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• 13. априла 2016. године студенти прве године
Правног факултета Смера унутрашњих послова су
у оквиру практичне наставе из предмета Систем
безбедности посетили Безбедносно‐информатив‐
ну агенцију у њеном седишту у Београду. Посета је
извршена у оквиру Споразума о научно‐образов‐
ној и пословној сарадњи између Правног факулте‐
та и Безбедносно‐информативне агенције. Студен‐
ти су имали прилику да се упознају са просторним
и техничким потенцијалима Образовно‐истражи‐
вачког центра Безбедносно‐информативне аген‐
ције који служи за едукацију њених припадника
али и припадника других субјеката безбедности
Републике Србије. У оквиру тога, начелник Цен‐
тра, проф. др Радојица Лазић, је заједно са својим
сарадницима одржао предавање студентима о ор‐
ганизацији и начину функционисања Безбедносно‐
информативне агенције. Након тога, студенти су
имали прилику да виде неке од лабораторија, при
чему посебно треба издвојити посету Лаборато‐
рији за електромагнетна и друга зрачења. Након
посете Безбедносно‐информативне агенције, сту‐
денти су посетили и Музеј ваздухопловства у Сур‐
чину. У Музеју ваздухопловства студенти су имали
прилику да виде бројну поставку авиона и хели‐
коптера као и да се упознају са историјатом вазду‐
хопловства на нашим просторима. Са студентима
су били проф. др Љубомир Стајић и асистент Не‐
над Радивојевић. Обе посете су реализоване у
складу са планом и одлуком Декана.

• 21. априла 2016. године проф. др Љубомир Ста‐
јић, декан Правног факултета, обратио се чланови‐
ма Сената Универзитета у Новом Саду излагањем
о безбедности на Универзитету у Новом Саду. Том

приликом проф. др Љубомир Стајић указао је на
безбедносне проблеме и изазове са којима се суо‐
чавају факултети као и облике могуће сарадње фа‐
култета у решавању заједничких проблема на ни‐
воу Универзитета.

• 27. априла, 4. и 13. маја 2016 године студенти
друге, треће и четврте године Правног факултета
који похађају наставу из Кривичног права, Крими‐
нологије и Казненог извршног права посетили су
Окружни затвор у Новом Саду. Студенте је при‐
мио заменик управника Аца Бобић, који их је упу‐
тио у организацију Управе за извршење кривичних
санкција. Након тога, студенти су обишли полуот‐
ворено и отворено одељење затвора где су имали
прилику да виде како изгледа живот и рад осуђе‐
них лица у затвору. Са студентима је био асистент
Иван Милић. Посете су реализоване у складу са
одлуком Декана.

• 5. маја 2016. године одржана је 2. седница Биб‐
лиотечког одбора Факултета са следећим днев‐
ним редом: 1) Усвајање записника са 1. седнице
Библиотечког одбора од 9. марта 2016. године; 2)
Приспели дезидерати; 3) Разно. Седницом је пред‐
седавала проф. др Раденка Цветић, председник
Одбора.
• од 6. до 9. маја 2016. године студенти Правног
факултета учествовали су на регионалном такми‐
чeњу у симулацији суђења пред Европским судом
за људска права, које је одржано у Загребу (Хрват‐
ска), у организацији Civil rights defenders. Поред
Правног факултета у Новом Саду, на такмичењу је
учествовало још једанаест правних факултета из
региона. Екипу новосадског Правног факултета
чинили су студенти: Миљана Биговић, Остоја Кала‐

ба, Дамјан Керезовић, Марта Хинић, Јована Хинић
и Александра Лапчевић. Тренери екипе биле су
Милица Поповић и Вања Буха које су учествовале
на такмичењу претходних година. Тим Правног
факултета у Новом Саду је у рангирању писаних
поднесака заузео треће место, а у укупном плас‐
ману пето место.

• 7. и 8. маја 2016. године студенти Правног факул‐
тета учествовали су на Фестивалу науке и образо‐
вања у организацији Универзитета у Новом Саду.
Правни факултет је посетиоцима представљен са
две радионице „Дечији парламент“ и „Симулација
увиђаја“. Радионица „Дечији парламент“ обухва‐
тила је аргументовану расправу и изјашњавање о
предлогу закона о заштити река, док су посетиоци
радионице „Симулација увиђаја“ имали прилику
да виде како се врши увиђај на месту извршења
кривичног дела. Обе радионице су биле веома по‐
сећене. За организацију радионица били су заду‐
жени сарадници: Илија Јованов, Ратко Радошевић,
Милан Милутин, Дарко Божичић и Слобода Мидо‐
ровић, док је у њиховом извођењу учествовало
око двадесетак студената друге и треће године
студија.

