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• 6. јуна 2016. године на Правном факултету у Се‐
гедину (Мађарска) одржана је научна конферен‐
ција пројекта „Хармонизација српског и мађар‐
ског (домаћег) права са правом Европске уније и
прекогранична сарадња“. Поред колега са Прав‐
ног факултета у Сегедину, са наше стране, као
представници катедри, учествовали су: проф. др
Зоран Арсић, проф. др Иштван Фејеш, проф. др Се‐
над Јашаревић, проф. др Сања Ђајић, проф. др
Магдолна Сич, проф. др Слободан Орловић и доц.
др Атила Дудаш. Учесници су саопштили реферате
и учествовали у дискусији коју је водио декан
Правног факултета у Сегедину, проф. др Јожеф
Хајду (Hajdú József). Сви овогодишњи научни радо‐
ви у оквиру пројекта биће публиковани у посеб‐
ном зборнику.

Љубомир Стајић, честитао студентима на успешно
реализованој практичној настави и захвалио се на
сарадњи присутним представницима правосудних
институција, као и представницима Заштитника
грађана Републике Србије и Покрајинског омбудс‐
мана.

• 10. јуна 2016. године на Правном факултету у Но‐
вом Саду одржана је конференција под називом
„Нова решења за унапређење ефикасности прекр‐
шајног поступка и положај прекршајних судова у
правосуђу Републике Србије“ коју је организовало
Удружење судија прекршајних судова Републике
Србије. На конферeнцији су учествовали Зоран Па‐
шалић, председник Прекршајног апелационог су‐
да и председник Удружења судија прекршајних су‐
дова, Љуба Слијепчевић, шеф канцеларије Право‐
судне академије у Новом Саду, Милан Марино‐
вић, председник Прекршајног суда у Београду, Ка‐
менко Козарски, председник Прекршајног суда у
Новом Саду, Мирјана Николић, генерални секре‐
тар Удружења судија прекршајних судова, Слађан
Савић, председник Прекршајног суда у Зајечару и
Александар Илић, портпарол Прекршајног апела‐
ционог суда.

• 8. јуна 2016. године одржана је свечана додела
сертификата студентима Правног факултета у Но‐
вом Саду који су у школској 2015/2016. години ус‐
пешно реализовали програм практичне наставе у
правосудним органима у Новом Саду (Основном,
Вишем и Апелационом суду и Основном, Вишем и
Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду и
у институцији Заштитника грађана Републике Ср‐
бије и Покрајинског омбудсмана). Свечаној доде‐
ли сертификата присуствовали су Декан Правног
факултета у Новом Саду и представници наведе‐
них институција. Том приликом је Декан, проф. др

• 13. јунa 2016. године Председник Републике Ср‐
бије Томислав Николић примио је декана и студен‐
те Правног факултета Универзитета у Новом Саду
који су победили на такмичењу у Хагу. Новосадски
студенти су у симулацији суђења пред Међународ‐
ним кривичним судом у Хагу победили у категори‐
ји говорног наступа у улози заступника Владе.
Председник Републике Томислав Николић је овом
приликом честитао студентима и професорима на
изванредном успеху и нагласио да је Србија по‐
носна на постигнућа младих људи, који вредним и
преданим радом постижу резултате. „Ви сте бу‐

дућност наше земље, желим вам да и даље пости‐
жете успехе. У пракси ћете се сусретати са разли‐
читим околностима и веома је важно да, без обзи‐
ра на то колико нека ситуација изгледа лоше или
неповољно, никада не одустанете од својих прин‐
ципа“, подвукао је председник Србије. Декан
Правног факултета у Новом Саду Љубомир Стајић
се захвалио председнику на пријему и истакао да
је по први пут од како студенти учествују на такми‐
чењу, председник Републике примио делегацију
професора и студената који су победили на такми‐
чењу у Хагу. Он је председнику уручио плакету Фа‐
култета у знак захвалности на подршци. Декан Љу‐
бомир Стајић је нагласио да су наши студенти пос‐
тигли огроман успех, и на тај начин представили
Факултет у најбољем светлу. На такмичењу, нагла‐
сио је, учествује 60 универзитета из целог света и
наши студенти су постигли изванредан резултат
нарочито имајући у виду да им енглески језик, на
коме су излагали, није матерњи, као што је то слу‐
чај са студентима универзитета из Америке, Аус‐
тралије, Енглеске и Новог Зеланда. На симулацији
суђења пред Међународним кривичним судом у
Хагу, Владу је заступао Стефан Радојчић, у улози
тужиоца била је Јелена Радмановић, а жртве је
представљала Јелена Вуковић. Централна питања
случаја тицала су се парадржавних ентитета, суве‐
ренитета државе, регрутовања деце у циљу врше‐
ња пиратерије, ратних злочина путем повреде
права на здраву животну средину, као и неприст‐
расности, односно изузећа судије. Сложена про‐
блематика случаја захтевала је сагледавање могу‐
ћих праваца аргументације из правног, историјс‐
ког, социолошког, виктимолошког и дипломат‐
ског аспекта. Истраживачи су биле Јелена Ристић
и Јована Петровић, а помагачи Милена Рашковић,
Јелена Јовановић и Марко Линта. Ментори тима
били су проф. др Бранислав Ристивојевић, проф.
др Сања Ђајић, доц. др Бојан Тубић и тренер тима
асистент Стефан Самарџић.

