ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
ДЕКАН
Број: 0101-142/2
Нови Сад, 18. 02. 2016. год.

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
У 2015. ГОДИНИ

I РАД ФАКУЛТЕТСКИХ ОРГАНА
У календарској 2015. години Наставно-научно веће је одржало 17 седница на којима су
разматране 382 тачке дневног реда, Савет Факултета је одржао 6 седница на којима је
разматрано 36 тачака дневног реда, док је Изборно веће одржало 7 седница на којима je
разматрана 21 тачкa дневног реда.

Одлуке Савета о усвајању односно измени и допуни аката
У календарској 2015. години Савет Факултета донео је следеће одлуке о усвајању
односно измени и допуни аката:
 на седници одржаној 20. маја: Одлука о изменама и допунама Статута Правног
факултета у Новом Саду; Одлука о усвајању Правилника о остваривању и
финансирању научноистраживачке делатности; Одлука о усвајању Правилника о
остваривању и финансирању примењених истраживања; Одлука о изменама и
допунама Правилника о службеним путовањима Правног факултета у Новом
Саду;
 на седници одржаној 24. септембра: Одлука о изменама и допунама Правилника о
основама и мерилима за обрачун зарада и других примања запослених;
 на седници одржаној 30. децембра: Одлука о усвајању Правилника о поступку
унутрашњег узбуњивања на Правном факултету у Новом Саду; Одлука о усвајању
Правилника о начину и критеријумима финансирања студентских организација
Правног факултета у Новом Саду; Одлука о изменама и допунама Правилника о
остваривању и финансирању научноистраживачке делатности; Одлука о изменама
и допунама Правилника о извођењу наставе и оцењивању студената; Одлука о
изменама и допунама Правилника о издавачкој делатности; Одлука о изменама и
допунама Правилника о службеним путовањима Правног факултета у Новом
Саду.

Избори и реизбори у звања
У календарској 2015. години: у радни однос примљен је један редовни професор, један
доцент изабран је у звање ванредног професора, два асистента изабрана су у звање
асистента са докторатом, три сарадника у настави изабрана су у звање асистента.
Уговор о раду продужен је двојици асистената и једном сараднику у настави.
Изабран је један демонстратор.

Број одбрањених докторских дисетација
У календарској 2015. години ниједан магистар није одбранио докторску дисертацију.

Престанак радног односа наставног особља

У календарској 2015. години на Правном факултету у Новом Саду престао је радни
однос једном редовном професору, због одласка у старосну пензију.

II НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Извештај се састоји од следећих тематских целина:
 Научно-истраживачки, развојни и други пројекти
o Пројекти чији је носилац Правни факултет у Новом Саду
o Пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије као и пројекти чији носилац је друга
институција, а у којима учествују наставници и сарадници Правног
факултета у Новом Саду
o Пројекти у чијем финансирању учествује Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој
 Научни скупови
o Научни скупови одржани на Правном факултету у Новом Саду
o Научни скупови на којима су учествовали наставници и сарадници
Правног факултета у Новом Саду
 Научни скупови у Републици Србији
 Научни скупови у иностранству
o Позивна предавања и гостовања наставника и предавача из земље и
иностранства на Правном факултету у Новом Саду у 2015. години
o Позивна предавања и гостовања наставника Правног факултета у Новом
Саду на универзитетима у иностранству у 2015. години

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ, РАЗВОЈНИ И ДРУГИ ПРОЈЕКТИ
Рад на научно-истраживачким и развојним пројектима у 2015. години чији је
носилац Факултет
„Теоријски и практични проблеми стварања и примене права (ЕУ и Србија)“.
Истраживачи на пројекту су били сарадници у звању асистената као и наставници.
„Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније и прекогранична
сарадња“ . Носиоци пројекта су Правни факултет Универзитета у Новом Саду и Правни
факултет Универзитета у Сегедину. Истраживачи на пројекту су из реда наставника.

Пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије као и пројекти чији носилац је друга институција,
а у којима учествују наставници и сарадници Правног факултета у Новом
Саду
„Биомедицина, заштита животне средине и право“. Идентификациони број пројекта
је 179079. Истраживачи на пројекту су били сарадници у звању асистената као и
наставници.
„Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и глобално
управљање екосистемима“. Идентификациони број пројекта је 43002. Истраживачи на
пројекту су проф. др Татјана Бугарски, доц. др Бојан Тубић, Милана Писарић.
„Развој метода, сензора и система за праћење квалитета воде, ваздуха и земљишта“
Идентификациони број пројекта је 43008. Истраживач на пројекту је доц. др Атила
Дудаш.

„Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстваљање
организованом криминалу и тероризму у условима међунардоних интеграција“.
Идентификациони број пројекта је 179045. Истраживач на пројекту је доц. др Драгутин
Аврамовић.
„Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитног образовног системa
у Републици Србији (основи начела, принципи, протоколи, процедуре и средства).
Идентификациони број пројекта је 47017. Истраживач на пројекту је проф. др Љубомир
Стајић.

Пројекти у чијем финансирању учествује Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој
„Утицај европског и прецедентног права на развој грађанског материјалног и процесног
права у Србији и Војводини“. Идентификациони број пројекта је 114-451-819/2015-01.
Истраживачи на пројекту су проф. др Марија Салма, доц. др Јелена Видић-Трнинић, доц.
др Сандра Фишер Шобот, доц др Атила Дудаш.
„Дете у породичном праву – компаративни и међународноправни аспект“. Идентификациони број пројекта је 114-451-690/2015-01. Истраживачи на пројекту су проф. др
Гордана Ковачек Станић – руководилац пројекта, проф. др Татјана Бугарски, доц. др
Петар Ђундић, доц. др Сања Радовановић, др Марко Кнежевић, Стефан Самарџић,
Сандра Самарџић.

Научни скупови одржани на Факултету у 2015. години
 28. јануара 2015. године у свечаној сали Факултета одржана је Научна
конференција за верификацију резултата рада на Пројекту „Теоријски и практични проблеми стварања и примене права (ЕУ и Србија)“ чији је носилац
Правни факултет у Новом Саду, за период истраживања 01.01.2014.-31.12.2014.
године.
 17. априла 2015. године у свечаној сали Правног факултета Универзитета у
Новом Саду, одржана је међународна научна конференција „Хармонизација
српског и мађарског права са правом Европске уније и прекогранична сарадња“.
Учесници скупа су том приликом саопштили годишње резултате рада на
истоименом научноистраживачком и развојном пројекту чији су носиоци Правни
факултет Универзитета у Новом Саду и Правни факултет Универзитета у
Сегедину. Пројекат је покренут априла 2011. године ради размене искустава у
вези са усаглашавањем националне правне регулативе две државе са правним
стандардима Европске уније. Руководиоци истраживања су проф. др Ранко Кеча,
декан Правног факултета у Новом Саду и проф. др Јожеф Хајду, декан Правног
факултета у Сегедину. У реализацији пројекта учествује 50 истраживача, 26 из
Новог Сада и 24 из Сегедина. О успешности научне сарадње у овој области сведоче две монографије високог ранга, бројни реферати поднети на конференцијама
које се сваке године наизменично одржавају на оба факултета, као и чињеница да
је недавно потписан споразум о наставку рада на пројекту до 2019. године. Конференција је протекла у знаку јубилеја Правног факултета у Новом Саду, који
обележава 60 година од оснивања.
 23. септембра 2015. године на Правном факултету у Новом Саду одржан је
састанак свих декана државних правних факултета. Тема састанка је било

заузимање става у вези са вредновањем страног студијског програма правних
факултета ради запошљавања у Републици Србији, а поводом почетка рада
Центра за признавање страних високошколских исправа (ENIC/NARIC центар)
као унутрашње организационе јединице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
 30. септембра 2015. године на Правном факултету је потписан Протокол о
сарадњи између Министарства правде Републике Србије, Вишег суда у Новом
Саду, Основног суда у Новом Саду и Правног факултета у Новом Саду. Стране у
протоколу су се сагласиле да поједина суђења у предметима пред Вишим и
Основним судом у Новом Саду могу да се одрже изван судске зграде на Правном
факултету у Новом Саду. Протокол су потписали министар правде, господин
Никола Селаковић, председник Вишег суда у Новом Саду, господин Дарко Тадић,
председник Основног суда у Новом Саду, госпођа Анђелка Станојевић и декан
Правног факултета у Новом Саду, проф. др Ранко Кеча.
 23. новембра 2015. године на Правном факултету у Новом Саду одржан је научни
скуп поводом рада на пројекту „Биомедицина, заштита животне средине и право“
(бр. 179079) - 2011-2015, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Скупом је председавала проф. др Гордана
Ковачек-Станић, руководилац пројекта. Истраживачи су приказали резултате
својих истраживања у 2015. години. Поводом завршетка истраживачког циклуса
од пет година Правни факултет у Новом Саду ће штампати посебну публикацију
са саопштењима изнетим на научном скупу.

