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• 3. маја 2018. 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 Привредноправну и заснивање радног
односа на радном месту наставника за наставне
предмете Право привредних друштава и Трговин‐
ско право; 3) Доношење одлуке о образовању Ко‐
мисије за припрему извештаја о кандидатима при‐
јављеним на конкурс за избор у звање доцента
или ванредног професора за ужу научну област
Историјскоправну и заснивање радног односа на
радном месту наставника за наставни предмет
Римско право; 4) Доношење одлуке о образовању
Комисије за припрему извештаја о кандидатима
пријављеним на конкурс за избор у звање ванред‐
ног професора или редовног професора за ужу на‐
учну област Јавноправну и заснивање радног од‐
носа на радном месту наставника за наставни
предмет Уставно право. Седницом је председавао
председник Изборног већа проф. др Љубомир
Стајић.

• 3. маја 2018. године одржана је 21. седница Нас‐
тавно‐научног већа Правног факултета у Новом
Саду, са следећим дневним редом: 1) Усвајање за‐
писника са 20. седнице, као и записника са 9. теле‐
фонске седнице Наставно‐научног већа; 2) Доно‐
шење одлуке о утврђивању предлога кандидата за
декана Факултета; 3) Доношење одлуке о утврђи‐
вању предлога Правилника о полагању пријемних
испита и упису кандидата на студијске програме
које реализује Правни факултет; 4) Доношење од‐
луке о именовању главног и одговорног уредника
Зборника радова Правног факултета у Новом Са‐
ду; 5) Усвајање извештаја о реализованим актив‐
ностима у оквиру Правне клинике за борбу против
трговине људима и Правне клинике за заштиту жи‐
вотне средине у периоду од 1. априла 2017. до 1.
априла 2018. године; 6) Доношење одлуке о пред‐
логу да се реализује план и програм Правне клини‐
ке за борбу против трговине људима, као и план и
програм Правне клинике за заштиту животне сре‐
дине, за период од 1. априла 2018. до 1. априла

2019. године; 7) Доношење одлуке о именовању
Комисије за оцену подобности кандидата Ратка
Радошевића, теме „Правна природа управног уго‐
вора“ и ментора проф. др Драгана Милкова, за из‐
раду докторске дисертације; 8) Доношење одлуке
о именовању Комисије за оцену и одбрану док‐
торске дисертације „Права детета у области ме‐
дицински асистиране репродукције“ кандидата
Сандре Самарџић; 9) Доношење одлуке о имено‐
вању Комисије за оцену подобности кандида‐
та Александра Тодоровића, теме „Начело супси‐
дијарности у пракси Европског суда за људска пра‐
ва“ и ментора проф. др Сање Ђајић, за израду док‐
торске дисертације; 10) Доношење одлуке о име‐
новању Комисије за оцену подобности кандида‐
та Николе Крстића, теме „Емисиони посао“ и мен‐
тора проф. др Владимира Марјанског, за израду
докторске дисертације; 11) Усвајање Извештаја Ко‐
мисије за оцену и одбрану магистарске тезе „Јав‐
ни интерес као основа поступка експропријације“
кандидата Игора Павличића; 12) Доношење одлу‐
ке о одобравању студенту мастер студија Андреи
Девић израде завршног рада на тему „Накнада не‐
имовинске штете због умањења животне актив‐
ности у судској пракси у Републици Србији и Ре‐
публици Српској“, одређивање ментора и комиси‐
је за одбрану; 13) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Весни Прћић израде за‐
вршног рада на тему „Правни режим гробља и
гробног места“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 14) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Драгани Јовешковић из‐
раде завршног рада на тему „Психологија мало‐
летних учинилаца кривичних дела“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 15) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Срђа‐
ну Мартоноши израде завршног рада на тему
„Психологија лица осуђених због кривичних дела
против имовине“, одређивање ментора и комиси‐
је за одбрану; 16) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Јелени Хајнал израде
завршног рада на тему „Избегавање школе као
предзнак криминалног понашања ученика“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 17) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Милици Петровић израде завршног рада на
тему „Породични фактори делинквенције мало‐

летника у пракси Центра за социјални рад Круше‐
вац“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
18) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Предрагу Црноглавцу израде заврш‐
ног рада на тему „Појам, положај и одговорност
прикривеног иследника у кривичном законодав‐
ству Републике Србије и поједина упоредноправна
решења“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 19) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Бошку Милосављевићу изра‐
де завршног рада на тему „Примена Закона о
спречавању насиља у породици у пракси ПС Вра‐
чар“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
20) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Вероники Крстић‐Нешковић изра‐
де завршног рада на тему „Примена Закона о
спречавању насиља у породици у пракси ПС Зе‐
мун“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 21) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Андријани Иконић израде заврш‐
ног рада на тему „Примена Закона о спречавању
насиља у породици у пракси ПС Неготин“, одређи‐
вање ментора и комисије за одбрану; 22) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Милану Симијоновићу израде завршног рада на
тему „Примена Закона о спречавању насиља у по‐
родици у пракси ПУ Врање“, одређивање ментора
и комисије за одбрану; 23) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Тамари Ни‐
колић израде завршног рада на тему „Кривично
дело трговина децом ради усвојења“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 24) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Пе‐
тру Јовичићу израде завршног рада на тему „Дис‐
циплинско кажњавање осуђених лица у кривич‐
ном извршном праву“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 25) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Теодори Гран‐
дић израде завршног рада на тему „Упућивање
осуђеника на издржавање казне затвора“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 26) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Дарку Суботићу израде завршног рада на те‐
му „Кривично дело противправно лишење слобо‐
де“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
27) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Кристини Лазић израде завршног рада
на тему „Примена мере безбедности обавезног
лечења алкохоличара у пракси ОЈТ у Зрењанину“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 28)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Милошу Шкиљевићу израде завршног ра‐
да на тему „Изрицање и извршење мере безбед‐
ности забрана управљања моторним возилом“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 29)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Слађани Марковић израде завршног рада
на тему „Утицај породичних фактора на делин‐