• од 16. до 19. јуна 2016. године проф. др Драган
Милков боравио је у Москви (Руска Федерацијa)
ради учешћа у раду Управног одбора Европског
института омбудсмана, у својству потпредседника
Управног одбора. Домаћин скупа је била актуелни
омбудсман Руске федерације Татјана Москалкова.
Седница је имала 17 тачака дневног реда, од чега

је најважнија била посвећена изменама и допуна‐
ма Статута Института. Образована је статутарна
комисија, чији је проф. др Драган Милков члан, а
која ће припремити текст измена и допуна Статута
до следеће седнице, која ће бити одржана септем‐
бра 2016. године на Кипру. Такође је договорено
да ће се следећа Генерална скупштина Института
одржати у јесен 2017. године у Букурешту. На сед‐
ници је представљена и заједничка књига, чији је
проф. др Драган Милков коаутор, а која ће у ок‐
тобру 2016. године бити промовисана у Парламен‐
ту покрајине Тирол, у чијем главном граду – Инс‐
бруку је седиште Европског института омбудс‐
мана.

• 17. јуна 2016. године у Свечаној сали Правног фа‐
култета одржана је свечана додела сертификата
студентима полазницима Правне клинике за из‐
бегличко право. Студентима је сертификате уру‐
чио Душан Аралица, представник UNCHR‐a који је
учествовао у реализацији програма у оквиру Кли‐
нике.

• од 17. до 19. јуна 2016. године проф. др Сенад Ја‐
шаревић боравио je у Неуму – Босна и Херцегови‐
на на међународном интердисциплинарном науч‐
ном скупу „Актуалности грађанског и трговачког
законодавства и правне праксе“ (бр. 14), који је
организовао Правни факултет у Мостару. На Саве‐
товању проф. др Сенад Јашаревић излoжио je рад
на тему „Утицај дигитализације на радне односе“.
Саветовању је присуствовао већи број стручњака
са правних факултета из региона и земаља ЕУ.
• 22. јуна 2016. године одржана је 1. седница Саве‐
та Факултета са следећим дневним редом: Усваја‐
ње записника са претходне седнице Савета Факул‐
тета; 2) Извештај о избору чланова Савета Факул‐
тета из реда наставног и ненаставног особља; 3)
Избор председника и заменика председника Саве‐
та Факултета; 4) Доношење одлуке о усвајању Ста‐
тута Правног факултета у Новом Саду; 5) Доноше‐
ње одлуке о усвајању Правилника о правима и
обавезама студената; 6) Доношење одлуке о усва‐
јању Правилника о Студентском парламенту; 7)
Доношење одлуке о изменама и допунама Пра‐
вилника о полагању пријемних испита и упису кан‐
дидата на студијске програме које реализује Прав‐

ни факултет; 8) Доношење одлуке о изменама и
допунама Правилника о извођењу наставе и оце‐
њивању студената; 9) Доношење одлуке о измена‐
ма Правилника о упису и студирању на доктор‐
ским академским студијама Јавно право; 10) До‐
ношење одлуке о изменама и допунама Правилни‐
ка о студентским такмичењима; 11) Доношење од‐
луке о изменама и допунама Правилника о раду
Правног факултета у Новом Саду; 12) Доношење
одлуке о усвајању Правилника о примању поклона
запослених на Правном факултету у Новом Саду;
13) Доношење одлуке о усвајању Правилника о
трошковима репрезентације; 14) Доношење одлу‐
ке о усвајању Правилника о стицању и располага‐
њу сопственим приходима Правног факултета у
Новом Саду; 15) Доношење одлуке о утврђивању
на свим нивоима студија (основним академским
студијама, мастер академским студијама и док‐
торским академским студијама) висине школари‐
не, трошкова пријемног испита и уписа, као и ви‐
сине школарине за стране држављане, за школску
2016/2017. годину; 16) Доношење одлуке о измена‐
ма и допунама Финансијског плана Правног факул‐
тета у Новом Саду за 2016. годину; 17) Информаци‐
је, питања, предлози. Седницом је председавао
председник Савета проф. др Драган Милков.

