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ФАКУЛТЕТСКА ХРОНИКА

ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА

У БЕОГРАДУ У 2012. ГОДИНИ

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 27. фебруара 2012. године, донело је одлуку о избору МАР-
КА ПЕРОВИЋА, мс. права, у звање асистента за Грађанскоправну 
ужу научну област – предмет Облигационо право;

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 23. априла 2012. године, донело је одлуку о избору мр 
МИЛОША ЗДРАВКОВИЋА, поново у звање асистента за уже науч-
не области Теорија права и државе и Филозофија права – предмети 
Увод у право и Филозофија права;

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука Уни-
верзитета у Београду на седници од 15. маја 2012. године, на пред-
лог Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду од 
23. априла 2012. године, донело је одлуке о избору:

мр НАДЕ ВАРНИЧИЋ-ДОНЖОН у звање наставника страног 
језика за наставни предмет Француски језик за ужу научну област 
Страни језик – француски;

мр ДАНКЕ СТОЈАКОВИЋ у звање наставника страног језика 
за наставни предмет Немачки језик за ужу научну област Страни 
језик – немачки;

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду, на 
седници од 28. маја 2012. године, донело је одлуку о избору МАР-
КА ЈОВАНОВИЋА, мс. права, поново у звање асистента за Послов-
ноправну ужу научну област – предмети Међународно трговинско 
право и Арбитражно право;

Веће научних области правно-економских наука Универзитета 
у Београду на седници од 5. јуна 2012. године, на предлог Изборног 
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већа Правног факултета Универзитета у Београду од 23. априла 2012. 
године, донело је одлуке о избору:

др ГОРДАНЕ ПАВИЋЕВИЋ-ВУКАШИНОВИЋ, доцента, у 
звање ванредног професора за ужу научну област Теорија права и 
државе – предмети Основи социологије и социологија права и По-
литичке и правне теорије;

др ДОБРОСАВА МИЛОВАНОВИЋА, доцента, у звање ван-
редног професора за Управноправну ужу научну област – предмет 
Управно право;

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 2. јула 2012. године, донело је одлуку о избору:

мр БОЈАНЕ ЧУЧКОВИЋ, поново у звање асистента за 
Међународноправну ужу научну област – предмет Међународно 
јавно право;

мр МАЈЕ ЛУКИЋ, поново у звање асистента за 
Међународноправну ужу научну област – предмет Увод у право ев-
ропских интеграција;

мр ВАЊЕ БАЈОВИЋ, поново у звање асистента за ужу научну 
област Кривично право – предмет Кривично процесно право;

мр СВЕТИСЛАВА КОСТИЋА, поново у звање асистента за 
ужу научну област Јавне финансије и финансијско право – предмет 
Пореско право;

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду 
на седници од 24. септембра 2012. године, донело је одлуку о из-
бору мр ДРАГАНА ПАВИЋА, истраживача сарадника на научно-
истраживачким пројектима, у звање асистента практичне наставе на 
Правном факултету Универзитета у Београду;

Веће научних области правно-економских наука Универзитета 
у Београду на седници од 9. октобра 2012. године, на предлог Избор-
ног већа Правног факултета Универзитета у Београду од 24. септем-
бра 2012. године, донело је одлуке о избору:

др МАРКА ЂУРЂЕВИЋА, доцента, у звање ванредног профе-
сора за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Облигационо 
право;

др МИЛЕНУ ЂОРЂЕВИЋ, асистента, у звање доцента за По-
словноправну ужу научну област – предмети Међународно трговин-
ско право и Арбитражно право;

др МИРЈАНУ ДРЕНОВАК-ИВАНОВИЋ, асистента, у звање 
доцента за Управноправну ужу научну област – предмети: Еколошко 
право и Правна информатика (вештина);
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др НЕНАДА ТЕШИЋА, асистента, у звање доцента за 
Грађанскоправну ужу научну област – предмет Грађанско право – 
општи део и Стварно право;

Веће научних области друштвено – хуманистичких наука 
Универзитета у Београду на седници од 23. октобра 2012. године, 
на предлог Изборног већа Правног факултета Универзитета у Бео-
граду од 24. септембра 2012. године, донело је одлуке о избору мр 
ЈАДРАНКЕ МЕШИЋ у звање наставника страног језика за наставни 
предмет Енглески језик за ужу научну област Страни језик – енгле-
ски;

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 29. октобра 2012. године, донело је одлуку о избору:

МИЛОША СТАНКОВИЋА, мс. права, поново у звање аси-
стента за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Наследно 
право;

УРОША НОВАКОВИЋА, мс. права, поново у звање асистента 
за Грађанскоправну ужу научну област – предмет Породично право;

СВЕТИСЛАВА ЈАНКОВИЋА, мс. права, у звање асистента за 
Пословноправну ужу научну област – предмети Трговинско право и 
Саобраћајно право;

Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на 
седници од 24. децембра 2012. године, донело је одлуку о избору 
ФИЛИПА БОЈИЋА, мс. права, у звање асистента за Радноправну 
ужу научну област – предмети Радно право и Социјално право;

Наставно-научно веће Правног факултета Универзитета у Бео-
граду на својој седници од 24. децембра 2012. године, донело је од-
луку о продужењу ангажовања:

БРАНКИ БАБОВИЋ, сараднику у настави за Грађанскоправну 
ужу научну област – предмет Грађанско процесно право, за период 
од 5. јануара 2013. до 30.септембра 2013. године;

ВЕРИ ЖИВКОВИЋ, сараднику у настави за ужу научну област 
Социологија права – предмет Основи социологије права, за период 
од 1. марта 2013. до 30.септембра 2013. године.

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ОДБРАЊЕНЕ
2012. ГОДИНЕ

1. Мр Надежда Тошић, „Буџетска инспекција – са посебним 
освртом на буџетски систем и управна овлашћења”, докторирала 25. 
јануара 2012. године;
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2. Мр Мирјана Дреновак Ивановић, „Приступ правди у еко-
лошким управним стварима”, докторирала 16. марта 2012. године;

3. Бојана Лакићевић, „Релевантна питања међународног пра-
ва у светлости поступка пред Међународним судом правде у спору 
између СР Југославије/Србије и Босне и Херцеговине”, докторирала 
27. априла 2012. године;

4 Мр Ивана Крстић Мистриџеловић, „Државноправни положај 
цркве у Кнежевини и Краљевини Србији”, докторирала 13. јуна 2012. 
године;

5. Мр Ненад Тешић, „Pactum de cedendo – о продаји потраживања 
као бестелесних ствари”, докторирао 21. јуна 2012. године;

6. Мр Милена Ђорђевић, „Обим накнаде штете због повреде 
уговора о међународној продаји робе”, докторирала 22. јуна 2012. 
године;

7. Мр Јелена Шогоров Вучковић, „Уговор о хипотекарном кре-
диту”, докторирала 2. јула 2012. године;

8. Мр Жарко Синђелић, „Право на приватност – кривичноправ-
ни, кривичнопроцесни и криминалистички аспекти”, докторирао 4. 
јула 2012. године;

9. Мр Данило Вуковић, „Друштвени услови стварања и при-
мене социјалног права у Србији”, докторирао 5. септембра 2012. го-
дине;

10. Мр Едо Корљан, „Европска конвенција о људским правима 
и право на живот”, докторирао 8. октобра 2012. године;

11. Мр Дејан Мировић, „Србија и усвајање acquis 
communautaire”, докторираo 9. октобра 2012. године;

12. Мр Александар Гајић, „Доказивање пред Међународним 
судом правде”, докторирао 15. октобра 2012. године;

13. Мр Бојана Чучковић, „Примена правила о одговорности 
државе за еколошку штету”, докторирала 23. октобра 2012. године;

14. Мр Слободан Мартиновић, „Питање правног субјективи-
тета”, докторирао 26. октобра 2012. године;

15. Мр Лазар Јовевски, „Заштита здравља и безбедности на 
раду, с посебним освртом на заштиту ratione personae”, докторирао 
26. октобра 2012. године.

16. Мр Предраг Раосављевић, „Право државе на самоодбрану 
у свијетлу међународне праксе”, докторирао 5. новембра 2012. годи-
не.

17. Мр Александар Мојашевић, „Економска анализа алтерна-
тивног решавања грађанскоправних спорова”, докторирао 7. новем-
бра 2012. године.
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18. Мр Јасмина Вукотић, „Стицање земљишнокњижних права 
уписом у јавне регистре”, докторирала 16. новембра 2012. године.

19. Мр Младен Милошевић, „Одговорност правних лица за 
кривична дела”, докторирао 25. децембра 2012. године.

20. Мр Ђуро Бодрожић, „Социолошко-правне основе српског 
идентитета”, докторирао 27. децембра 2012. године.




