Република Србија
Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Број 01-1548
27.05.2010. године
На основу члана 30, 32. и чл. 48. Закона о научноистраживачкој делатности
(„Сл. гласник РС бр. 12.12.2005), члана 49. ст. 3. Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС, бр. 76/2005) и члана 127. и 166. Статута Правног факултета у
Нишу, декан доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРАВНА И ДРУШТВЕНА ИСТРАЖИВАЊА
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
Члан 1.
Члан 7. Правилника мења се и гласи:
„Органи Центра су: Научно веће, управник и научни секретар.
Центар има техничког секретара.“
Члан 2.
Члан 8. Правилника мења се и гласи:
„Чланове Већа именује декан, за период од 3 (три) године.
Председника и заменика председника бира Веће.“
Члан 3.
Члан 9. Правилника мења се и гласи:
„Научно веће ради на седницама.
Седнице Научног већа могу се одржавати ако је присутно више од половине
укупног броја чланова.
Одлуке се доносе већином гласова укупног броја чланова Већа.“
Члан 4.
Члан 12. Правилника мења се и гласи:
„Управник Центра дужан је да:
- организује рад на остваривању задатака Центра, у оквиру плана и
програма рада Центра;
- саставља предлоге плана научног и истраживачког рада и финансијског
плана Центра;
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-

реферише по појединим питањима дневног реда и даје потребна
обавештења;
- по овлашћењу декана, организује извршавање одлуке о утрошку средстава
намењених остваривању задатака који су поверени Центру;
- припрема материјале за седнице Научног већа Центра;
- саставља предлог извештаја о раду Центра.
Послове издавачке делатности везане за активности Центра обавља Центар
за публикације.“
Члан 5.
Члан 14. Правилника мења се и гласи:
„Научни секретар Центра помаже управнику Центра у вршењу послова из
делатности Центра.
Стручно-техничке, административне и финансијске послове Центра врше
научни и технички секретар Центра, уз ангажовање одговарајућих служби
Факултета.
Научни секретар Центра реализује одлуке управника о ангажовању лица на
пословима из делатности Центра.“
Члан 6.
Члан 15. Правилника се брише.
Члан 7.
Члан 18. Правилника мења се и гласи:
„Управник, научни и технички секретар Центра имају права на накнаду за
рад који обављају у Центру.
Декан Факултета, на предлог управника и секретара, може донети одлуку да
се појединим радницима Секретаријата који су, у вези са делатностима Центра,
имали повећани обим послова на свом радном месту, исплати одговарајућа накнада
на терет средстава Центра.“
Члан 8.
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Центра за правна и
друштвена истраживања Правног факултета у Нишу ступа на снагу даном
објављивања у „Билтену Правног факултета у Нишу“.

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА,
Проф. др Предраг Димитријевић
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Република Србија
Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Број 01-1548/1
27.05.2010. године
На основу члана члана 127. Статута („Билтен Правног факултета у Нишу“
бр. 153/09)и члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о раду
Центра за правна и друштвена истраживања („Билтен Правног факултета у Нишу“
бр. 167/10), декан доноси
ОДЛУКУ

Члан 1.
Именује се Научно веће Центра за правна и друштвена истераживања
Правног факултета у Нишу, у следећем саставу:
- Проф. др Предраг Димитријевић,
- Проф. др Наташа Стојановић,
- Доц. др Предраг Цветковић,
- Проф. др Љубица Николић,
- Доц. др Дејан Јанићијевић, и
- Асс. мр Александар Мојашевић, члан.
Мандат Научног већа Центра траје до 14.05.2013. године.
Члан 2.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Решење број 01-3584 од
20.10.2009. године.
Члан 3.
Одлукуд оставити архиви и члановима Научног већа Центра.

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА,
Проф. др Предраг Димитријевић
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