квенцију малолетника у пракси Центра за социјал‐
ни рад у Старој Пазови“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 30) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Ђорђу Зекавици
израде завршног рада на тему „Примена Закона о
спречавању насиља у породици у пракси ПУ Ча‐
чак“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
31) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Милици Васић израде завршног рада
на тему „Примена Закона о спречавању насиља у
породици у пракси ПС Нови Београд“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 32) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Ва‐
лерији Шкорић израде завршног рада на тему
„Кривично дело насиље у породици у пракси Ос‐
новног суда у Новом Саду“, одређивање ментора
и комисије за одбрану; 33) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Милану Јо‐
вићу израде завршног рада на тему „Кривично де‐
ло недозвољен прелаз државне границе“, одређи‐
вање ментора и комисије за одбрану; 34) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Тијани Трајановски израде завршног рада на тему
„Кривично дело фалсификовање исправе“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 35) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Светлани Пантовић израде завршног рада на
тему „Извори финансирања Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 36) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Душа‐
ну Јованићу израде завршног рада на тему „Улога
финансијског сектора у сузбијању прања новца“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 37)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Душици Ковачевић израде завршног рада
на тему „Правна регулатива криптовалута из ас‐
пекта националне безбедности“, одређивање ме‐
нтора и комисије за одбрану; 38) Доношење одлу‐
ке о одобравању студенту мастер студија Маји Ан‐
тић израде завршног рада на тему „Проблеми
превентивног рада полиције на безбедносном
сектору“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 39) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Срђану Ангелову израде за‐
вршног рада на тему „Безбедносне процедуре у
функцији обезбеђења хотела“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 40) Доношење одлу‐
ке о одобравању студенту мастер студија Радова‐
ну Јелчићу израде завршног рада на тему „Страте‐
гија националне безбедности САД, Руске Федера‐
ције и Републике Србије – стање и перспективе“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 41)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Дејани Богдановић израде завршног рада
на тему „Специфичности система обезбеђења фи‐
нансијских институција са посебним освртом на
пословне банке“, одређивање ментора и комиси‐

је за одбрану; 42) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Новаку Кукићу израде
завршног рада на тему „Безбедност припадника
снага безбедности Републике Србије у мултина‐
ционалним операцијама УН‐а“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 43) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Милици Та‐
таловић израде завршног рада на тему „Спољна и
безбедносна политика Европске уније“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 44) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија
Драгани Петровић израде завршног рада на тему
„Слобода окупљања и удруживања у пракси Ев‐
ропског суда за људска права“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 45) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Стефану
Етореу израде завршног рада на тему „Међуна‐
родно инвестиционо право и индиректна експро‐
пријација страних улагања“, одређивање ментора
и комисије за одбрану; 46) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Јелени Ми‐
лановић израде завршног рада на тему „Утицај
нуклеарног оружја на савремене међународне од‐
носе“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 47) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Милошу Чулићу израде завршног
рада на тему „Смањење основног капитала дру‐
штва с ограниченом одговорношћу“ и одређива‐
ње ментора; 48) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Марији Панић израде за‐
вршног рада на тему „Уговор о трговинском зас‐
тупању“ и одређивање ментора; 49) Доношење
одлуке о одобравању боравка на Правном факул‐
тету у Новом Саду, следећим професорима Прав‐
ног факултета Универзитета Коменски из Братис‐
лаве: проф. др Петеру Вршанском, проф. др Ленки
Дуфаловој, проф. др Мартину Дуфалу и проф. др
Јану Шмелкову, студентима: Ингриди Папачовој,
Мареку Бугану и Мартину Липтаку, као и запосле‐
ној Доминики Веселој, а у оквиру програма разме‐
не Еразмус плус; 50) Доношење одлуке о одобра‐
вању истраживачког боравка Паолу Сађаниу (Pa‐
olo Saggiani), студенту докторских студија Правног
факултета Универзитета у Верони, на Правном фа‐
култету у Новом Саду; 51) Молба проф. др Горда‐
не Ковачек‐Станић за одобрење плаћеног одсуст‐
ва ради одржавања, у оквиру програма размене
наставног особља Еразмус плус, предавања на
Правном факултету у Марибору, Словенија; 52)
Захтев проф. др Гордане Ковачек‐Станић за одо‐
брење службеног пута на Филипине; 53) Молба
проф. др Сенада Јашаревића за одобрење плаће‐
ног одсуства ради присуствовања Конференцији у
Франкфурту, Немачка; 54) Молба проф. др Сенада
Јашаревића за одобрење плаћеног одсуства ради
одржавања предавања на Правном факултету у
Мостару, БиХ; 55) Захтев проф. др Маје Станиву‐
ковић за одобрење плаћеног одсуства ради учеш‐