• 22. јуна 2016. године одржана 1. седница Настав‐
но‐научног већа Правног факултета у Новом Саду
са следећим дневним редом: 1) Усвајање записни‐
ка са 38. седнице Наставно‐научног већа; 2) Доно‐
шење одлуке о избору девет чланова Савета фа‐
култета из реда запослених у настави; 3) Доноше‐
ње одлуке о утврђивању предлога Статута Прав‐
ног факултета у Новом Саду; 4) Доношење одлуке
о утврђивању Предлога правилника о правима и
обавезама студената; 5) Доношење одлуке о утвр‐
ђивању Предлога правилника о студентском пар‐
ламенту; 6) Доношење одлуке о утврђивању пред‐
лога измена и допуна Правилника о полагању при‐
јемних испита и упису кандидата на студијске про‐
граме које реализује Правни факултет; 7) Доноше‐
ње одлуке о утврђивању предлога измена и допу‐
на Правилника о извођењу наставе и оцењивању
студената; 8) Доношење одлуке о утврђивању
предлога измена и допуна Правилника о студент‐
ским такмичењима; 9) Доношење одлуке о утвр‐
ђивању предлога измена и допуна Правилника о
раду Правног факултета у Новом Саду; 10) Доно‐
шење одлуке о утврђивању Предлога правилника
о примању поклона запослених на Правном фа‐
култету у Новом Саду; 11) Доношење одлуке о ут‐
врђивању Предлога правилника о трошковима
репрезентације; 12) Доношење одлуке о утврђива‐
њу Предлога правилника о стицању и располагању
сопственим приходима Правног факултета у Но‐
вом Саду; 13) Доношење одлуке о усвајању Извеш‐
таја о успешно реализованим програмима прак‐
тичне наставе студената Правног факултета у Но‐

вом Саду у току школске 2015/2016. године, руко‐
водиоца програма практичне наставе проф. др
Татјане Бугарски, као и доношење одлуке о реали‐
зацији програма практичне наставе у школској
2016/2017. години; 14) Доношење одлуке о усваја‐
њу Извештаја о раду Центра за симулацију суђења
у школској 2015/2016. години, руководиоца Центра
доц. др Бојана Тубића; 15) Усвајање Извештаја Ко‐
мисије за оцену и одбрану докторске дисертације
„Законодавна надлежност скупштине у парламен‐
тарним системима земаља у процесу придружива‐
ња ЕУ“ кандидата мр Петра Штурановића; 16) Ус‐
вајање Извештаја Комисије за оцену и одбрану
докторске дисертације „Нове алтернативе казни
затвора у кривичном законодавству Републике
Србије“ кандидата мр Здравка Грујића; 17) Имено‐
вање Комисије за оцену и одбрану докторске ди‐
сертације „Правна дејства државине у савреме‐
ном праву“ кандидата мр Тање Вицковић; 18) Име‐
новање Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације „Уговор о закупу пословних зграда и
просторија“ кандидата Јоване Пушац; 19) Усваја‐
ње Извештаја Комисије за оцену подобности кан‐
дидата Стефана Самарџића, теме „Рехабилитација
лица осуђених из политичких или идеолошких раз‐
лога и њене правне последице“ и ментора проф.
др Бранислава Ристивојевића за израду докторске
дисертације; 20) Усвајање Извештаја Комисије за
оцену подобности кандидата Дарије Марић, теме
„Очигледна несразмера у уговорном праву“ и
ментора доц. др Сање Радовановић, за израду
докторске дисертације (реферат је измењен и до‐
пуњен на захтев Стручног већа за друштвене нау‐
ке); 21) Именовање Комисије за оцену и одбрану
магистарске тезе „Надзор Комитета министара
Савета Европе над извршавањем пресуда Европ‐
ског суда за људска права“ кандидата Јелене Јова‐
новић; 22) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Станислави Суботин израде
завршног рада на тему „Уставноправни положај
уставног судства у политичким системима Србије,
САД и Немачке“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 23) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Маријани Перишић изра‐
де завршног рада на тему „Појам и организација
Пореске управе“, одређивање ментора и комиси‐
је за одбрану; 24) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Ивани Митровић изра‐
де завршног рада на тему „Безбедносна провера
у поступку издавања дозволе за приступ тајним
подацима у Републици Србији“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 25) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Иди Ши‐
мон израде завршног рада на тему „Биомеди‐
цинско зачеће: донаторство генетског материјала
у упоредном и домаћем породичном праву“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 26) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер

студија Катарини Симин израде завршног рада на
тему „Уговор о лиценци слободног софтвера“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 27) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Страхињи Ђајићу израде завршног рада на
тему „Стварне службености“, одређивање менто‐
ра и комисије за одбрану; 28) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Бојани Васи‐
љевић израде завршног рада на тему „Регистро‐
вана залога“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 29) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Слађани Новићевић израде
завршног рада на тему „Ознака као предмет заш‐
тите жигом“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 30) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Милану Мишићу израде за‐
вршног рада на тему „Принципи владавине пра‐
ва“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
31) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Петру Цигановићу израде завршног
рада на тему „Заштита информација и информа‐
ционих система у функцији корпоративне безбед‐
ности“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 32) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Александру Коловићу израде за‐
вршног рада на тему „Безбедност и здравље на
раду као делатност безбедносног менаџмента“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 33)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Елвири Шемовић израде завршног рада на
тему „Организација и послови полицијских једини‐
ца посебне намене“, одређивање ментора и коми‐
сије за одбрану; 34) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Милошу Вучинићу
израде завршног рада на тему „Улога парламента
и парламентарних тела у контроли рада служби
безбедности“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 35) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Видоју Тодоровићу израде
завршног рада на тему „Проблеми остваривања
корпоративне безбедности у Републици Србији“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 36)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Милану Поповићу израде завршног рада
на тему „Улога и значај приватних безбедносних
компанија у остваривању националне безбеднос‐
ти“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
37) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Ивану Стевановићу израде заврш‐
ног рада на тему „Савремени проблеми заштите
цивила у оружаном сукобу“, одређивање ментора
и комисије за одбрану; 38) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Милани Га‐
тарић израде завршног рада на тему „Утицај
друштвених фактора на малолетничку делинквен‐
цију“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 39) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Далибору Ђорђевићу израде за‐

вршног рада на тему „Откривање и доказивање
кривичног дела разбојништва у пракси ПУ Пирот“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 40)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Миловану Михаиловићу израде завршног
рада на тему „Откривање и доказивање кривич‐
ног дела изнуде“, одређивање ментора и комиси‐
је за одбрану; 41) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Милошу Новаку изра‐
де завршног рада на тему „Квалификовани обли‐
ци трговине људима“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 42) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Милошу Станоје‐
вићу израде завршног рада на тему „Врбовање и
обучавање за вршење терористичких кривичних
дела“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 43) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Бојану Миљковићу израде заврш‐
ног рада на тему „Специјализација органа за бор‐
бу против организованог криминалитета“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 44) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Милијану Спасојевићу израде завршног рада
на тему „Посебне доказне радње у земљама реги‐
она“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 45) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Николи Ивановићу израде заврш‐
ног рада на тему „Сарадња полиције и јавног ту‐
жилаштва у предистражном поступку у пракси на
подручју ПУ Нови Сад“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 46) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Александри Ко‐
вачевић израде завршног рада на тему „Породич‐
ни фактори делинквенције малолетника у пракси
Центра за социјални рад Нова Црња“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 47) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Јас‐
мини Ђуровић израде завршног рада на тему
„Споразум о признању кривичног дела у пракси
Основног јавног тужилаштва у Врбасу“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 48) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија
Драгани Станковић Гаић израде завршног рада на
тему „Улога социјалног радника у превенцији ма‐
лолетничке делинквенције“, одређивање ментора
и комисије за одбрану; 49) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Драгани Бу‐
јић израде завршног рада на тему „Откривање и
доказивање кривичног дела разбојништва у Поли‐
цијској управи за град Београд – ПС Звездара“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 50) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Јовани Величковић израде завршног рада
на тему „Откривање и доказивање кривичног де‐
ла разбојништва у Полицијској управи за град Бео‐
град – ПС Стари град“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 51) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Татјани Ивано‐

вић израде завршног рада на тему „Васпитни на‐
лог као диверзионални модел решавања пробле‐
ма малолетничке делинквенције“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 52) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Дани‐
лу Бабићу израде завршног рада на тему „Фено‐
менологија кривичног дела тешке крађе у пракси
Основног суда у Новом Саду“, одређивање менто‐
ра и комисије за одбрану; 53) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Милошу Ми‐
јаиловићу израде завршног рада на тему „Прикри‐
вени иследник – кривичнопроцесни и криминалис‐
тички аспекти“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 54) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Тамари Арнаутовић изра‐
де завршног рада на тему „Транснационалне кор‐
порације као субјекти међународних односа“ и
одређивање ментора; 55) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Дубравки Ву‐
ковић израде завршног рада на тему „Процес при‐
ступања Републике Србије Европској унији“ и од‐
ређивање ментора; 56) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Александру
Момчиловићу израде завршног рада на тему „Ме‐
ђународни односи у доба Хладног рата“ и одређи‐
вање ментора; 57) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Гордани Керкез изра‐
де завршног рада на тему „Примена Закона о ар‐
битражи из 2006. године у судској пракси“ и одре‐
ђивање ментора; 58) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Јовани Гајдобран‐
ски израде завршног рада на тему „Положај Саве‐
та безбедности УН у међународним односима“ и
одређивање ментора; 59) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Предрагу
Крстићу израде завршног рада на тему „Кинеско‐
руски односи у XX и почетком XXI века“ и одређи‐
вање ментора; 60) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Емилији Петровић из‐
раде завршног рада на тему „Европска унија и
светско тржиште“ и одређивање ментора; 61) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Милошу Игићу израде завршног рада на
тему „Последице анексије Крима на развој међу‐
народних односа“ и одређивање ментора; 62) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Милошу Поњевићу израде завршног рада
на тему „Положај Генералне скупштине УН у међу‐
народним односима“ и одређивање ментора; 63)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Драгани Поморишки израде завршног ра‐
да на тему „Аграрна политика Европске уније“ и
одређивање ментора; 64) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Ђуру Кркље‐
шу израде завршног рада на тему „Међународни
односи у периоду од 1871. до 1918. године“ и одре‐
ђивање ментора; 65) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Едини Ковач израде