• од 9. до 11. маја и од 16. до 18. маја 2016. године
реализован је још један циклус практичне наставе
код Покрајинског заштитника грађана – омбудс‐
мана. На практичној настави учествовало је десет
студената треће године основних студија. Студен‐
ти су били подељени у две групе. Студенте је на
практичну наставу водио асистент Ратко Радоше‐
вић.

• 11. маја 2016. године у Свечаној сали Правног фа‐
култета одржан је Општи семинар за приватно
право посвећен стварноправној заштити животне
средине. Уводничар Општег семинара био је др
Марко Кнежевић, асистент Правног факултета у
Новом Саду са излагањем „Стварноправна зашти‐
та животне средине – повод за ширу дискусију о
методологији приватноправне догматике“. Семи‐
нару су присуствовали студенти докторских сту‐
дија Приватно право, наставници и сарадници Ка‐

тедре грађанскоправних наука и представници
правосуђа.

• од 18. до 21. маја 2016. године тим Правног фа‐
култета у Новом Саду је у Хагу, на једном од најве‐
ћих такмичења у области међународног јавног
права Telders International Law Moot Court Competi‐
tion, у конкуренцији најјачих европских универзи‐
тета, забележиo одличан пласман. На такмичењу
су учествовали универзитети из 26 европских др‐
жава. Задатак тимова је био да реше хипотетички
случај у вези са мигрантском кризом насталом на
отвореном мору. Такмичење се састојало из две
фазе: писања поднесака и усмене расправе. Прав‐
ни факултет у Новом Саду такмичио се против ти‐
мова из Аустрије, Русије, Турске и Холандије. Пи‐
сани поднесак на страни туженог проглашен је за
четврти најбољи поднесак, док се део тима који је
заступао туженог пласирао међу десет најбољих
тимова на такмичењу. Део тима који је заступао
тужиоца, сврстан је у десет тимова који су најбо‐
ље представили усмену аргументацију. Екипу Пра‐
вног факултета у Новом Саду чинили су студенти
треће и четврте године: Бранислава Арађан, Вла‐
димир Константинидис, Милош Радосављевић и
Јелена Штула. Тренери екипе били су Димитрије
Ђукић и Немања Новаковић.

• 19. маја 2016. године на Правном факултету у Но‐
вом Саду одржан је научни скуп „Биомедицина и
право“ у оквиру резултата рада на пројекту „Био‐
медицина, заштита животне средине и пра‐
во“ чији је руководилац проф. др Гордана Ковачек
Станић. Осим учесника пројекта скупу је присуст‐
вовала проф. др Александра Трнинић Пјевић са ги‐
неколошко акушерске клинике Клиничког центра
Војводине. Скуп „Заштита животне средине и пра‐
во“ у оквиру рада на истом пројекту одржаће се
на јесен 2016. године.
• 19. маја 2016. године одржана је 38. седница Нас‐
тавно‐научног већа Правног факултета у Новом
Саду са следећим дневним редом: 1) Усвајање за‐
писника са 37. седнице Наставно‐научног већа; 2)
Доношење одлуке о поверавању Милици Коваче‐
вић извођења вежби на основним академским
студијама из наставних предмета Породично пра‐
во и Наследно право, у летњем семестру школске

2015/2016. године; 3) Усвајање Извештаја Комисије
за оцену и одбрану докторске дисертације „Soft
law као инструмент хармонизације међународног
трговинског права“ кандидата Марије Мијатовић;
4) Усвајање Извештаја Комисије за оцену подоб‐
ности кандидата Милене Галетин, теме „Меродав‐
но право у међународним инвестиционим споро‐
вима“ и ментора доц. др Петра Ђундића, за изра‐
ду докторске дисертације; 5) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Мирјани Ле‐
ковић израде завршног рада на тему „Примена
правних ставова Европског суда за људска права у
пракси Уставног суда Србије“, одређивање менто‐
ра и комисије за одбрану; 6) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Тамари Јова‐
новић израде завршног рада на тему „Одговор‐
ност полицијских службеника“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 7) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Јелени
Кривокапић израде завршног рада на тему „Поли‐
цијска овлашћења службеника Министарства
унутрашњих послова“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 8) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Јелени Чолић изра‐
де завршног рада на тему „Улога Управе царина у
контроли преласка државне границе“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 9) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Ми‐
лици Мињи Зукић израде завршног рада на тему
„Правна заштита полицијских службеника“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 10) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Марку Зецу израде завршног рада на тему
„Појам, врсте и мере заштите тајних података“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 11)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Дејану Десићу израде завршног рада на
тему „Приказ законских решења којима се уређу‐
је област заштите тајних података у Мађарској и
Србији“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 12) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Милани Вуковић израде за‐
вршног рада на тему „Ограничење људских пра‐
ва“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
13) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Биљани Павловић израде завршног ра‐
да на тему „Непосредна уставносудска заштита
људских права у поступку по уставној жалби“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 14) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Наташи Јовичић израде завршног рада на
тему „Заблуда и превара као разлози рушљивости
правног посла“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 15) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Мирославу Ђукићу изра‐
де завршног рада на тему „Уговор о наруџби ау‐
торског дела“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 16) Доношење одлуке о одобравању сту‐