Научни скупови на којима су учествовали наставници и сарадници
Факултета у 2015. години
Научни скупови у Републици Србији
 18. маја 2015. године проф. др Душан Николић је учествовао на међународној
научној конференцији „Право у функцији заштите слабијег“ која је одржана на
Правном факултету Универзитета у Нишу, поводом 50. годишњице оснивања те
институције. Том приликом изложио је реферат на тему „Заштита слабије стране
у приватном праву Републике Србије – стање и перспективе“.
 19. маја 2015. године проф. др Ранко Кеча, декан Правног факултета у Новом
Саду и проф. др Душан Николић учествовали су на састанку представника
Академске заједнице државних правних факултета Србије, који је одржан на
Правном факултету у Нишу. На састанку су разматрана питања у вези са
припремом „Нацрта закона о регулисаним занимањима“. Такође, одлучено је да
се у оквиру Заједнице сваке године организује Републичко такмичење у
беседништву.
 од 26. до 29. маја 2015. године асистент Ненад Радивојевић је присуствовао
научно-стручном скупу са међународним учешћем под називом „Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски
стандарди и мере унапређења“. Скуп је одржан на Тари у организацији
Криминалистичко-полицијске академије и Фондације Hanns Seidel Stiftung. Том
приликом је изложио рад под називом „Неки проблеми у односима полиције и
сектора приватног обезбеђења“.
 5. јуна 2014. године проф. др Душан Николић је у Београду учествовао на
научном скупу „Стратешки правци развоја Србије у XXI веку – Наука (стање,
стратегија, перспективе)“, коју је организовала Српска академија наука и
уметности. По позиву председника САНУ, поднео је реферат на тему „Подела
наука и њихова међусобна условљеност“, у ком је, између осталог, указао и на
проблеме у вези са вредновањем научног рада у области правних наука.

 11. јуна 2015. године доц. др Сања Радовановић учествовала је на конференцији
поводом објављивања зборника радова „Интелектуална својина и Интернет:
називи интернет домена, ауторска дела, жигом заштићене ознаке“ (уредник:
Душан Поповић), коју су организовали Правни факултет Универзитета у
Београду и Регистар националног интернет домена Србије.
 од 18. до 20. јуна 2015. године проф. др Срђан Шаркић је учествовао у раду VI
националне конференције Византолога која је одржана у Београду у згради
САНУ. Проф. др Шаркић је на Конференцији поднео саопштење „Уговор о
размени (permutatio) у римском, византијском и српском средњовековном
праву“.
 3. јула 2015. године Наташа Рајић је учествовала на научном скупу „Реформа
изборног система у Републици Србији“ са излагањем на тему „Проблем
одређивања изборних јединица и њихов утицај на изборни резултат“. Скуп је
одржан у Институту за упоредно право у Београду, у организацији ове
институције и Фондације Центар за јавно право (Stiftung Kompetenzzentrum für
Öffentliches Recht). На научном скупу су учествовали представници правних
факултета у Београду, Нишу и Новом Саду, Факултета политичких наука, Криминалистичко-полицијске академије, Института за упоредно право као и
Министарства правде Републике Србије.
 од 7. до 10. октобра 2015. године проф. др Сенад Јашаревић боравио је на
Златибору, у где је присуствовао Саветовању Удружења за радно право и социјално осигурање: „Радно и социјално законодавство – садашњост и изазови“.
На скупу је изложио рад под називом: Нове форме рада у Европској унији и
Србији. Рад је део истраживања на међународном пројекту који Правни факултет
у Новом Саду спроводи заједно са Правним факултетом у Сегедину, Мађарска.
 14. новембар 2015. године доц. др Сања Радовановић учествовала је по позиву
на Међународној конференцији о интелектуалној својини у част проф. др Јозефа
Штрауса (Prof. Dr. Dres. h.c. Joseph Straus), са рефератом „Certain issues relating
to limitations of copyright on computer programs in information society”.
Конференцију је организовао Правни факултет Универзитета у Београду, уз финансијску подршку Завода за интелектуалну својину Републике Србије и
Европског патентног завода из Минхена (Немачка).
 20. новембра 2015. године проф. др Гордана Ковачек Станић је учествовала у
раду конференције „Корак до здраве Србије” у организацији Покрајинског
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију као члан Радног
председништва и учешћем у дискусији на тему о правном регулисању сурогат
материнства у Србији. Конференција је одржана у Скупштини Војводине. Теме
Конференције су биле питања вантелесне оплодње и матичних ћелија.
 17. децембра 2015. године проф. др Гордана Ковачек-Станић је учествовала на
Осмом научно-стручном скупу „InterRegioSci 2015.“ у организацији
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој са усменим
саопштењем на тему „Материјални положај детета разведених родитеља у
домаћем и европском праву“.
 од 12. до 17. децембра 2015. године Илија Јованов, асистент боравио је на
Копаонику и учествовао у раду 28. сусрета Копаоничке школе природног права. У
оквиру овогодишње опште теме „Право и аутономија личности“, изложио је рад
под насловом „Аутономија личности и право на отпор“.
Научни скупови у иностранству
Научни скупови у иностранству на којима су учествовали наставници и сарадници
Правног факултета у Новом Саду, као и позивна предавања и гостовања наставника и
предавача из земље и иностранства на Факултету достављени су и укључени у извештај

