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ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

У 2008. ГОДИНИ

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука Уни-
верзитета у Београду на седници од 5. фебруара 2008. године, на 
предлог Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду 
од 12. новембра 2007. године, донело је одлуку о избору:

мр НАДЕ ВАРНИЧИЋ-ДОНЖОН, предавача, у звање и на 
радно место наставника страног језика за предмет Француски језик;

мр ДАНКЕ СТОЈАКОВИЋ, предавача, у звање и на радно ме-
сто наставника страног језика за предмет Немачки језик.

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 11. фебруара 2008. године, донело је одлуку о избору мр 
ДАНИЛА ВУКОВИЋА, магистра социологије, у звање и на радно 
место асистента за научну област Основи социологије и социологија 
права.

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 17. марта 2008. године, донело је одлуку о избору мр 
БРАНКА РАДУЛОВИЋА, асистента, поново у звање и на радно ме-
сто асистента за научну област Основи економије.

Веће научних области правно-економских наука Универзитета 
у Београду на седници од 25. марта 2008. године, на предлог Избор-
ног већа Правног факултета Универзитета у Београду од 17. марта 
2008. године, донело је одлуку о избору др ВУКА РАДОВИЋА, аси-
стента, у звање и на радно место доцента за Пословноправну ужу 
научну област – предмете Трговинско право и Компанијско право.

Сенат Универзитета у Београду на седници од 9. априла 2008. 
године, на предлог Изборног већа Правног факултета Универзитета у 
Београду од 11. фебруара 2008. године, донео је одлуку о избору др 
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БОРИСА БЕГОВИЋА, ванредног професора, у звање и на радно 
место редовног професора за научну област Основи економије.

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 21. априла 2008. године, донело је одлуку о избору:

мр ЉУБИНКЕ КОВАЧЕВИЋ, асистента-приправника, у звање 
и на радно место асистента за научну област Радно и социјално пра-
во;

МИЛОША СТАНКОВИЋА, дипломираног правника, у звање 
и на радно место сарадника у настави за научну област Наследно 
право;

ВУКА ЦУЦИЋА, дипломираног правника, у звање и на радно 
место сарадника у настави за научну област Управно право.

Веће научних области правно-економских наука Универзитета 
у Београду на седници од 13. маја 2008. године, на предлог Изборног 
већа Правног факултета Универзитета у Београду од 21. априла 2008. 
године, донело је одлуку о избору:

др МИЛЕНЕ ПОЛОЈАЦ, доцента, у звање и на радно место 
ванредног професора за научну област Римско право;

др МИОДРАГА ЈОВАНОВИЋА, доцента, у звање и на радно 
место ванредног професора за научну област Увод у право.

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 26. маја 2008. године, донело је одлуку о избору:

мр ТАНАСИЈА МАРИНКОВИЋА, асистента, поново у звање 
и на радно место асистента за научну област Уставно право;

МИЛИЦЕ КОВАЧЕВИЋ, дипломираног правника, у звање и на 
радно место сарадника у настави за научну област Криминологија са 
правом извршења кривичних санкција.

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 26. јуна 2008. године, донело је одлуку о избору мр МИ-
ЛОША ЖИВКОВИЋА, асистента, поново у звање и на радно место 
асистента за Грађанскоправну ужу научну област-предмет Грађанско 
право – општи део и Стварно право.

Веће научних области правно-економских наука Универзитета 
у Београду на седници од 8. јула 2008. године, на предлог Изборног 
већа Правног факултета Универзитета у Београду од 26. јуна 2008. 
године, донело је одлуку о избору др ДУШАНА ПОПОВИЋА, аси-
стента, у звање и на радно место доцента за Пословноправну ужу 
научну област-предмете Право интелектуалне својине и Право кон-
куренције.