денту мастер студија Стефану Крсмановићу изра‐
де завршног рада на тему „Заштита слабије стра‐
не у приватном праву“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 17) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Маринели Зла‐
тић израде завршног рада на тему „Судска и ван‐
судска реализација заложног права“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 18) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Јеле‐
ни Михић израде завршног рада на тему „Утврђи‐
вање износа ренте као облика накнаде имовинске
штете“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 19) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Милици Михић израде за‐
вршног рада на тему „Накнада неимовинске ште‐
те због претрпљеног физичког бола“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 20) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Сенки
Бајило израде завршног рада на тему „Накнада
неимовинске штете због претрпљеног страха“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 21)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Марку Лаиновићу израде завршног рада
на тему „Начело акцесорности у заложном пра‐
ву“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
22) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Дејану Максимовићу израде завршног
рада на тему „Пензијско и инвалидско осигурање
у међународним правним актима“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 23) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Гора‐
ну Весићу израде завршног рада на тему „Безбед‐
носна процена као елемент плана у функцији обез‐
беђења и заштите штићених личности“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 24) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија
Мирку Бубалу израде завршног рада на тему
„Правни и безбедносни аспекти улоге агентурног
метода у прикупљању обавештајних података“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 25)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Јелени Сувајџић израде завршног рада на
тему „Неовлашћено држање опојних дрога у судс‐
кој пракси Основног суда у Новом Саду у периоду
од 2012. до 2015. године“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 26) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Снежани Рада‐
новић израде завршног рада на тему „Родна рав‐
ноправност у систему безбедности Републике Ср‐
бије“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 27) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Маји Поповић израде завршног ра‐
да на тему „Актери и њихов положај у припреми и
извођењу политичког преврата“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 28) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Нико‐
ли Живковићу израде завршног рада на тему „Не‐
овлашћена производња и стављање у промет опој‐

них дрога са посебним освртом на ублажавање
казне“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 29) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Ненаду Домјесковом израде за‐
вршног рада на тему „Кривично дело изнуде као
начин деловања организованих криминалних гру‐
па“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
30) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Дејану Милованову израде заврш‐
ног рада на тему „Правно регулисање путовања у
пакет аранжманима у праву Европске уније и Ср‐
бије“ и одређивање ментора; 31) Захтев проф. др
Сенада Јашаревића за одобрење службеног пута у
Неум, БиХ; 32) Молба проф. др Гордане Ковачек
Станић за одобрење плаћеног одсуства ради одр‐
жавања предавања на Универзитету La Sapienza у
Риму (Италија), у оквиру програма Еразмус плус;
33) Информације, питања, предлози. Седницом је
председавао проф. др Љубомир Стајић, декан.

• 19. маја 2016. године одржана је 4. седница Из‐
борног већа Правног факултета у Новом Саду са
следећим дневним редом: 1) Усвајање записника
са претходне седнице; 2) Доношење одлуке о об‐
разовању Комисије за припрему извештаја о кан‐
дидатима пријављеним на конкурс за избор у зва‐
ње доцента или ванредног професора за ужу науч‐
ну област Јавноправну и заснивање радног односа
на радном месту наставника за наставни предмет
Уставно право; 3) Доношење одлуке о образова‐
њу Комисије за припрему извештаја о кандидати‐
ма пријављеним на конкурс за избор у звање са‐
радника у настави за ужу научну област Међуна‐
родноправну и заснивање радног односа на рад‐
ном месту сарадника за наставни предмет Међу‐
народно приватно право. Седницом је председа‐
вао проф. др Љубомир Стајић, декан.
• 19. и 20. маја 2016. године асистент Наташа Ра‐
јић, учествовала је на међународном научном ску‐
пу „Контрола у унутрашњем, међународном и
праву Европске уније“ који је организован на
Правном факултету Универзитета у Нишу. У окви‐
ру јавноправне сесије изложила је рад на тему „Ус‐
тавносудска заштита социјалних права у поступку
испитивања уставности закона у Републици Србији
‐ анализа одабраних одлука“.