Продекана за међународну сарадњу према критеријуму претежности, са циљем се подаци
у Извештају не би понављали.

III МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Извештај обухвата податке о закљученим уговорима о сарадњи између Правног
факултета у Новом Саду и других високошколских установа из иностранства као и
податке о осталим активностима у овој области, међу којима се убраја:
1. Учешће наставника и сарадника Правног факултета у Новом Саду на семинарима
и конференцијама у иностранству, стручна усавршавања у иностранству
2. Предавања професора Правног факулета у Новом Саду на универзитетима у
иностранству
3. Гостовање професора (предавача) и других јавних личности из иностранства на
Правном факултету у Новом Саду
4. Међународни научно-истраживачки и развојни пројекат са Правним факултетом
Универзитета у Сегедину
5. Међународна сарадња у оквиру пројекта Campus Europae
6. Учешће студената на међународним такмичењима
7. Међународна сарадња у области библиотечких послова
УГОВОРИ О САРАДЊИ ЗАКЉУЧЕНИ ИЗМЕЂУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У
НОВОМ САДУ И ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ИЗ
ИНОСТРАНСТВА

 17. фебруара 2015. године продекан за науку, проф. др Бранислав Ристивојевић и
продекан за међународну сарадњу, проф. др Слободан Орловић потписали су уговор о
сарадњи са Правним факултетом Принц Сонгкла универзитета (Prince of Songkla
University), Хат Јај (Hat Yai), Тајланд.
Током 2015. године, у оквиру програма размене студената Еrasmus+, Правни факултет је
дао позитивно мишљење о сарадњи и размени студената и наставног и ненаставног
особља, у области права, на основу чега су потписани међу-институционални уговори о
сарадњи са следећим институцијама:
 Универзитет у Хајделбергу (Немачка)
 Универзитет у Генту (Белгија)
 Универзитет у Болоњи (Италија)
 Универзитет у Поатјеу (Француска)
 Универзитет у Гранади (Шпанија)
 Нова Универзитет у Лисабону (Португалија)