завршног рада на тему „Правно регулисање уго‐
вора о заступању у праву Европске уније и Србије“
и одређивање ментора; 66) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Мирни Џеле‐
товић израде завршног рада на тему „Систем из‐
возног кредитирања у нашем и упоредном праву“
и одређивање ментора; 67) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Душки Дани‐
лов Марјановић израде завршног рада на тему
„Уговор о животном осигурању у праву Европске
уније и Републике Србије“ и одређивање ментора;
68) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Јелени Јовић израде завршног ра‐
да на тему „Правни субјективитет Европске уније
од Споразума из Мастрихта до Лисабонског спо‐
разума“ и одређивање ментора; 69) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Ма‐
ји Ковачевић израде завршног рада на тему „Кон‐
центрације стицањем контроле у праву Европске
уније и Србије“ и одређивање ментора; 70) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Марини Данилов израде завршног рада на те‐
му „Заштита права путника у железничком сао‐
браћају Европске уније“ и одређивање ментора;
71) Молба доц. др Атиле Дудаша за одобрење пла‐
ћеног одсуства ради одржавања, у оквиру програ‐
ма Еразмус плус, предавања на Правном факулте‐
ту у Печују, Мађарска; 72) Молба Николине Миш‐
чевић за одобрење плаћеног одсуства; 73) Молба
Милице Ковачевић за одобрење плаћеног одсуст‐
ва; 74) Захтев Слободе Мидоровић за одобрење
службеног пута у Косовску Митровицу; 75) Молба
Слободе Мидоровић за одобрење плаћеног од‐
суства; 76) Извештај Наташе Рајић са службеног
пута у Ниш; 77) Информације, питања, предлози.
Седницом је председавао председник Наставно‐
научног већа декан, проф. др Љубомир Стајић.

• 23. јуна 2016. године Слобода Мидоровић, са‐
радник у настави, учествовала је на научном скупу
са међународним учешћем „Људска права – изме‐
ђу идеала и изазова садашњости“ који је органи‐
зован на Правном факултету Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици. У оквиру приватноправне сесије изло‐
жила је коауторски рад на тему „Изазови права
културних добара у Републици Србији“.

• 24. јуна 2016. године проф. др Гордана Ковачек
Станић је на Међународном научном скупу Interso‐
cietal Symposium P5 Medicine & Justice изложила

рад са темом Reproductive Medicine: Comparative
Juridical Analysis of European and Serbian Laws on
Abortion уз power point презентацију. Апстракт је
објављен у Abstract book. Овај рад је део пројекта
„Биомедицина, заштита животне средине и пра‐
во“, који финансира Министарство просвете, нау‐
ке и технолошког развоја, чији је проф. др Горда‐
на Ковачек Станић руководилац. Учешће на овом
Међународном научном скупу биће део завршног
извештаја за овај пројекат. Међународни научни
скуп одржан је у Венецији, на Лиду (Италија) у
згради Palazzo del cinema у организацији The Inter‐
national Academy of Legal Medicine. Било је преко
700 учесника из Европе, те са других континената
(Америка, Азија, Африка). Учесници су били струч‐
њаци који се баве медицинским правом, у теорији
и пракси, а по образовању су правници или ле‐
кари.

