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ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВНОГ 
ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ У 2011. ГОДИНИ

Веће научних области правно-економских наука Универзитета 
у Београду на седници од 8. фебруара 2011. године, на предлог Из-
борног већа Правног факултета Универзитета у Београду од 6. де-
цембра 2010. године, донело је одлуку о избору:

др ВЛАДАНА ПЕТРОВА, доцента, у звање и на радно место 
ванредног професора за Уставноправну ужу научну област – пред-
мете Уставно право и Парламентарно право;

др ВЛАДИМИРА ВУЛЕТИЋА, асистента, у звање и на радно 
место доцента за ужу научну област Правна историја – предмет Рим-
ско право;

др БРАНКА РАДУЛОВИЋА, асистента, у звање доцента за ужу 
научну област Економска анализа права – предмет Основи економије;

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 28. фебруара 2011. године, донело је одлуку о избору:

мр ЉУБИНКЕ КОВАЧЕВИЋ, асистента, поново у звање и на 
радно место асистента за Радноправну ужу научну област – предмет 
Радно и социјално право;

мр ДАНИЛА ВУКОВИЋА, асистента, поново у звање аси-
стента за ужу научну област Социологија права – предмет Основи 
социологије и социологија права;

Сенат Универзитета у Београду на седници од 16. марта 2011. 
године, на предлог Изборног већа Правног факултета Универзитета 
у Београду од 6. децембра 2010. године, донео је одлуку о избору др 
ОЛИВЕРЕ ВУЧИЋ, ванредног професора, у звање и на радно место 
редовног професора за Уставноправну ужу научну област – предмет 
Уставно право.
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Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 28. марта 2011. године, донело је одлуку о избору:

мр МИРЈАНЕ РАДОВИЋ, асистента, поново у звање асистента 
за Пословноправну ужу научну област – предмете Трговинско право 
и Саобраћајно право;

Веће научних области правно-економских наука Универзитета 
у Београду на седници од 29. марта 2011. године, на предлог Избор-
ног већа Правног факултета Универзитета у Београду од 28. фебруа-
ра 2011. године, донело је одлуку о избору:

др МАРКА СТАНКОВИЋА, асистента, у звање доцента за 
Уставноправну ужу научну област – предмет Уставно право;

Веће научних области правно-економских наука Универзитета 
у Београду на седници од 12. јула 2011. године, на предлог Изборног 
већа Правног факултета Универзитета у Београду од 27. јуна 2011. 
године, донело је одлуку о избору:

др НАТАШЕ ПЕТРОВИЋ-ТОМИЋ, асистента, у звање и на 
радно место доцента за Пословноправну ужу научну област – пред-
мет Право осигурања;

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 27. јуна 2011. године, донело је одлуку о избору:

УРОША ЖИВКОВИЋА, дипломираног правника, у звање и на 
радно место сарадника у настави за Међународноприватну ужу на-
учну област – предмете Међународно приватно право и Арбитражно 
право;

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 3. октобра 2011. године, донело је одлуку о избору:

ИВАНЕ МАРКОВИЋ, мастера из уже научне области Кривич-
но право, у звање асистента за ужу научну област Кривично право 
– предмет Кривично право;

МИЛОША ЈОВАНОВИЋА, мастера права, у звање асистента 
за Међународноправну ужу научну област – предмете Увод у право 
европских интеграција и Међународни односи;

Наставно-научно веће Правног факултета Универзитета у Бе-
ограду на седници од 3. октобра 2011. године, донело је одлуку о 
продужењу ангажовања

ФИЛИПУ БОЈИЋУ, сараднику у настави, за период од 1. окто-
бра 2011. до 30. септембра 2012. године.

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 7. новембра 2011. године, донело је одлуку о избору:
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КАТАРИНЕ ДОЛОВИЋ, мастера из Грађанскоправне уже на-
учне области, у звање асистента за Грађанскоправну ужу научну об-
ласт – предмет Грађанско право – општи део и Стварно право;

БРАНКЕ БАБОВИЋ дипломираног правника, у звање и на рад-
но место сарадника у настави за Грађанскоправну ужу научну област 
– предмет Грађанско процесно право;

СНЕЖАНЕ ДАБИЋ, дипломираног правника, у звање и на 
радно место сарадника у настави за Грађанскоправну ужу научну об-
ласт – предмет Грађанско право – општи део и Стварно право;

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 26. децембра 2011. године, донело је одлуку о избору:

САЊЕ ГЛИГИЋ, мастера из уже научне области Правна 
историја, у звање асистента за ужу научну област Правна историја – 
предмет Упоредна правна традиција;

ДАЛИБОРА ЂУКИЋА, мастера из уже научне области Правна 
историја, у звање асистента за уже научне области Теорија права и 
државе и Правна историја – предмет Црквено право.