ћа у својству арбитра у усменој расправи, која ће
се одржати у Хагу, Холандија; 56) Молба доц. др
Сање Радовановић за одобрење плаћеног одсуст‐
ва ради посете, у оквиру програма Еразмус плус,
Техничког универзитета у Атини, Грчка; 57) Молба
доц. др Атиле Дудаша за одобрење плаћеног од‐
суства ради одржавања, у оквиру програма Ераз‐
мус плус, предавања на Правном факултету у Пе‐
чују, Мађарска; 58) Молба доц. др Бојана Тубића
за одобрење плаћеног одсуства ради усавршава‐
ња (тренинг програма), у оквиру програма разме‐
не наставног особља Еразмус плус, на Правном
факултету Универзитета Коменски у Братислави,
Словачка; 59) Молба Дарка Божичића за одобре‐
ње плаћеног одсуства ради усавршавања (тренинг
програма), у оквиру програма размене наставног
особља Еразмус плус, на Правном факултету Уни‐
верзитета Коменски у Братислави, Словачка; 60)
Молба Слободе Мидоровић за одобрење плаће‐
ног одсуства ради присуствовања завршној кон‐
ференцији у оквиру пројекта Право на културно
наслеђе – заштита и спровођење кроз сарадњу у
Европској унији, која ће се одржати у Трсту, Итали‐
ја; 61) Молба Милице Ковачевић за одобрење пла‐
ћеног одсуства ради учешћа у раду конференције
која ће се одржати у Охриду, Македонија; 62) Из‐
вештај Ненада Радивојевића о посети студената
прве године Основних академских студија права –
Смера унутрашњих послова Безбедносно‐инфор‐
мативној агенцији у Београду и Војнобезбедносној
агенцији у Београду; 63) Извештај проф. др Родо‐
љуба Етинског о боравку на Универзитету La Sapie‐
nza у Риму, Италија; 64) Извештај проф. др Горда‐
не Ковачек‐Станић о боравку у Марибору, Слове‐
нија; 65) Извештај проф. др Сање Ђајић о боравку
на Правном факултету Универзитета ЛУМСА у Па‐
лерму, Италија; 66) Извештај проф. др Драгутина
Аврамовића о боравку на Правном факултету Уни‐
верзитета ЛУМСА у Палерму, Италија; 67) Извеш‐
тај доц. др Бојана Тубића о боравку на Правном
факултету Универзитета ЛУМСА у Палерму, Итали‐
ја; 68) Извештај Илије Јованова о боравку на Прав‐
ном факултету Универ‐зитета Коменски у Брати‐
слави, Словачка; 69) Информације, питања, пред‐
лози. Седницом је председавао председник Нас‐
тавно‐научног већа, проф. др Љубомир Стајић.

• 7. маја 2018. године одржана је седница Савета
Правног факултета у Новом Саду, са следећим
дневним редом: 1) Усвајање записника са претход‐
не седнице Савета Факултета; 2) Доношење одлу‐
ке о усвајању Правилника о полагању пријемних
испита и упису кандидата на студијске програме
које реализује Правни факултет; 3) Информације,
питања, предлози. Седницом је председавао пред‐
седник Савета проф. др Драган Милков.
• 12. и 13. маја 2018. године у кампусу Универзите‐
та одржан је десети по реду Међународни фести‐

вал науке и образовања. Правни факултет пред‐
стављен је радионицом „Право није баук!“ у окви‐
ру које су се посетиоци Фестивала, у форми квиза,
надметали у познавању права. Формулација пита‐
ња и понуђених одговора била је прилагођена уз‐
расту посетилаца Фестивала па је радионица, по‐
ред промотивног, имала и образовни карактер.
Свим учесницима квиза додељене су посебно ди‐
зајниране мале дипломе. У реализацији радиони‐
це учествовали су: Вања Волић, Маша Доброми‐
ров, Теодора Јанић, Андреј Бер и Александар Ра‐
дивојевић, студенти прве године нашег Факултета.

• 17. маја 2018. године одржана је седница Савета
Правног факултета у Новом Саду, са следећим
дневним редом: 1) Усвајање записника са претход‐
не седнице Савета Факултета; 2) Избор декана
Правног факултета у Новом Саду (за мандатни пе‐
риод од 1. октобра 2018. до 30. септембра 2021. го‐
дине); 3) Избор четири продекана Правног факул‐
тета у Новом Саду (за мандатни период од 1. ок‐
тобра 2018. до 30. септембра 2021. године); 3) Ин‐
формације, питања, предлози. Седницом је пред‐
седавао председник Савета проф. др Драган Мил‐
ков.

• 17. маја 2018. године Министарство просвете, на‐
уке и технолошког развоја донело је одлуку о ут‐
врђивању листе научних часописа за 2017. годину.
На основу ове одлуке, Зборник радова Правног
факултета у Новом Саду сврстан је у категорију
М24 (национални часопис међународног значаја).
Овим је Зборник радова Правног факултета у Но‐
вом Саду, поред Анала Правног факултета у Бео‐
граду и Српске политичке мисли Института за по‐
литичке студије из Београда добио тренутно нај‐
вишу категорију у области друштвених наука, об‐
ласт право и политикологија. До сада је наш часо‐
пис био у категодији М51 (врхунски часопис нацио‐
налног значаја).

