ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВНОГ
ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ У 2010. ГОДИНИ
Веће научних области правно-економских наука Универзитета у Београду на седници од 23. фебруара 2010. године, на предлог
Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду од 21.
децембра 2009. године, донело је одлуку о избору:
др РАЈКА ЈЕЛИЋА, доцента, у звање и на радно место ванредног професора за Грађанскоправну ужу научну област – предмет
Грађанско право – општи део и Стварно право;
др НИКОЛЕ БОДИРОГЕ, асистента, у звање и на радно место
доцента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Грађанско
процесно право.
Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на
седници од 29. марта 2010. године, донело је одлуку о избору:
мр ВЛАДИМИРА ВУЛЕТИЋА, асистента, поново у звање и на
радно место асистента за ужу научну област Правна историја – предмет Римско право;
мр МИЛОША МИЛОШЕВИЋА, асистента, поново у звање и
на радно место асистента за ужу научну област Јавне финансије и
финансијско право – предмете Пореско право и Јавне финансије и
буџетско право;
мр ЧЕДОМИРА ГЛИГОРИЋА, асистента, поново у звање и на
радно место асистента за ужу научну област Економска анализа права – предмет Основи економије;
мр ИВАНА ЂОКИЋА, асистента-приправника, у звање и на
радно место асистента за ужу научну област Кривично право – предмет Кривично право;
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мр ВАЛЕНТИНЕ ЦВЕТКОВИЋ, магистра правних наука,
у звање и на радно место асистента за ужу научну област Правна
историја – предмет Римско право.
Веће научних области правно-економских наука Универзитета
у Београду на седници од 20. априла 2010. године, на предлог Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду од 22. фебруара 2010. године, донело је одлуку о избору:
др ВЛАДАНА ЈОНЧИЋА, ванредног професора, поново у
звање и на радно место ванредног професора за Међународноправну
и Управноправну ужу научну област – предмете Људска права и Право одбране;
др БРАНКА РАКИЋА, доцента, у звање и на радно место ванредног професора за Међународноправну ужу научну област – предмете Право европских интеграција и Међународни односи.
Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на
седници од 10. маја 2010. године, донело је одлуку о избору:
мр ДУШАНА РАКИТИЋА, асистента-приправника, у звање и
на радно место асистента за ужу научну област Правна историја –
предмет Национална историја државе и права.
ТИЈАНЕ ПЕРИЋ, дипломираног правника, у звање и на радно
место сарадника у настави за ужу научну област Социологија права
– предмет Основи социологије и социологије права.
Веће научних области правно-економских наука Универзитета
у Београду на седници од 8. јуна 2010. године, на предлог Изборног
већа Правног факултета Универзитета у Београду од 10. маја 2010.
године, донело је одлуку о избору:
др САШЕ БОВАНА, ванредног професора, поново у звање и на
радно место ванредног професора за ужу научну област Социологија
права – предмет Основи социологије и социологија права;
др МИЛОША ЖИВКОВИЋА, асистента, у звање и на радно
место доцента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет
Грађанско право – општи део и Стварно право.
Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на
седници од 29. јуна 2010. године, донело је одлуку о избору:
НИНЕ КРШЉАНИН, дипломираног правника-мастера, у звање
и на радно место асистента за ужу научну област Правна историја –
предмет Национална историја државе и права;
НИКОЛЕ СЕЛАКОВИЋА, дипломираног правника-мастера,
у звање и на радно место асистента за ужу научну област Правна
историја – предмет Упоредна правна традиција;
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АНДРЕЈЕ КАТАНЧЕВИЋА, дипломираног правника-мастера,
у звање и на радно место асистента за ужу научну област Правна
историја – предмет Римско право;
мр МИРЈАНЕ ДРЕНОВАК ИВАНОВИЋ, магистра правних наука, у звање и на радно место асистента за предмете Еколошко право
и Правна информатика (вештина).
Веће научних области правно-економских наука Универзитета
у Београду на седници од 6. јула 2010. године, на предлог Изборног
већа Правног факултета Универзитета у Београду од 29. јуна 2010. године, донело је одлуку о избору др ДЕЈАНА ЂУРЂЕВИЋА, доцента,
у звање и на радно место ванредног професора за Грађанскоправну
ужу научну област – предмет Наследно право.
Сенат Универзитета у Београду на седници од 14. јула 2010.
године, на предлог Изборног већа Правног факултета Универзитета
у Београду од 21. децембра 2009. године, донео је одлуку о избору др
АЛЕКСАНДРА ЈАКШИЋА, ванредног професора, у звање и на радно место редовног професора за Међународноприватну ужу научну
област – предмет Међународно приватно право и Грађанскоправну
ужу научну област – предмет Грађанско процесно право.