Сенат Универзитета у Београду на седници од 9. јула 2008. го-
дине, на предлог Изборног већа Правног факултета Универзитета у 
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Београду од 26. маjа 2008. године, донео је одлуку о избору др АЛЕК-
САНДРЕ ЈОВАНОВИЋ, ванредног професора, у звање и на радно 
место редовног професора за ужу научну област Економска анализа 
права – предмете Основи економије и Економска анализа права.

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 22. септембра 2008. године, донело је одлуку о избору 
САЊЕ ГЛИГИЋ, асистента-приправника, поново у звање и на радно 
место асистента-приправника за ужу научну област Правна историја 
– предмет Упоредна правна традиција.

Веће научних области правно-економских наука Универзитета 
у Београду на седници од 14. октобра 2008. године, на предлог Из-
борног већа Правног факултета Универзитета у Београду од 22. сеп-
тембра 2008. године, донело је одлуку о избору:

др СЛОБОДАНА ПАНОВА, ванредног професора, поново у 
звање и на радно ванредног професора за Грађанскоправну ужу на-
учну област – предмет Породично право;

др ЗОРАНА МИРКОВИЋА доцента, у звање и на радно место 
ванредног професора за научну област Национална историја државе 
и права;

др ИГОРА ВУКОВИЋА, асистента, у звање и на радно место 
доцента за ужу научну област Кривично право – предмет Кривично 
право.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука Уни-
верзитета у Београду на седници од 16. децембра 2008. године, на 
предлог Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду 
од 27. октобра 2008. године, донело је одлуку о избору мр ЈАДРАН-
КЕ МЕШИЋ, предавача, у звање и на радно место наставника стра-
ног језика за предмет Енглески језик.

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ОДБРАЊЕНЕ 2008. ГОДИНЕ

1. Крстић мр Ивана, „Универзалана надлежност у међународ-
ном праву за тешке повреде људских права“, докторирала 6. марта 
2008. године;

2. Вуковић мр Игор, „Покушај кривичног дела“, докторирао 
17. априла 2008. године;

3. Церовић мр Радоје, „Нормативна равноправност и стварна 
друштвена неједнакост“, докторирао 18. априла 2008. године;

4. Докић мр Марко, „Ренесанса слободе у делу Фридриха А. 
Хајека“. докторирао 12. маја 2008. године;
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5. Стјуарт мр Јуџин, „Анализа и оцена кључних питања у регу-
лисању мера државне помоћи предузећима, према међународном 
праву“, докторирао 11. јуна 2008. године;

6. Томић мр Наташа, „Правни аспект система заштите од јони-
зујућег зрачења у Србији“, докторирала 11. јуна 2008. године;

7. Јевремовић Петровић мр Татјана, „Прекогранична спајања 
друштава у праву ЕУ и упоредном праву“, докторирала 1. јула 2008. 
године;

8. Лабудовић мр Јасмина, „Пласман средстава компанија за 
осигурање живота“, докторирала 11. јула 2008. године;

9. Маринковић мр Дарко, „Сузбијање организованог кримина-
литета“, докторирао 15. јула 2008. године;

10. Кашћелан мр Балша, „Однос редовних правних лекова у 
парничном и оставинском поступку“, докторирао 4. септембра 2008. 
године;

11. Милисављевић мр Бојан, „Резерве на вишестране норма-
тивне уговоре у међународном праву“, докторирао 5. септембра 2008. 
године;

12. Зекавица мр Радомир, „Положај и улога полиције у правној 
држави“, докторирао 11. септембра 2008. године;

13. Мајић мр Миодраг, „Примена међународног кривичног 
права у националним правним системима“, докторирао 24. септем-
бра 2008. године;

14. Ђурђевић мр Зоран, „Кривичноправни и криминалистички 
аспекти насилничког криминалитета“, докторирао 28. септембра 
2008. године;

15. Давинић мр Марко, „Европски омбудсман и лоша управа 
(maladministration)“, докторирао 3. октобра 2008. године;

16. Караникић Мирић мр Марија, „Кривица као oснов вануго-
ворне грађанске одговорности“, докторирала 7. октобра 2008. годи-
не;