• 18. маја 2018. године проф. др Бранислав Ристи‐
војевић, проф. др Слободан Орловић и асистенти
с докторатом Цвјетана Цвјетковић и Урош Станко‐
вић учествовали су на научној конференцији „Уни‐
верзално и особено у праву“, одржаној на Прав‐
ном факултету у Косовској Митровици. Тема изла‐
гања проф. др Бранислава Ристивојевића и проф.

др Слободана Орловића гласила је „Посебан за‐
кон о суштинској аутономији Косова и Метохије“.
Асистент са докторатом Цвјетана Цвјетковић из‐
ложила је резултате истраживања свог коаутор‐
ског рада са проф. др Гораном Милошевићем под
називом „Порески третман преноса уз накнаду не‐
покретности физичких лица са становишта пореза
на капиталне добитке“. Излагање Уроша Станко‐
вића, асистента са докторатом, носило је наслов
„Кратак осврт на преке судове у Србији XIX века“.
У оквиру организованог обиласка српских свети‐
ња на Косову, учесници конференције са нашег
факултета боравили су 19. маја у Призрену и ма‐
настиру Грачаници.

• 22. маја 2018. године организована је стручна по‐
сета за студенте четврте године који похађају
вежбе из наставног предмета Кривично извршно
право. Студенти су имали прилику да посете Спе‐
цијалну болницу за психијатријске болести „др
Славољуб Бакаловић“ Вршац. Поред детаљног
упознавања структуре организовања и рада Спе‐
цијалне болнице, директор Специјалне болнице
др Татјана Воскресенски je студенте упознала и са
свим значајним питањима која се односе на ову ус‐
танову. Студенти су имали привилегију и могућ‐
ност да посете поједина одељења у оквиру Специ‐
јалне болнице, и то: Одељење за извршење мере
безбедности обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи, Одељење за ле‐
чење наркомана и Одељење у којем се лече алко‐
холичари. Осим непосредног увида у извршење
мера безбедности, студенти су разговарали са за‐
посленим лицима који непосредно раде са лицима
лишеним слободе. У разговору са руководством
Специјалне Болнице договорена је даља сарадња,
са циљем да што више студената посети ову Спе‐
цијалну болницу.
• 22. маја 2018. године студенти прве године ос‐
новних студија Правног факултета у Новом Саду
посетили су Скупштину Аутономне покрајине Вој‐
водине. У својству домаћина, студентима су се об‐
ратили Смиљана Гламочанин Варга, потпредсед‐
ник Скупштине; Борис Бајић, заменик генералног
секретара Скупштине као и представник протоко‐
ла. Посета је организована у склопу наставних ак‐
тивности из наставног предмета уставно право.

• oд 27. маја до 1. јуна 2018. године Студенти
Правног факултета у Новом Саду су учествовали
на такмичењу у симулацији суђења пред Међуна‐
родним кривичним судом у Хагу. Такмичење је
одржано у организацији Универзитета у Лајдену,
уз учешће 73 универзитета. У фебруару ове године
такмичари су послали поднеске организаторима
такмичења, док су се од фебруара до маја месеца
припремали за усмене рунде. Ментори тима били
су проф. др Бранислав Ристивојевић, доц. др Бојан
Тубић, а тренери тима асистент Стефан Самарџић
и сарадник у настави Стефан Радојчић.

• 28. и 29. маја 2018. године проф. др Душан Нико‐
лић је у Шенжену учествовао на министарској и
ректорској конференцији (The 5th Meeting of China‐
CEEC Higher Education Institutions Consortium) о са‐
радњи водећих универзитета НР Кине и 16 земаља
Централне и Источне Европе. Том приликом је на
пленарном скупу, у име европских универзитета
говорио о стратешким правцима развоја сарадње
у области науке и високог образовања, у оквиру
програма 16+1.

• 30. маја и 1. јуна 2018. године проф. др Душан Ни‐
колић је у Риму учествовао на заједничкој научној

конферецији у оквиру Берлинског процеса, посве‐
ћеној унапређењу науке и високог образовања у
региону Западног Балкана (4th Joint Science Confe‐
rence of the Western Balkans Process / Berlin Process).
Том приликом, имао је више излагања у својству
Председника Заједнице државних универзитета
Србије. Организатори конфереције су били: Не‐
мачка академија наука (Леополдина), Француска
академија, Аустријска академија наука и Италијан‐
ска академија наука, која је уједно била и домаћин
скупа.

• 31. маја 2018. године одржана је 22. седница Нас‐
тавно‐научног већа Правног факултета у Новом
Саду, са следећим дневним редом: 1) Усвајање за‐
писника са 21. седнице Наставно‐научног већа; 2)
Доношење одлуке о одобравању подношења при‐
јаве на „Јавни конкурс за финансирање кратко‐
рочних пројеката од посебног интереса за одржи‐
ви развој у Аутономној покрајини Војводини у
2018. години“ пројекта на тему: „Сарадња јавног и
приватног сектора у области унутрашњих послова
као елемент одрживог развоја“; 3) Доношење од‐
луке о организовању на Правном факултету у Но‐
вом Саду „Правне клинике за борбу против наси‐
ља у породици“, као и усвајање плана активности
наведене правне клинике; 4) Доношење одлуке о
усвајању Извештаја о успешно реализованим про‐
грамима практичне наставе студената Правног фа‐
култета у Новом Саду у току школске 2017/2018. го‐
дине, руководиоца програма практичне наставе
проф. др Татјане Бугарски, као и доношење одлу‐
ке о реализацији програма практичне наставе у
школској 2018/2019. години; 5) Доношење одлуке
о усвајању Извештаја Комисије за оцену подоб‐
ности кандидата Александра Тодоровића, теме
„Начело супсидијарности у пракси Европског суда
за људска права“ и ментора проф. др Сање Ђајић,
за израду докторске дисертације; 6) Доношење
одлуке о усвајању Извештаја Комисије за оцену
подобности кандидата Ратка Радошевића, теме
„Правна природа управног уговора“ и ментора
проф. др Драгана Милкова, за израду докторске
дисертације; 7) Доношење одлуке о именовању
Комисије за оцену подобности кандидата Ненада
Радивојевића, теме „Јавно – приватно партнер‐
ство у области јавне безбедности у развијеним
земљама са посебним освртом на Републику Ср‐
бију“ и ментора проф. др Љубомира Стајића, за
израду докторске дисертације; 8) Доношење од‐
луке о именовању Комисије за оцену и одбрану
магистарске тезе „Посебне обавезе“ као васпит‐
не мере у кривичном праву Републике Србије“
кандидата Сава Ђурђића; 9) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Адријани
Бошковић израде завршног рада на тему „Доказ‐
на вредност исказа окривљеног“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 10) Доношење од‐