Сенат Универзитета у Београду на седници од 14. јула 2010.
године, на предлог Изборног већа Правног факултета Универзитета
у Београду од 29. јуна 2010. године, донео је одлуку о избору др
ЉИЉАНЕ РАДУЛОВИЋ, ванредног професора, у звање и на радно
место редовног професора за ужу научну област Кривично право –
предмет Кривично право.
Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на
седници од 13. септембра 2010. године, донело је одлуку о избору:
мр НАТАШЕ ПЕТРОВИЋ ТОМИЋ, асистента, поново у звање
и на радно место асистента за Пословноправну ужу научну област –
предмет Право осигурања;
ФИЛИПА БОЈИЋА, дипломираног правника, у звање и на радно место сарадника у настави за Радноправну ужу научну област –
предмет Радно и социјално право;
КАТАРИНЕ ДОЛОВИЋ, дипломираног правника, у звање и на
радно место сарадника у настави за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Грађанско право – општи део и Стварно право.
Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на
седници од 13. септембра 2010. године, донело је одлуку о продужењу
ангажовања и у школској 2010/2011. години:
ИВАНЕ МАРКОВИЋ, сарадника у настави за ужу научну област Кривично право – предмет Кривично право;
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МИЛИЦЕ КОЛАКОВИЋ-БОЈОВИЋ, сарадника у настави за
ужу научну област Кривично право – предмет Кривично процесно
право.
Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на
седници од 1. новембра 2010. године, донело је одлуку о избору:
мр МАРКА СТАНКОВИЋА, асистента, поново у звање и на
радно место асистента за Уставноправну ужу научну област – предмет Уставно право;
НАТАЛИЈЕ ЛУКИЋ, дипломираног правника-мастера, у звање
и на радно место асистента за ужу научну област Кривично право –
предмет Криминологија са правом извршења кривичних санкција;
МАРКА ПЕРОВИЋА, дипломираног правника, у звање и на
радно место сарадника у настави за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Облигационо право.
Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду
на седници од 6. децембра 2010. године, донело је одлуку о избору ЈЕЛЕНЕ ЛЕПЕТИЋ, дипломираног правника-мастера, у звање и
на радно место асистента за Пословноправну ужу научну област –
предмете Компанијско право и Стечајно право.
Веће научних области правно-економских наука Универзитета у Београду на седници од 7. децембра 2010. године, на предлог
Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду од 13.
септембра 2010. године, донело је одлуку о избору др ДРАГОРА ХИБЕРА, ванредног професора, поново у звање и на радно место ванредног професора 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 7. децембра 2010. године, на предлог Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду од 1. новембра 2010. године, донело је одлуку о избору:
др МИРОСЛАВА МИЛОШЕВИЋА, ванредног професора, поново у звање и на радно место ванредног професора за ужу научну
област Правна историја – предмет Римско право;
др ЖИКЕ БУЈУКЛИЋА, ванредног професора, поново у звање
и на радно место ванредног професора за ужу научну област Правна
историја – предмет Римско право;
др ВОЈИСЛАВА СТАНИМИРОВИЋА, доцента, поново у звање
и на радно место доцента за ужу научну област Правна историја –
предмет Упоредна правна традиција.
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ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ОДБРАЊЕНЕ
2010. ГОДИНЕ
1. Мр Милош Живковић, „Акцесорност заложних права на непокретности“, докторирао 29. јануара 2010. године;
2. Мр Милош Петровић, „Војна потреба у међународном праву
оружаних сукоба“, докторирао 13. фебруара 2010. године;
3. Мр Јелена Ћеранић, „Правни и политички облици повезивања
држава унутар Европске уније“, докторирала 22. марта 2010. године;
4. Мр Марта Сјеничић, „Кривица пацијента као оштећеног у
грађанском праву“, докторирала 17. маја 2010. године;
5. Мр Александра Гогуси, „Накнада ратне штете после Другог
светског рата у грчком и српском праву“, докторирала 19. маја 2010.
године;
6. Мр Срђан Владетић, „Фидуција у римском праву и савремени фидуцијарни послови“, докторирао 20. маја 2010. године;
7. Мр Славко Ђорђевић, „Прилагођавање у међународном приватном праву“, докторирао 24. маја 2010. године;
8. Мр Тијана Шурлан, „Злочин против човечности у међународном јавном праву“, докторирала 24. јуна 2010. године;
9. Мр Душко Кнежевић, „Правне и економске претпоставке одрживости система пензијског осигурања“, докторирао 26. јуна 2010.