• од 22. до 29. маја 2016. године тим студената
Правног факултета Универзитета у Новом Саду је
на такмичењу у симулацији суђења пред Међуна‐
родним кривичним судом у Хагу проглашен за по‐
бедника у категорији заступника Владе. На такми‐
чењу је учествовало 60 универзитета из целог све‐
та. Рад на писању три поднеска трајао је од октоб‐
ра 2015. до фебруара 2016. године. Након тога, ус‐
ледиле су интензивне припреме за усмене рунде.
Ментори тима били су проф. др Бранислав Ристи‐
војевић, проф. др Сања Ђајић, доц. др Бојан Тубић
и тренер тима асистент Стефан Самарџић. Владу је

заступао Стефан Радојчић, у улози тужиоца нашла
се Јелена Радмановић, а жртве је представљала
Јелена Вуковић. Истраживачи су биле Јелена Рис‐
тић и Јована Петровић, а помагачи Милена Рашко‐
вић, Јелена Јовановић и Марко Линта.

• 25. и 26. маја 2016. године реализован је још је‐
дан циклус практичне наставе код Заштитника
грађана Републике Србије. На практичној настави
учествовало је шест студената треће године ос‐
новних студија. Студенте је на практичну наставу
водио асистент Ратко Радошевић.

• 25. маја 2016. године Управник библиотеке мр
Радмила Дабановић и библиотекар Данијела Ар‐
сенијевић присуствовале су стручном семинару у
Библиотеци Матице српске. Теме семинара су би‐
ле: Филмска уметност у фондовима Посебних
збирки Библиотеке Матице српске и Новине у
Правилнику о поступку, начину вредновања и
квантитативном исказивању научноистраживач‐
ких резултата, донетом 1. марта 2016. О специфич‐
ностима обраде библиотечког материјала из об‐
ласти филмске уметности у фондовима Посебних
збирки Библиотеке Матице српске говориле су
обрађивачи: Ирена Зечевић, Бојана Бјелица и Јо‐
вана Новаков. О другој теми говориле су колеги‐
нице из Рефералног центра Библиотеке Матице
Српске: Марина Шмудла и Иванка Клајн. Закључе‐
но је да би било добро да се у октобру или но‐
вембру организује кратко инструктивно предава‐
ње за младе истраживаче и библиотекаре који се
баве вредновањем научноистраживачких резулта‐
та у просторијама Централне зграде Универзитета
у Новом Саду.
• 30. маја 2016. године доц. др Сања Радовановић
учествовала је на Конференцији „Интелектуална
својина и Интернет“, која је одржана на Правном
факултету у Београду, у организацији Правног фа‐
култета Универзитета у Београду и Фондације „Ре‐
гистар националног интернет домена Србије
(РНИДС)“. Осим великог броја присутних, Конфе‐
ренцију је било могуће пратити и путем Интернета
(live streaming). Доц. др Сања Радовановић је, у ок‐

виру треће секције (Ауторско право и Интернет),
изложила рад на тему: „Ауторско право и Фејсбук
– с посебним освртом на право Србије“.

• 30. маја 2016. године проф. др Душан Николић је
на предлог проф. др Миодрага Орлића изабран за
члана Научног друштва Србије.

них факултета одржаном од 12. до 16. маја у Улци‐
њу (Црна Гора). Том приликом екипе Спортске
секције Правног факултета у Новом Саду оствари‐
ле су запажене резултате. Поред тога, активни
чланови Савеза студената обављали су редовне
активности у виду информисања студената о де‐
шавањима на Факултету. Крајем маја завршена је
акција прикупљања помоћи за Родитељску кућу у
Петроварадину у којој су смештена деца која се
лече од малигних тумора.

• ЕЛСА Нови Сад је 10. маја 2016. године организо‐
вала предавање новосадског адвоката Горана
Станивуковића на тему „Адвокатура ‐ приступ про‐
фесији“. Предавање је одржано на Правном фа‐
култету и забележило је велико интересовање. То‐
ком маја је још једна група студената упућена на
праксу у адвокатске канцеларије Грбић и Остојић‐
Комароми.

ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКЕ

• од 1. до 31. маја 2016. године Библиотека Прав‐
ног факултета добила је на поклон књигe од Мау‐
ра Бусанија, Сање Радовановић и Радмиле Даба‐
новић.
СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ

• Савез студената учествовао je на Правнијади,
редовном годишњем окупљању студената прав‐
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