 Западни универзитет из Темишвара (Румунија)
 Универзитет у Јашију (Румунија)
 Универзитет Алба Јулија (Румунија)
 Универзитет у Великом Трнову (Бугарска)
 Универзитет у Марибору (Словенија)
 Универзитет у Лајдену (Холандија)
 Универзитет у Сегедину (Мађарска)
 Масариков универзитет у Брну (Република Чешка)
 Универзитет „Матеј Бел“ из Банске Бистрице (Словачка)
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
1. Учешће наставника и сарадника Правног факултета у Новом Саду на
семинарима и конференцијама у иностранству, стручна усавршавања у
иностранству:
 од 4. до 5. фебруара 2015. године декан проф. др Ранко Кеча присуствоваo je
свечаном обележавању 40. годишњице постојања Правног факултета и 55.
годишњици студија права у Бања Луци, као и Састанку декана државних правних
факултета Републике Српске и Републике Србије са следећим дневним редом: 1)
Конкретизација могућих облика сарадње државних правних факултета из
Републике Србије и Републике Српске у светлу Споразума о специјалним и
паралелним везама; 2) Уочени проблеми у реализацији Болоњског процеса и
начини њиховог отклањања у циљу повећања квалитета образовања; 3) Разно.
 од 12. до 14. фебруара 2015. године проф. др Сенад Јашаревић боравио је у
Бриселу, где је присуствовао конференцији „Дефиниција запосленог/радника“, у
оквиру пројекта Реформа радног законодавства у Европи, Радне групе за реформу
радног законодавства при Европској мрежи за радно право (European Labour Law
Network). Све трошкове је сносио организатор. Ради се о почетку рада на
двогодишњем пројекту који финансира Европска Унија (Европска Комисија), уз
подршку многих значајних организација у ЕУ за област рада и појединих
универзитета. На Конференцији су присуствовали стручњаци из већине земаља
чланица ЕУ, као и из Македоније и Србије. Изложени су национални реферати о
појму запосленог и радника у Немачкој, Француској, Малти, Шведској, Словенији, дискутовало се о појединим значајним аспектима радног односа и
утврђена је структура националних реферата који ће бити припремљени,
изложени на наредним конференцијама у оквиру Пројекта и објављени у посебној
монографији (на енглеском језику).

 од 25. до 27. фебруара 2015. године проф. др Душан Николић је учествовао на
деветој конференцији међународне академске асоцијације за просторно планирање, право и својинске односе (International Academic Association on Planning,
Law and Property Rights) која је одржана на Тесалијском универзитету у Волосу
(Грчка). На скупу је било око 200 учесника из Аустралије, Грчке, Велике Британије, Израела, Ирске, Индије, Италије, Јапана, Јужне Африке, Кине, Малезије,
Немачке, Португала, САД, Салвадора, Швајцарске, Шведске, Уганде и др. На
конференцији је поднето око 100 реферата. Проф. др Николић је на почетку конференције имао излагање на тему Climate changes, adaptation strategy and developement of property rights in Serbia.
 22. марта 2015. године проф. др Драган Милков је учествовао у раду Управног
одбора Европског института омбудсмана који је одржан у Инсбруку (Аустрија).
 27. и 28. март проф. др Гордана Ковачек-Станић и доц. др Сања Радовановић
учествовале су на Међународном научном скупу „Дани породичног права“, на
тему „Правна средства за смањење сиромаштва дјеце“, у организацији Правног
факултета Универзитета „Џемал Биједић“, из Мостара, немачке Фондације за
међународну правну сарадњу – IRZ и Центра за друштвена истраживања Међународног правног факултета BURCH, Сарајево. Скуп је одржан 27. и 28. марта
2015. године, а коауторски рад под називом „Право детета на издржавање у
породичном законодавству и судској пракси“ проф. др Гордана Ковачек-Станић и
доц. др Сања Радовановић су представиле првог дана Скупа. Изложени рад биће
накнадно објављен у тематском зборнику. Поред именованих, у раду Скупа
учествовали су и наставници других правних факултета из Србије, те Босне и
Херцеговине и Хрватске, али и представници министарстава, органа социјалне
заштите и социјалног старања. Скуп је протекао у пријатној радној и колегијалној
атмосфери.
 од 12. до 14. јуна 2015. године проф. др Сенад Јашаревић боравио је у Неуму
(БиХ) на међународном интердисциплинарном научном скупу „Актуалности
грађанског и трговачког законодавства и правне праксе“ (бр. 13), који је
организовао Правни факултет у Мостару. На Саветовању je излагао рад на тему
„Решавање индивидуалних радних спорова као чинилац квалитетне радне средине.“ Саветовању је присуствовао већи број стручњака са правних факултета из
региона.
 од 24. до 26. јуна 2015. године проф. др Душан Николић је учествовао на
четвртом светском конгресу o мешовитим правним системима (The Fourth
Worldwide Congress of The World Society of Mixed Jurisdiction Jurists), који је
одржан на Правном факултету Универзитета Мек Гил (McGill University, Paul-