луке о одобравању студенту мастер студија Дани‐
јели Кукић израде завршног рада на тему „Дис‐
циплинска одговорност адвоката“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 11) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Биља‐
ни Вулетин израде завршног рада на тему „Испи‐
тивање личности малолетних окривљених лица у
Центру за социјални рад у Зрењанину“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 12) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија На‐
таши Булатовић израде завршног рада на тему
„Убиство на мах у пракси суда у Новом Саду“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 13) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Славици Ранковић израде завршног рада
на тему „Критичко преиспитивање радне експлоа‐
тације као субјективног елемента бића кривичног
дела трговина људима“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 14) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Јелени Селако‐
вић израде завршног рада на тему „Закон о спре‐
чавању насиља у породици у пракси ПИ Футог“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 15)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Ивани Драговић израде завршног рада на
тему „Обука и лиценцирање у области приватног
обезбеђења – упоредна анализа у неким држава‐
ма Европе“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 16) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Ивану Комлушком израде
завршног рада на тему „Контрола и надзор без‐
бедносно – обавештајног система Републике Ру‐
муније“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 17) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Жарку Тасићу израде заврш‐
ног рада на тему „Казнена политика у области суз‐
бијања коруптивних кривичних дела“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 18) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија
Леони Димитров израде завршног рада на тему
„Судска пракса као фактички извор права“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 19) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Милани Десница израде завршног рада на те‐
му „Основи државног уређења код Макијавели‐
ја“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
20) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Ани Михаиловић израде завршног
рада на тему „Незаконити извори прикупљања фи‐
нансијских средстава терористичких организаци‐
ја“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
21) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Предрагу Ракићу израде завршног ра‐
да на тему „Уговор о факторингу“ и одређивање
ментора; 22) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Бојани Поповић израде за‐
вршног рада на тему „Издавачки уговор“ и одре‐
ђивање ментора; 23) Доношење одлуке о одобра‐

вању студенту мастер студија Бојани Родић изра‐
де завршног рада на тему „Улога Уједињеног Кра‐
љевства Велике Британије и Северне Ирске у сав‐
ременим међународним односима“ и одређива‐
ње ментора; 24) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Ивани Шомођи израде за‐
вршног рада на тему „Дипломатски и политички
односи ФНРЈ и СССР‐а“ и одређивање ментора;
25) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Ненаду Летићу израде завршног рада
на тему „Међународни односи: средњовековне
српске земље и Византија (од Константина Вели‐
ког до пада Цариграда – 1453. године)“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 26) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Не‐
мањи Тошићу израде завршног рада на тему „По‐
ложај Србије у међународним односима у ХХI ве‐
ку“ и одређивање ментора; 27) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Ани Алек‐
сић израде завршног рада на тему „Положај Кра‐
љевине Југославије у међународним односима“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 28)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Ањи Батрићевић израде завршног рада на
тему „Утицај праксе Европског суда за људска пра‐
ва на национална законодавства и политичке од‐
носе међу државама“ и одређивање ментора; 29)
Доношење одлуке о измени Аd 43. Одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Милици Татало‐
вић израде завршног рада на тему „Спољна и без‐
бедносна политика Европске уније“, одређивању
ментора и комисије за одбрану, донете на 21. сед‐
ници Наставно‐научног већа, одржаној 3. маја
2018. године, у делу који се односи на назив теме
(предлаже се да нова тема гласи: „Заштита гра‐
ђанских и политичких права у Европској унији“);
30) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Николини Косановић израде за‐
вршног рада на тему „Међународни односи у све‐
ту уочи Првог светског рата“ и одређивање мен‐
тора; 31) Захтев проф. др Родољуба Етинског за
одобрење плаћеног одсуства ради учешћа у раду
конференције која ће се одржати на Тари; 32) Зах‐
тев проф. др Сенада Јашаревића за одобрење пла‐
ћеног одсуства ради присуствовања Конференци‐
ји у Аранђеловцу; 33) Молба проф. др Бојана Пај‐
тића за одобрење плаћеног одсуства ради струч‐
ног усавршавања на Универзитету у Хајделбергу, у
оквиру програма Еразмус плус; 34) Молба проф.
др Зорана Лончара за одобрење плаћеног одсуст‐
ва ради учешћа у раду међународног научног ску‐
па кој ће се одржати у Будви, Црна Гора; 35) Мол‐
ба др Милане Писарић за одобрење плаћеног од‐
суства ради посете „Макс Планк“ Институту за
упоредно и међународно кривично право у Фрај‐
бургу, Немачка; 36) Извештај проф. др Сенада Ја‐
шаревића о боравку на Правном факултету Уни‐
верзитета у Франкфурту, Немачка; 37) Извештај