ног факултета у Новом Саду, Зоран Пашалић,
председник Прекршајног апелационог суда и
председник Удружења судија прекршајних судова
Републике Србије и студент Јован Жугић, председ‐
ник Савеза студената Правног факултета у Новом
Саду. Истог дана, у Свечаној сали Правног факул‐
тета у Новом Саду, декан Правног факултета у Но‐
вом Саду, проф. др Љубомир Стајић и председник
Удружења судија прекршајних судова Републике
Србије, Зоран Пашалић, поделили су сертификате
студентима који су учествовали у раду конферен‐
ције под називом „Нова решења за унапређење
ефикасности прекршајног поступка и положај
прекршајних судова у правосуђу Републике Срби‐
је“, која је одржана на Правном факултету у Но‐
вом Саду 10. јуна 2016. године.

• 24. јуна 2016. године у Свечаној сали Правног фа‐
култета одржана је свечана додела сертификата
студентима који су учествовали у раду Центра за
симулацију суђења у школској 2015/2016. години.
Сертификате је студентима уручио доц. др Бојан
Тубић, руководилац Центра.

• 27. јуна 2016. године на Правном факултету у Но‐
вом Саду потписан је Протокол о сарадњи између
Удружења судија прекршајних судова Републике
Србије, Правног факултета у Новом Саду и Савеза
студената Правног факултета у Новом Саду. Пред‐
мет овог протокола је успостављање сарадње која
се заснива на организовању различитих едукатив‐
них облика за студенте, судије и професоре, у ци‐
љу посвећености перманентном праћењу и учест‐
вовању у развијању прекршајног права као струке
и науке. Међусобна сарадња ће се остваривати пу‐
тем организовања стручних скупова, округлих

• 28. јуна 2016. године проф. др Љубомир Стајић,
декан Правног факултета у Новом Саду, уручио је
пригодне награде студентима и тренеру који су
освојили прво место на такмичењу у симулацији
суђења пред Међународним кривичним судом у
Хагу (International Criminal Court Moot Court Compe‐
tition 2016), које је одржано од 22. до 27. маја 2016.
године у Хагу. Награде су уручене студентима:
Стефану Радојчићу, Јелени Радмановић, Јелени
Вуковић, Јелени Ристић, Јовани Петровић, Милени
Рашковић, Јелени Јовановић, Марку Линти и тре‐
неру екипе, асистенту Стефану Самарџићу.

• 28. јуна 2016. године Универзитет у Новом Саду

столова, панел дискусија, предавања, семинара и
специјалистичких курсева. Протокол о сарадњи су
потписали: проф. др Љубомир Стајић, декан Прав‐

jе свечано обележиo 56‐ту годишњицу оснивања.
Тим поводом, у 18 часова у Амфитеатру Централ‐
не зграде Универзитета (Ректорат) одржана је
свечана промоција почасног доктора правних нау‐
ка и нових професора емеритуса Универзитета у
Новом Саду. За почасног доктора правних наука
промовисан је др Кристијан фон Бар (Christian von
Bar), редовни професор Универзитета у Оснабри‐
ку, оснивач и директор Института за европске

правне студије, а за професоре емеритусе: др Ни‐
кола Грујић, редовни професор Медицинског фа‐
култета, др Илија Ћосић, редовни професор Фа‐
култета техничких наука и др Бојан Срђевић, ре‐
довни професор Пољопривредног факултета.

•

• 29. јуна 2016. године одржано је полагање при‐
јемних испита за кандидате који су се пријавили за
упис на Општи смер и Смер унутрашњих послова
за школску 2016/2017. годину.
ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКЕ

• од 1. до 30. јуна 2016. године Библиотека Прав‐
ног факултета добила је на поклон књиге од Aмба‐
саде Аргентине, Представништва Републике Српс‐
ке у Србији, Библиотеке Матице Српске, Правног
факултета у Београду, Правног факултета у Сара‐
јеву, Правног факултета у Бања Луци, Института
друштвених наука, Неолибриса, Маријане Пајван‐
чић, Иштвана Фејеша, Маје Станивуковић, Душан‐
ке Ђурђев, Сање Радовановић, Љубомирке Крк‐
љуш и Тамаре Гајинов.
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СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ

• Савез студената је у сарадњи са Факултетом и
Удружењем судија прекршајних судова Републике
Србије учествовао у организацији семинара о по‐
ложају прекршајних судова и о прекршајном пос‐
тупку, након чега је свечано потписан Протокол о
сарадњи између Факултета, Удружења судија и Са‐
веза студената. Током јуна су активни чланови Са‐
веза студената представили Факултет и информи‐
сали матуранте о студијским програмима на
друштвеним мрежама. Крајем јуна, чланови Саве‐
за студената помагали су Студентској служби у ве‐
зи са подношењем пријава матураната за полага‐
ње пријемног испита, током полагања пријемног
испита, те надзора над електронским уносом ре‐
зултата пријемног испита.