André Crépeau Centre for Private and Comparative Law) у Монтреалу (Канада).
Том приликом имао је излагање на тему: The Scholar, Teacher, Judge and Jurist in
Mixed Jurisdiction of the Vojvodina Province in the First Half of the 20th Century. На
Конгресу је учествовало око сто компаративиста из свих крајева света. Поднето је
око 40 реферата. Међу референтима је била и проф. др Еми Мацумото (Emi
Matsumoto, Aoyama Gakuin University, Токyo, Japan), која је поднела реферат на
тему Valtazar Bogišić (1834-1908) and Some Neglected Aspects of Modern Japanese
Law. Проф. др Мацумото активно сарађује са Правним факултетом у Новом Саду.
 од 2. до 17. јула 2015. године Слобода Мидоровић, сарадник у настави, боравила
је у Минхену на летњој школи „Немачко и европско право“, у организацији
Правног факултета Лудвиг Максимилијан Универзитета у Минхену (Munich
University Summer Training – MUST in German and European Law).
 од 2. до 4. септембра 2015. године проф. др Душан Николић је учествовао на
пројектној конференцији и годишњој скупштини Европског правног института
која је ове године одржана у Аустријској академији наука у Бечу.
 од 19. до 21. септембра 2015. године проф. др Драган Милков боравио је у
Мајнцу (СР Немачка), где је 21. септембра одржана генерална скупштина
Европског института омбудсман. На Скупштини је изабрано ново руководство
Института, где је за председника изабран омбудсман немачке покрајине Рајнланд
Пфалц Дитер Бургарт. Проф. др Драган Милков је поново изабран за потпредседника.

Други потпредседник је

Александар Шишлов, омбудсман Санкт

Петербурга. Претходног дана (20. септембра) одржана је промоција едиције Института под називом „Вариа", у којој је објављен рад др Николауса Шверцлера,
једног од оснивача Института. Уводно излагање је било поверено проф. др
Драгану Милков.
 23. и 24. октобра 2015. године проф. др Маја Станивуковић учествовала је на 12.
регионалној конференцији у области међународног приватног права: “Private
International Law on Stage – National, European and International Perspectives” одржаној у Зеници (БиХ) са излагањем на тему: "The Hague Choice of Court
Convention and Arbitration". На конференцији су учествовали професори и асистенти из следећих земаља: Албанија, БиХ, Црна Гора, Македонија, Холандија,
Хрватска, Немачка, САД, Словенија, Србија и Турска.
 од 26. до 31. октобра 2015. године проф. др Маја Станивуковић учествовала је
као представник Србије, на петом састанку радне групе Хашке конференције за
међународно приватно право за састављање нацрта међународне конвенције о
признању и извршењу пресуда у грађанским и привредним стварима, одржаном у
Хагу. Радна група у којој су учествовали експерти из Аустралије, Бразила,

Европске уније, Индије, Јапана, Кине, Кореје, Новог Зеланда, Руске Федерације,
Сингапура, Сједињених Америчких Држава, Србије и Швајцарске, саставила је
нацрт конвенције који ће бити поднет Генералном савету Хашке конференције ради заказивања специјалне комисије за преговоре између држава чланица. У току
састанка, учесници радне групе били су позвани на пријем у Кинеску амбасаду и
на вечеру коју је у њихову част организовао град Хаг.
 од 26. дo 28. новембра 2015. године проф. др Сенад Јашаревић присуствовао је
конференцији „Дигитализација и радно право“ (Digitalisation and Labour Law),
Европске мреже за радно право (European Labour Law Network), која је одржана у
Хагу. На Конференцију je позван као члан Радне групе за реформу радног законодавства, при истој мрежи. Конференција Радне групе за реформу радног
законодавства на којој је проф. др Сенад Јашаревић требало да учествује у
Бриселу, 24-25. новембра 2015. године, одложена је због ванредног стања у
Белгији.
 од 13. до 15. децембра 2015. године проф. др Душан Николић је учествовао на
међународној конференцији „Историја, култура, религија, савременост“ коју је у
Москви организовала Државна академија словенске културе. Том приликом је
имао излагање на тему „Словенски правни круг.“
2. Предавања професора Правног факулета у Новом Саду на универзитетима у
иностранству
 17. фебруара 2015. године продекан за науку, проф. др Бранислав Ристивојевић и
продекан за међународну сарадњу, проф. др Слободан Орловић одржали су на
Правном факултету у Хат Јају предавање по позиву на тему „An Introdiction to
Serbia Legal System“ (Увод у правни систем Србије)–уставно и кривично право.
 од 6. до 24. априла 2015. године проф. др Сања Ђајић боравила је на Правном
факултету Универзитета у Верони као гостујући професор по позиву у периоду
Током боравка држала је наставу из више предмета. Из предмета Међународне
организације одржана су предавања на следеће теме: „Одговорност држава
чланица за акте међународних организација којима су државе ставиле на располагање своје снаге на основу резолуција Савета безбедности Уједињених нација, у
светлу праксе Европског суда за људска права“; „Саветодавно мишљење
Међународног суда правде“ у предмету „Једнострано проглашење независности
од стране Привремених институција на Косову“. Проф. др Сања Ђајић одржала је
и часове студентима основних студија из предмета Међународно јавно право на
тему „Противмере у међународном праву“, као и семинар студентима докторских
студија на тему „Однос међународних и приватноправних уговора у међународној