проф. др Сенада Јашаревића о боравку на Прав‐
ном факултету Универзитета у Мостару, БиХ; 38)
Извештај доц. др Сање Радовановић о боравку на
Националном техничком универзитету у Атини,
Грчка; 39) Извештај доц. др Бојана Тубића о бо‐
равку на Правном факултету Универзитета Комен‐
ски у Братислави, Словачка; 40) Извештај проф. др
Татјане Бугарски са службеног пута у Суботицу; 41)
Информације, питања, предлози. Седницом је
председавао председник Наставно‐научног већа
проф. др Љубомир Стајић.

представницима Заштитника грађана Репуб‐
лике Србије и Покрајинског заштитника грађа‐
на–омбудсмана, исказана је захвалност на са‐
радњи. У оквиру поменуте церемоније, одр‐
жана је и додела сертификата студентима ко‐
ји су похађали Правну клинику за борбу про‐
тив трговине људима, Правну клинику за заш‐
титу животне средине, као и студентима који
су учествовали у раду Центра за симулацију
суђења Правног факултета у Новом Саду.

• 8. јуна 2018. године на Правном факултету у Ни‐
шу одржан је округли сто под називом „Уставни
процеси у региону“. На конференцији су учество‐
вали проф. др Слободан Орловић, са излагањем
на тему „Страначки и нестраначки чланови у Вла‐
ди“ као и др Наташа Рајић, асистент са доктора‐
том, са излагањем на тему „Границе залажења ус‐
тавног суда у домен судске власти – нека отворе‐
на питања“.

• 13. јуна 2018. године одржана је 5. 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 за ужу научну област Јавноправну и
заснивање радног односа на радном месту нас‐
тавника за наставни предмет Пореско право, као
и о именовању Комисије за оцену приступног пре‐
давања; 3) Доношење одлуке о утврђивању пред‐
лога за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Међународноправну и заснива‐
ње радног односа на радном месту наставника за
наставни предмет Међународно приватно право
(предложени кандидат: др Петар Ђундић). Седни‐
цом је председавао председник Изборног већа
проф. др Љубомир Стајић.

• 14. јуна 2018. године одржана је свечана до‐
дела сертификата студентима Правног факул‐
тета у Новом Саду који су у школској 2017/
2018. години успешно реализовали програм
практичне наставе у правосудним органима у
Новом Саду (Основном, Вишем и Апелацио‐
ном јавном тужилаштву у Новом Саду и инсти‐
туцији Заштитника грађана Републике Србије
и Покрајинског заштитника грађана–омбуд‐
смана). Свечаној додели сертификата присуст‐
вовали су представници поменитих институ‐
ција, а Присутнима се обратила проф. др Тат‐
јана Бугарски, продекан за наставу Правног
факултета у Новом Саду. Том приликом сту‐
дентима је упућена честитка за успешно поха‐
ђање практичне наставе и указано је на значај
ове врсте активности у току студија. Пред‐
ставницима правосудних институција, као и

• 20. јуна 2018. године одржана је 10. телефонска
седница Наставно‐научног већа Правног факулте‐
та у Новом Саду, са следећим дневним редом: 1)
Доношење одлуке о усвајању извештаја о реализа‐
цији краткорочног пројекта од посебног интереса
за одрживи развој у АП Војводини у 2017. години
под називом „Правно‐безбедносни аспекти борбе
против насиља у породици у циљу очувања поро‐
дице као елемента одрживог развоја“, наратив‐
ног извештаја и финансијског извештаја; 2) Доно‐
шење одлуке о усвајању Извештаја Комисије за
оцену подобности кандидата Ненада Радивојеви‐
ћа, теме „Јавно – приватно партнерство у области
јавне безбедности у развијеним земљама са по‐
себним освртом на Републику Србију“ и ментора
проф. др Љубомира Стајића, за израду докторске
дисертације.

• 20. јуна 2018. године проф. др Гордана Ковачек
Станић је учествовала на Округлом столу „Изричи‐
та забрана телесног кажњавања деце у Србији у
свим окружењима“ који су заједнички организова

ли Центар за права детета и Покрајински заштит‐
ник грађана‐омбудсман. На округлом столу диску‐
товало се о нормативном оквиру забране телес‐
ног кажњавања деце у Србији, психолошким и со‐
цијалним последицама телесног кажњавања по
дете, као и улози и месту професионалаца у про‐
мовисању позитивних, ненасилних и партиципа‐
тивних начина васпитавања и дисциплиновања де‐
тета. Проф. др Гордана Ковачек Станић говорила
је о Породичноправним аспектима телесног каж‐
њавања деце. Округли сто је одржан у згради Во‐
де Војводине.