• ЕЛСА Нови Сад је током јуна припремала извеш‐
тај о раду за 2015/2016. годину и предлог плана ак‐
тивности за 2016/2017. годину. Извештаји су упуће‐
ни на усвајање Изборној скупштини ЕЛСА Србије
која ће се од 30. јуна до 3. јула одржати на Злати‐
бору. ЕЛСА Нови Сад упутила је своје представни‐
ке на Златибор који су заједно са представницима
других локалних група учествовали у раду Избор‐
не скупштине и похађали бројне радионице.
Редакцијски колегијум: Слобода Мидоровић (уредник), секретар редакције: Су‐
зана Новитовић, прилог библиотеке: Данијела Арсенијевић, Стеван Лукић, тел:
485–3057, телефакс 450–427, е‐mаil: suzy@pf.uns.ac.rs, прелом и припрема: Све‐
тислав Исаков. „Информатор“ је интерно гласило Правног факултета у Н. Саду.
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Банкарски послови и хартије од вредности : (трговинско право за економисте) / Мирјана
Кнежевић. ‐ Крагујевац : Економски факултет Универзитета, 2009
Библиографија Матице Српске / Јелена Николић. ‐ Нови Сад : Матица Српска, 1976
La comunidad international y la cuestión Malvinas. ‐ Beograd : KIZ centar, 2015
Чрезвичајни суд над бунтовницима (1839) и Преки суд формиран поводом Катанске буне
(1844) : докторска дисертација / Урош Станковић. ‐ Нови Сад, 2016
Доказивање кривичног дела тешке крађе у пракси Основног суда у Сенти : завршни рад /
Радислав Закић. ‐ Нови Сад , 2016
Државно уређење Босне и Херцеговине по Дејтонском споразуму : магистарски рад /
Млађен Мандић. ‐ Бања Лука , 1998
The Future of Child and Family Law : International Predictions. ‐ Cambridge : Cambridge
University Press, 2015
Globalitacija i kultura. ‐ Beograd : Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka,
2015
Грађанскоправна одговорност за имисије и заштита животне средине / Тамара Гајинов. ‐
Београд : Досије студио, 2016
Интелектуална сојина и Интернет (2016). ‐ Београд : Правни факултет Универзитета, 2016
Историја државе и права српског народа / Љубомирка Кркљуш. ‐ Нови Сад : Правни
факултет Универзитета, Центар за издавачку делатност, 2008

13. H II 2231
14. LOP 644
15. D III 1712
16. D III 1716
17. LOP 638
18. LOP 650

19. D III 1709

20. II 42374
21. LOP 645
22. D III 1715
23. D III 1704
24. LOP 646
25. LOP 664
26. LOP 647
27. D III 1720
28. II 42364
29. II 42361
30. D III 1718
31. II 42356
32. LOP 641
33. III 6737
34. LOP 663
35. D III 1713
36. D III 1706
37. D III 1719
38. LOP 665
39. II 42367
40. D III 1703
41. D III 1708
42. D III 1710
43. D III 1707
44. III 6731