инвестиционој арбитражи“. Укупно је одржала 16 часова наставе на основним,
мастер и докторским студијама за које је такође припремила и одговарајуће материјале који су подељени студентима као припрема за предавања путем e-learning
факултетског сајта.
 од 9. до 11. децембра 2015. године проф. др Душан Николић је на позив
професора Маура Бусанија (Mauro Bussani) боравио на Правном факултету
Универзитета у Трсту где је одржао предавање на Докторским студијама из
упоредног права.
3. Гостовање професора (предавача) и других јавних личности из иностранства
на Правном факултету у Новом Саду
 20. фебруара 2015. године Правни факултет су посетили проф. др Антал
Вишегради (Antal Visegrády), продекан за међународну сарадњу на Правном
факултету Универзитета у Печују и проф. др Габор Монори (Gábor Monori), са
истог факултета. Госте из Мађарске је у Деканату примио доц. др Бојан Тубић,
Еразмус+ академски координатор за програме размене студената и наставног
особља.
 маја 2015. године у оквиру своје дводневне посете Србији, на позив министра
правде Републике Србије, министар правде Мађарске, проф. др Ласло Трочањи
(Trócsányi László), посетио је Правни факултет у Новом Саду. На Правни
факултет у Новом Саду дошао je у пратњи Иштвана Пастора (Pásztor István),
председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и Атиле Пинтера
(Pintér Attila), амбасадора Мађарске у Београду. Госте је у Свечаној сали примио
проф. др Ранко Кеча, декан, проф. др Татјана Бугарски, продекан за наставу,
проф. др Слободан Орловић, продекан за међународну сарадњу и проф. др
Бранислав Ристивојевић, продекан за науку. На састанку су обе стране изразиле
спремност да Правни факултет у Новом Саду буде једна од установа на којима ће
се реализовати споразум о сарадњи закључен истога дана у Београду између
Министарства правде Републике Србије и Министарства правде Мађарске.
 19. маја 2015. године у Свечаној сали Факултета одржано je предавање проф. др
Сержа Регура (Serge Regourd), редовног професора Управног права на
Универзитету Тулуз 1 Капитол и директора мастер студија за медијско право, на
тему „Медијске слободе – правни и практични аспекти“. Предавању су
присуствовали студенти, као и наставници и сарадници Факултета.
 јула 2015. године на Правном факултету су боравили проф. др José João Abrantes,
Правни факултет, проректор НОВА универзитета у Лисабону, проф. др Jorge
Bacelar Gouveia, председавајући научног одбора Правног факултета НОВА уни-

верзитета и проф. др. Helena Pereira de Melo, продекан Правног факултета НОВА
универзитета. На састанку коме су присуствовали проф. др Ранко Кеча,
продекани проф. др Бранислав Ристивојевић и проф. др Слободан Орловић и
проф. др Сенад Јашаревић, дискутовано је о конкретним темама будуће сарадње у
оквиру пројекта „Стратегијско партнерство“ и сарадњу у оквиру мреже Еразмус
плус.“
 од 7. до 10. октобра 2015. године на Правном факултету Универзитета у Новом
Саду боравио је професор Кристијан фон Бар, који се у стручним и академским
круговима сматра водећим архитектом европског приватног права. Професор
Кристијан фон Бар је 8. октобра одржао два семинара на докторским студијама у
оквиру наставног предмета Приватно право у Европској унији: European Tort Law
и European Property Law
 29. октобра 2015. године амбасадор САД у Републици Србији Мајкл Д. Кирби
одржао је, у Свечаној сали Правног факултета, предавање на тему „Владавина
права у Републици Србији“. Пре самог предавања, амбасадора са сарадницима су,
у сали Деканата, примили проф. др Љубомир Стајић, декан, проф. др Душан
Николић, ректор Универзитета у Новом Саду, доц. др Бојан Тубић, продекан за
међународну сарадњу и асистент Ненад Радивојевић.
 новембра 2015. године Правни факултет је посетила др Алесандра Ланћоти
(Alessandra Lanciotti),