• 27. јуна 2018. године одржана је 23. седница Нас‐
тавно‐научног већа Правног факултета у Новом
Саду, са следећим дневним редом: 1) Усвајање за‐
писника са 22. седнице, као и записника са 10. те‐
лефонске седнице Наставно‐научног већа; 2) До‐
ношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Цент‐
ра за симулацију суђења у школској 2017/2018. го‐
дини, руководиоца Центра доц. др Бојана Тубића;
3) Доношење одлуке о усвајању Извештаја Коми‐
сије за оцену и одбрану докторске дисертације
„Права детета у области медицински асистиране
репродукције“ кандидата Сандре Самарџић; 4)
Доношење одлуке о усвајању Извештаја Комисије
за оцену подобности кандидата Николе Крстића,
теме „Емисиони посао“ и ментора проф. др Вла‐
димира Марјанског, за израду докторске дисерта‐
ције; 5) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Немањи Иватовићу израде заврш‐
ног рада на тему „Расходи буџета Европске уни‐
је“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
6) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Николи Свитићу израде завршног рада
на тему „Улога Савета Европе у сузбијању прања
новца и финансирања тероризма“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 7) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Јова‐
ни Вулин израде завршног рада на тему „Индика‐
тори прања новца и финансирања тероризма“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 8) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Мирјани Милинков израде завршног рада
на тему „Скраћени кривични поступак у пракси Ос‐
новног суда у Новом Саду“, одређивање ментора
и комисије за одбрану; 9) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Валентини
Пеле израде завршног рада на тему „Мере без‐
бедности обавезног психијатријског лечења у
пракси Основног и Вишег суда у Суботици“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 10) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Светлани Жарковић израде завршног рада на
тему „Рад Центра за социјални рад у Александров‐
цу са малолетним делинквентима“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 11) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Свет‐

лани Жарковић израде завршног рада на тему
„Рад Центра за социјални рад у Александровцу са
малолетним делинквентима“, одређивање менто‐
ра и комисије за одбрану; 12) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Мићану Ми‐
јатовићу израде завршног рада на тему „Тајни
надзор комуникације у домаћем правосуђу и пра‐
ву Русије“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 13) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Тањи Менићанин израде за‐
вршног рада на тему „Прикривени иследник у до‐
маћем праву и праву Италије“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 14) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Невени Па‐
левестрић израде завршног рада на тему „Тајни
надзор комуникације у домаћем праву и праву
Италије“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 15) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Марији Матејић израде за‐
вршног рада на тему „Рачунарско претраживање
података у домаћем праву и праву Немачке“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 16) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Ивану Марковићу израде завршног рада
на тему „Примена посебних доказних радњи на
откривање и доказивање кривичног дела разбој‐
ништва у пракси ПУ Лесковац“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 17) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Бобану Ра‐
довановићу израде завршног рада на тему „При‐
кривени иследник у домаћем праву и праву Сједи‐
њених Америчких Држава“, одређивање ментора
и комисије за одбрану; 18) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Александри
Савић израде завршног рада на тему „Прикривени
иследник у домаћем праву и праву Холандије“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 19) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Марку Брашанцу израде завршног рада на
тему „Примена Закона о спречавању насиља у по‐
родици у пракси ПУ Бор“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 20) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Јовани Лаловић
израде завршног рада на тему „Кривично дело на‐
сиље у породици у пракси Основног суда у Зрења‐
нину“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 21) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Браниславу Стеванићу израде за‐
вршног рада на тему „Примена Закона о спреча‐
вању насиља у породици у пракси ПУ Сремска
Митровица“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 22) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Страхињи Јовићу израде за‐
вршног рада на тему „Примена Закона о спреча‐
вању насиља у породици у пракси ПУ Суботица“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 23)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Мини Мазињанин израде завршног рада

на тему „Феноменологија кривичног дела убиства
у пракси Вишег суда у Новом Саду“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 24) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Тијани
Шиниковић израде завршног рада на тему „При‐
мена Закона о заштити од насиља у породици у
пракси ПУ Фоча“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 25) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Мири Мијаиловић израде
завршног рада на тему „Примена Закона о спреча‐
вању насиља у породици у пракси ПС Вождовац“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 26)
Доношење одлуке о измени Аd 15. Одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Стефану Илићу
израде завршног рада на тему „Откривање и до‐
казивање кривичног дела насиља у породици у
пракси ПУ Нови Пазар“, одређивању ментора и
комисије за одбрану, донете на 14. седници Нас‐
тавно‐научног већа, одржаној 29. јуна 2017. годи‐
не, у делу који се односи на назив теме (предлаже
се да нова тема гласи: „Феноменологија кривич‐
ног дела насиља у породици у пракси ПУ Нови Па‐
зар“); 27) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Жарку Кешанском израде
завршног рада на тему „Извршење мере безбед‐
ности обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи у пракси СБПБ Вршац“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 28) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Андреји Секуловић израде завршног рада
на тему „Кривично дело недозвољен прекид труд‐
ноће“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 29) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Николи Бабићу израде завршног
рада на тему „Проширена права и погодности осу‐
ђених за време издржавања казне затвора“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 30) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Марији Вукашиновић израде завршног рада
на тему „Нарушавање претпоставке невиности у
кривичном поступку“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 31) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Зорани Ћешић
израде завршног рада на тему „Поступак са кри‐
вичном пријавом у пракси Основног јавног тужи‐
лаштва у Кикинди“, одређивање ментора и коми‐
сије за одбрану; 32) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Биљани Баста изра‐
де завршног рада на тему „Примена Закона о
спречавању насиља у породици у пракси ПС Срем‐
ски Карловци“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 33) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Марку Лепотићу израде
завршног рада на тему „Постпенална помоћ лици‐
ма после издржане казне затвора“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 34) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Да‐
јани Каран израде завршног рада на тему „Васпит‐