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ОДБРАЊЕНЕ
2011. ГОДИНЕ

1. Мр Наташа Петровић-Томић, „Осигурање од одговорности 
директора и чланова управног одбора акционарског друштва“, док-
торирала 7. фебруара 2011. године;

2. Мр Мијат Јоцовић, „Правни аспекти забране коришћења 
повлашћених информација на тржишту вредносних папира“, док-
торирао 21. марта 2011. године;

3. Мр Самир Аличић, „Класично значење речи damnum (ште-
та) у поглављу Дигеста ad legem Аquiliam (9.2)“, докторирао 23. мар-
та 2011. године;

4. Мр Ана Кнежевић Бојовић, „Слобода оснивања привредних 
друштава у праву Европске уније“, докторирала 29. марта 2011. го-
дине;

5. Мр Зоран Миливојевић, „Питање субјективитета Интерпар-
ламентарне уније у међународном праву“, докторирао 21. априла 
2011. године;

6. Мр Зорица Вукашиновић Радојичић, „Европски стандарди 
правног положаја државних службеника“, докторирала 20. јуна 2011. 
године;
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7. Мр Владимир Врачарић, „Међународно регулисање сукоба 
интереса у инвестиционом банкарству“, докторирао 20. септембра 
2011. године;

8. Мр Милош Вукчевић, „Заштита субјективних права приват-
них лица пред Судом правде Европске уније“, докторирао 28. сеп-
тембра 2011. године;

9. Мр Јасна Чошабић, „Утицај јуриспруденције Европског суда 
за људска права на правне системе држава са посебним освртом на 
Босну и Херцеговину“, докторирала 11. октобра 2011. године;

10. Мр Мирјана Радовић, „Банкарски посао депозита хартија 
од вредности“, докторирала 20. октобра 2011. године;

11. Мр Бојан Урдаревић, „Утицај глобализације на међународне 
радноправне стандарде“, докторирао 21. октобра 2011. године;

12. Мр Љубинка Ковачевић, „Правна субординација у радном 
односу и њене границе“, докторирала 24. октобра 2011. године;

13. Мр Саша Крстић, „Буџет као инструмент управљања 
јединицом локалне самоуправе“, докторирао 26. октобра 2011. годи-
не;

14. Мр Дејан Павловић, „Примена међународног права у 
унутрашњем правном поретку“, докторирао 23. децембра 2011. го-
дине.

МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ ОДБРАЊЕНЕ 2011. ГОДИНЕ

1. Емилија Мандић, „Исправе комбинованог превоза робе“, од-
бранила 7. фебруара 2011. године;

2. Јелена Драговић, „Правно-економска анализа пробоја прав-
не личности“, одбранила 21. марта 2011. године;

3. Здравко Грујић, „Кривичне санкције у међународном кри-
вичном праву“, одбранио 22. марта 2011. године;

4. Јосип Чувардић, „Кауза код доброчиних уговора“, одбранио 
29. марта 2011. године;

5. Михајло Живковић, „Поступак остваривања раскида угово-
ра због неизвршења“, одбранио 16. јуна 2011. године;

6. Невена Јанковић, „Положај оштећеног као могућег тужиоца 
у кривичном поступку у Републици Србији“, одбранила 19. септем-
бра 2011. године;

7. Бошко Вуковић, „Проблеми покретања стечајног поступка“, 
одбранио 18. октобра 2011. године;
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8. Драгољуб Новаковић, „Правни режим удела друштва с огра-
ниченом одговорношћу“, одбранио 20. октобра 2011. године;

9. Александра Вуковић, „Правни аспекти спречавања злостав-
љања на раду у Босни и Херцеговини“, одбранила 21. октобра 2011. 
године;

10. Зорана Шарац, „Жртве трговине људима – мере процесне 
заштите“, одбранила 5. децембра 2011. године;

11. Андријана Новаковић, „ADR (Alternative Dispute Resolutions) 
наспрам судског решавања трговачких спорова – предности и мане“, 
одбранила 27. децембра 2011. године.