17. Ратковић мр Весна, „Казна затвора и њене алтернативе“, 
докторирала 23. октобра 2008. године;

18. Стевановић мр Ивана, „Кривичноправна заштита малолет-
них лица“, докторирала 10. новембра 2008. године;

19. Радовић мр Ненад, „Трговина људима као облик организо-
ваног криминалитета“, докторирао 17. новембра 2008. године;

20. Наср Есфахани мр Махмуд, „Палестинско питање, велике 
силе и суседне земље“, докторирао 27. новембра 2008. године;
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21. Дапчевић Марковић мр Љиљана, „Европски стандарди у 
раду полиције“, докторирала 25. децембра 2008. године;

22. Вуковић мр Славиша, „Стратегија деловања полиције у 
превенцији криминалитета на подручју локалне заједнице“, доктори-
рао 30. децембра 2008. године.

МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ ОДБРАЊЕНЕ 2008. ГОДИНЕ

1. Јотановић Раденко, „Право грађења“, одбранио 16. фебруара 
2008. године;

2. Чворо Велибор, „Радноправни положај и заштита лица са 
инвалидитетом“, одбранио 21. фебруара 2008. године;

3. Кулић Славица, „Порески третман капиталних добитака“, 
одбранила 21. фебруар 2008. године;

4. Вујин Јевтић Весна, „Обавезност и извршење правоснажних 
управно-судских пресуда“, одбранила 25. фебруара 2008. годин;

5. Матић Љиљана, „Међународноправна заштита мора“, одбра-
нила 27. фебруар 2008. године;

6. Говедарица Младенка, „Основне карактеристике новог кри-
вичног процесног законодавства Републике Српске и њихов значај за 
реформу Законика о кривичном поступку Србије“, одбранила 19. 
марта 2008. године;

7. Чепић Бојана, „Савет безбедности Уједињених нација након 
окончања хладног рата“, одбранила 1. априла 2008. године;

8. Бајцер Наташа, „Стабилизациона политика у транзиторним 
привредама југоисточне Европе“, одбранила 17. априла 2008. годи-
не;

9. Дебељачки Нада, „Начело супсидијарности у праву Европ-
ске уније“, одбранила 3. јуна 2008. године;

10. Север Мирослав, „Incoterms ‘F’ клаузуле“, одбранио 12. 
јуна 2008. године;

11. Велимировић Маја, „Забрана дискриминације у међународ-
ном праву са посебним освртом на стандарде успостављене праксом 
Европског суда за људска права“, одбранила 17. јуна 2008. године;

12. Дујић Иван, „Стратешки значај и међународноправни поло-
жај Панамског канала“, одбранио 24. јуна 2008. године;

13. Јовичић Јелена, „Продужено кривично дело“, одбранила 2. 
јула 2008. године;
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14. Милошевић Младен, „Криминолошка анализа личних и со-
цијалних карактеристика терориста“, одбранио 2. јула 2008. године;

15. Аритоновић Соња, „Утицај стручног усавршавања на рад-
ни однос“, одбранила 7. јул 2008. године;

16. Кузмановић Александра, „Хармонизација националног и 
европског права у области концесија“, одбранила 8. септембра 2008. 
године;

17. Здравковић Милош, „Однос природног и позитивног права 
у теорији Џона Финиса“, одбранио 14. новембра 2008. године;

18. Сајић Ненад, „Карактер државне заједнице Србија и Црна 
Гора“, одбранио 3. децембра 2008. године;

19. Ракић Ивана, „Преузимање акционарских друштава у Ср-
бији са освртом на право Европске уније“, одбранила 24. децембра 
2008. године;

20. Ранчић Драган, „Привилегована убиства у кривичном пра-
ву Србије“, одбранио 29. децембра 2008. године;

21. Бајовић Вања, „Споразум о признању кривице“, одбранила 
29. децембра 2008. године.
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