на мера упућивање у васпитно‐поправни дом“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 35) До‐
ношење одлуке о измени Аd 34. Одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Наташи Лазендић
израде завршног рада на тему „Феноменологија
прекршаја из члана 16 Закона о јавном реду и ми‐
ру (проституција) у пракси Прекршајног суда у
Бачкој Паланци“, одређивању ментора и комисије
за одбрану, донете на 2. седници Наставно‐науч‐
ног већа, одржаној 1. септембра 2016. године, у де‐
лу који се односи на назив теме (предлаже се да
нова тема гласи: „Примена Закона о спречавању
насиља у породици у пракси ПС Бачка Паланка“);
36) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Марини Милановић израде заврш‐
ног рада на тему „Утицај мигрантске кризе на тр‐
говину људима у Републици Србији“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 37) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Суза‐
ни Стевић израде завршног рада на тему „Систем
безбедности у Стратегији националне безбеднос‐
ти“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
38) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Милици Новаковић израде заврш‐
ног рада на тему „Полицијски службеник као обје‐
кат заштите у кривичном законодавству Републи‐
ке Србије“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 39) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Далибору Ћетковићу израде
завршног рада на тему „Улога терористичких ор‐
ганизација у политичком преврату“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 40) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија
Стефану Николићу израде завршног рада на тему
„Спречавање политичких преврата“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 41) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Нико‐
ли Стаменковићу израде завршног рада на тему
„Кривична дела примање и давање мита као обли‐
ци корупције“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 42) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Бојани Спајић израде заврш‐
ног рада на тему „Правна заштита ноторне ознаке
у праву Србије и Европске уније“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 43) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Нини
Јанковић израде завршног рада на тему „Положај
ванбрачног партнера као законског наследника у
упоредном праву“, одређивање ментора и коми‐
сије за одбрану; 44) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Сузани Табаковић
израде завршног рада на тему „Јемчева одговор‐
ност“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 45) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Дајани Валан израде завршног ра‐
да на тему „Злоупотреба уговорне клаузуле о
трансферу професионалних спортиста“, одређи‐
вање ментора и комисије за одбрану; 46) Доноше‐

ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Наташи Смиљанић израде завршног рада на тему
„Презентација менице на акцепт и акцептирање
менице“ и одређивање ментора; 47) Доношење
одлуке о одобравању боравка Михаели Крешчан‐
ковој (Michaela Krescanková) запосленој на Прав‐
ном факултету Универзитета Коменски из Братис‐
лаве, на Правном факултету у Новом Саду, у окви‐
ру програма размене Еразмус плус; 48) Молба
доц. др Сање Радовановић за одобрење плаћеног
одсуства ради посете Голдсмит Универзитету у
Лондону, Велика Британија; 49) Извештај проф. др
Родољуба Етинског о учешћу у раду 17. Међуна‐
родне научне конференције Удружења за међуна‐
родно кривично право одржане на Тари; 50) Из‐
вештај др Наташе Рајић са службеног пута у Ниш;
51) Информације, питања, предлози. Седницом је
председавао председник Наставно‐научног већа
проф. др Љубомир Стајић.

• 27. јуна 2018. године на Правном факултету у Но‐
вом Саду одржан је пријемни испит за упис на ос‐
новне академске студије. Пријемни испит органи‐
зован је од стране Секретаријата Факултета и
Службе за наставу у два термина, од 9 и од 12 ча‐
сова. Испит се одвијао у просторијама Факултета,
уз дежурство сарадника на Факултету као и члано‐
ва Савеза студената. Комисију која је прегледала и
оцењивала тестове чинили су проф. др Слободан
Орловић, проф. др Гордана Дракић, проф. др Ма‐
ша Кулаузов, доц. др Светозар Чиплић, Наташа Ра‐
јић, асистент са докторатом и Урош Станковић,
асистент са докторатом.
• 28. јуна 2018. године одржана је свечана додела
сертификата студентима који су у школској 2017/
2018. години успешно завршили обуку за коришће‐
ње правних база Paragraf Lex. У Свечаној сали на
Правном факултету у Новом Саду студентима се у
име Факултета обратио проф. др Слободан Орло‐
вић, продекан за науку, а у име компаније Пара‐
граф Братислав Миловановић, генерални дирек‐
тор. Свечаности су присуствовали и мр Радмила
Дабановић, управник библиотеке, Марија Златић,

Сигнатура

1. H II 2320
2. III 6806
3. H II 2327/1

ПР менаџер компаније Параграф и Илија Јованов,
асистент који је вршио обуку студената.

СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ

• Савез студената је у току месеца маја поред ре‐
довног информисања студената, анкетирања сту‐
дената о наставницима и сарадницима, учество‐
вао и на „Правнијади“, која је одржана на Кавосу
(Грчка) у периоду од 27. априла до 3. маја. Савез
студената је такође организовао апсолвентско ве‐
че за студенте завршне године студија, које је одр‐
жано 17. маја. Чланови Савеза су, у сарадњи са
асистентима, радили на пријему докумената, де‐
журали на пријемном испиту одржаном 27. јуна.
• ЕЛСА Нови Сад је током маја месеца организо‐
вала редовне пролећне изборе. Такође одвијале
су се активности у циљу организације летње шко‐
ле права (ELSA Law Summer School).
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