
 

 

Универзитет у Нишу 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ  

 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА 

 

УЖА ТРГОВИНСКОПРАВНA НАУЧНА ОБЛАСТ 

 
Катедра одређује следеће термине консултативне наставе на мастер академским студијама 

права – oпшти смер, у првом семестру школске 2020/2021. године: 

 

1) Стечајно право: 17.12. 2020. године у термину од 14-18 сати; 18.12.2020. године у 

термину од 15-18 сати; 24.12.2020. године у термину од 14-18 сати; 25.12.2020. 

године у термину од 15-18 сати; 14.01. 2021. године у термину од 14-18 сати и 

15.01.2021. године у термину од 15-17 сати - проф. др Милена Јовановић Затила. 

 

2) Право конкуренције: 17.12.2020. године у термину од 14-18 сати; 18.12.2020. 

године у термину од 15-18 сати; 24.12.2020. године у термину од 14-18 сати; 

25.12.2020. године у термину од 15-18 сати; 14.01. 2021. године у термину од 14-18 

сати и 15.01.2021. године у термину од 15-17 сати - проф. др Милена Јовановић 

Затила. 

 

3) Право међународне продаје: 01.12.2020. године у термину од 12 до 17 сати и 

02.12.2020. године у термину од 12 до 17 сати - проф. др Предраг Цветковић.  

-15.12. 2020. године у термину од 12 до 17 сати и 16.12.2020. године у термину од 12 

до 17 сати - доц. др Урош Здравковић. 

4) Право међународних трговинских интеграција: 08.12.2020. године у термину од 

12 до 17 сати и 09.12.2020. у термину од 12 до 17 сати - проф. др Предраг Цветковић.  

-22.12.2020. године у термину од 12 до 17 сати и 23.12.2020. у термину од 12 до 17 

сати - доц. др Урош Здравковић. 

 

5) Ауторско право ЕУ: 03.12.2020. године у термину од 9 до 14 сати; 10.12.2020. 

године у термину од 9 до 14 сати; 17.12.2020. године у термину од 9 до 14 сати, 

24.12.2020. године у термину од 9 до 14 сати и 08.01.2021. године у термину од 9 до 

14 сати - проф. др Видоје Спасић. 

 
 

 