године;
10. Мр Слободан Стојановић, „Поступак пред ad hoc трибуналом у Хагу“, докторирао 29. јуна 2010. године;
11. Мр Владимир Вулетић, „Заштита права купца – допринос
римског класичног права развоју европског приватног права“, докторирао 2. јула 2010. године;
12. Мр Милан Стевовић, „Утврђивање и анализа чињеница код
саобраћајних незгода“, докторирао 29. септембра 2010. године;
13. Мр Јелена Видић, „Наследноправне последице односа
сродства, брачне и ванбрачне везе“, докторирала 19. октобра 2010.
године;
14. Мр Марко Станковић, „Уставно судство у савременим
федерацијама“, докторирао 27. октобра 2010. године;
15. Мр Ирис Бјелица Влајић, „Међународноправни стандарди
принципа једнакости странака успостављени Европском конвенцијом
о људским правима и праксом Европског суда за људска права“, докторирала 2. новембра 2010. године;
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16. Мр Марко Божић, „Лаичка држава као јемство слободе савести и вероисповести“, докторирао 18. новембра 2010. године;
17. Мр Сања Радовановић, „Уговор о лиценци софтвера“, докторирала 1. децембра 2010. године;

МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ ОДБРАЊЕНЕ 2010. ГОДИНЕ
1. Данијела Жарић, „Индивидуална кривична одговорност за
злочин агресије“, одбранила 1. фебруара 2010. године;
2. Биљана Томић, „Међународноправни стандарди заштите социјалних права у европском региону“, одбранила 4. фебруара 2010.
године;
3. Снежана Кнежевић, „Продаја стечајног дужника као правног
лица“, одбранила 1. марта 2010. године;
4. Милица Ковачевић, „Криминално-политички аспект постпеналне помоћи“, одбранила 2. марта 2010. године;
5. Миљана Медаковић, „Правни положај стечајног управника у
стечајном поступку – упоредноправна анализа, с посебним освртом
на републике бивше СФРЈ“, одбранила 9. марта 2010. године;
6. Огњен Вујовић, „Iniuria“, одбранио 18. марта 2010. године;
7. Душица Трифуновић, „Насиље у породици – породично-правни аспект“, одбранила 27. априла 2010. године;
8. Ана Ђуричић, „Право на родитељство појединца и хомосексуалних парова“, одбранила 12. мај 2010. године;
9. Драган Благић, „Начело законитости у кривичном праву“,
одбранио 17. маја 2010. године;
10. Татјана Јовановић, „Социолошко-правни аспекти задругарства Михаила Аврамовића“, одбранила 24. маја 2010. године;
11. Сенад Ганић, „Допринос саветодавне улоге Међународног
суда правде у тумачењу и развоју међународног права“, одбранио 24.
маја 2010. године;
12. Јадранка Живковић, „Убиство детета при порођају у нашем
кривичном праву“, одбранила 31. маја 2010. године;
13. Вељко Делибашић, „Кривичноправни аспект проституције“,
одбранио 31. маја 2010. године;
14. Владимир Јеремић, „Утицај изборног система на страначки
систем“, одбранио 2. јуна 2010. године;
15. Бранимир Филиповић, „Деволуција у Уједињеном Краљевсту Велике Британије и Северне Ирске“, одбранио 12. јун 2010.
године;
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16. Драгана Чворовић, „Полиција и преткривични поступак“,
одбранила 14. јуна 2010. године;
17. Миливој Антун Лазић, „Малолетници, млађи пунолетници
и кривично-правна заштита деце и малолетника – компаративни приказ“, одбранио 14. јуна 2010. године;
18. Ана Бечановић, „Поступак престанка брака у праву Србије
и Црне Горе“, одбранила 18. јуна 2010. године;
19. Светлана Павковић, „Право осигурања у коњичком спорту“, одбранила 22. јуна 2010. године;
20. Моника Лалић, „Арапско-израелски сукоб, са посебним освртом на савремени тренутак“, одбранила 22. јуна 2010. године;
21. Светозар Бајић, „Правни аспекти приватизације Телекома
Српске а.д. Бања Лука“, одбранио 23. јуна 2010. године;
22. Милош Бошковић, „Усвајање аcquis сommunautaire као
услов за придруживање и чланство у Европској унији (уз посебан
осврт на земље Западног Балкана)“, одбранио 29. јуна 2010. године;
23. Јулијана Могош, „Колективно отпуштање као облик
реорганизације послодавца“, одбранила 6. јула 2010. године;
24. Драгоје Андрић, „Утицај федералних јединица на положај
савезне егзекутиве“, одбранио 7. јула 2010. године;
25. Владимир Милошевић, „Право детета на образовање“, одбранио 14. јула 2010. године;
26. Кристина Обрадовић, „Европски систем Централних банака – институционални аспекти“, одбранила 15. јула 2010. године;
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