Itét a büntetöperben / Nagy Lajos. ‐ Budapest : Közgazdasági és jogi könyvkiadó, 1974
Једна погрешна надлежност / од Живојина М. Перића. ‐ Београд : Штампарија Краљевине
Србије, 1905
Казнена политика за кривична дела против безбедности јавног саобраћаја у Основном суду
у Старој Пазови : завршни рад / Биљана Крмар. ‐ Нови Сад , 2016
Командна одговорност у упоредним правима држава региона : мастер рад / Сњежана
Кованушић. ‐ Нови Сад , 2016
Контрола криминалитета и европски стандарди : стање у Србији. ‐ Београд : Институт за
криминолошка и социолошка истраживања, 2009
Криминалистика : уџбеник за оперативне раднике Служби ЈБ и ДБ, Војну полицију, јавне
тужиоце, истражне и расправне судије, адвокате и друге правнике, те студенте правних
факултета / Владо Водинелић. ‐ Београд : Савремена администрација, 1972
Криминалнополитичка улога полиције у спречавању и сузбијању криминалитета са
посебним освртом на рад полицијске станице у Апатину : завршни рад / Горан Бановић. ‐
Нови Сад , 2016
Кривична дјела против човјечности : нормативно и стварно, Зборник радова са
Међународног научног скупа, Бања Лука, фебруар 2015. ‐ Бања Лука : Правни факултет
Универзитета, 2016
Кривични закон Републике Србије : са краћим коментаром / Љубиша Лазаревић. ‐ Београд :
Савремена администрација, 2002
Кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела : завршни рад /
Катарина Живановић. ‐ Нови Сад , 2016
Кривично дело тешке крађе у пракси Суда у Суботици : завршни рад / Бајић Бранко. ‐ Нови
Сад , 2016
Кривично право / Љубиша Јовановић, Војислав Ђурђић, Драган Јовашевић. ‐ Ниш : Бона
Фидес, 2002
Кривично право : општ дел / Фрањо Бачик. ‐ Скопје : Универзитет Кирил и Методиј, 1972
Кривично процесно право / Загорка Симић‐Јекић. ‐ Београд : Привредна штампа, 1983
Кривичнометеријални и кривичнопроцесни имунитети : завршни рад / Александар Дабић. ‐
Нови Сад , 2016
Kártéritési jog / Fuglinszky Adám. ‐ Budapest : HVG ORAC, 2015
Малвинска острва : једна дуга колонијална историја : историјско‐правни аспекти. ‐ Београд :
Чигоја штампа, 2014
Међународне невладине организације као субјекти међународних односа : завршни рад /
Миодраг Човић. ‐ Нови Сад , 2016
Међународно приватно право: приручник / Маја Станивуковић. – Петроварадин : 2015
Међународно‐правна забрана употребе средстава за масовно уништавање у рату :
докторска дисертација / Гавро Ђ. Перазић. ‐ Београд : Научна књига, 1968
Мотивација и стваралачки рад као фактори успјешности у раду и њихово правно регулисање
на примјерима индустријских система : докторска дисертација / Мухамед Шкргић. ‐ Осијек ,
1988
Немачко југословенске културне везе / Миљан Мојашевић. ‐ Београд : Култура, 1974
Непосредна уставносудска заштита људских права у поступку по уставној жалби : завршни
рад / Биљана Павловић. ‐ Нови Сад , 2016
Однос полиције и тужилаштва у предистражном поступку : завршни рад / Спасић Стефани. ‐
Нови Сад , 2016
Ограничење људских права : завршни рад / Милана Вуковић. ‐ Нови Сад , 2016
Осми конгрес ОУН за превенцију криминала и поступак са преступницима / Владан А.
Василијевић, 1991
Основи друштвене самозаштите / Велизар Н. Најман.‐ Београд: Привредна штампа, 1979
Откривање и доказивање кривичног дела силовања у пракси Полицијске управе Панчево :
завршни рад / Петар Мајсторовић. ‐ Нови Сад , 2016
Откривање и доказивање кривичног дела шумске крађе у пракси ЦЈБ Бања Лука : завршни
рад / Миленко Новаковић. ‐ Нови Сад , 2016
Откривање и доказивање кривичног дела уцене у пракси ЦЈБ Бања Лука : завршни рад /
Милан Лазендић. ‐ Нови Сад , 2016
Пасивна еутаназија: кривичноправни аспект: заврш. рад/ Милана Мирић.‐Нови Сад, 2016
Појам и статус Града, градске и регионалне заједнице : Пројекат Градска заједница Нови
Сад ‐ статус, организација и функционисање. ‐ Нови Сад , 1987
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Појам узрочности у Кривичном праву Теорија воље и теорија савести (представе) о
умишљају и долус евентуалис / Тома Живановић. ‐ Београд : Штампарија Доситије
Обрадовић, 1910
Политичка анатомија једне пресуде : (ментална десупстанцијализација Републике Српске) /
Милан Благојевић. ‐ Бања Лука : Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и
тражење несталих лица, 2016
Политичка и правна мисао др Михаила Илића : магистарски рад / Борислав Понош. ‐
Београд , 1998
Поморско право / Иво Грабовац. ‐ Загреб : Школска књига, 1982
Повреда правила о заштити конкуренције у поступцима јавних набавки : завршни рад /
Јелена Стојић. ‐ Нови Сад , 2016
Правна заштита локалне самоуправе: (магист. теза)/Милан Влатковић.‐Београд, 2001
Правна заштита стандарда једнаког третмана у Светској трговинској организацији : мастер
рад / Милана Ђурић. ‐ Нови Сад , 2016
Право Европске уније / Златан Мешкић, Дарко Самарџић. ‐ Сарајево : TDP Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit [GIZ] Отворени Регионални Фонд за
Југоисточну Европу ‐ Правна реформа, 2012
Право као политичко средство / Станко Пихлер. ‐ Београд , 1970
Право на информирање као ново уставно право грађана : докторска дисертација / Иван
Мецановић. ‐ Бања Лука , 1991
Право на јавно окупљање у Србији : стање и перспективе / Зорица Мршевић. ‐ Београд :
Институт друштвених наука, 2015
Prenuptial Agreements and the Presumption of Free Choice : Issues of Power in Theory and
Practice / Sharon Thompson. – Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2015
Приручник о осигурању / Владимир Јовановић ... ‐ Загреб : Новинско‐издавачки, штампарски
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Психомедицина саобраћаја = Psychomedicine of Traffic : часопис за психомедицину
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2016
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Закон о осигурању обртних и трговачких намјештеника за случај болести и незгоде : (зак.
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