професорка

Међународног

јавног

права и Права

Европске уније на Департману за правне науке Универзитета у Перуђи (Università
degli Studi di Trieste). Гошћу из Италије је примио доц. др Бојан Тубић, продекан
за међународну сарадњу.
4. Међународни научно-истраживачки и развојни пројекат са Правним
факултетом Универзитета у Сегедину
 17. априла 2015. године у свечаној сали Правног факултета Универзитета у
Новом Саду, одржана је међународна научна конференција „Хармонизација
српског и мађарског права са правом Европске уније и прекогранична сарадња“.
Учесници скупа су том приликом саопштили годишње резултате рада на
истоименом научноистраживачком и развојном пројекту чији су носиоци Правни
факултет Универзитета у Новом Саду и Правни факултет Универзитета у
Сегедину. Пројекат је покренут априла 2011. године ради размене искустава у
вези са усаглашавањем националне правне регулативе две државе са правним
стандардима Европске уније. Руководиоци истраживања су проф. др Ранко Кеча,
декан Правног факултета у Новом Саду и проф. др Јожеф Хајду, декан Правног
факултета у Сегедину. У реализацији пројекта учествује 50 истраживача, 26 из

Новог Сада и 24 из Сегедина. О успешности научне сарадње у овој области сведоче две монографије високог ранга, бројни реферати поднети на конференцијама
које се сваке године наизменично одржавају на оба факултета, као и чињеница да
је недавно потписан споразум о наставку рада на пројекту до 2019. године. Конференција је протекла у знаку јубилеја Правног факултета у Новом Саду, који
обележава 60 година од оснивања.
5. Међународна сарадња у оквиру пројекта Campus Europae
У оквиру пројекта размене студената Campus Europae, студент Давор Стантић упућен је
на размену, на Правни факултет Универзитета у Луксембургу, у школској 2015/2016.
години.
6. Учешће студената на међународним такмичењима
 од 17. до 19. марта 2015. године студенти Правног факултета у Новом Саду
учествовали су на припремном такмичењу за међународно такмичење у
симулацији арбитражног решавања трговинских спорова - Willem C. Vis
International Commercial Arbitration Moot, у Хамбургу (Немачка). Екипу су
чинили студенти: Немања Галић, Стефан Дулић, Јелена Зеленбаба, Александра
Јовановић, Бојана Ристић, Стефан Радојчић и Предраг Спасић, а тренери екипе су
проф. др Маја Станивуковић, доц. др Петар Ђундић, доц. др Сандра Фишер
Шобот и асистент др Марко Кнежевић.
 од 20. до 22. марта 2015. године студенти Правног факултета у Новом Саду
учествовали су на припремном такмичењу за међународно такмичење у
симулацији арбитражног решавања трговинских спорова - Willem C. Vis
International Commercial Arbitration Moot, у Београду. Екипу су чинили студенти:
Немања Галић, Стефан Дулић, Јелена Зеленбаба, Александра Јовановић, Бојана
Ристић, Стефан Радојчић и Предраг Спасић, а тренери екипе су проф. др Маја
Станивуковић, доц. др Петар Ђундић, доц. др Сандра Фишер Шобот и асистент
др Марко Кнежевић.
 од 23. до 26. марта 2015. године студенти Правног факултета у Новом Саду
учествовали

су

на припремном такмичењу за међународно такмичење у

симулацији арбитражног решавања трговинских спорова - Willem C. Vis
International Commercial A rbitration Moot, у Будимпешти (Мађарска). Екипу су
чинили студенти: Немања Галић, Стефан Дулић, Јелена Зеленбаба, Александра
Јовановић, Бојана Ристић, Стефан Радојчић и Предраг Спасић, а тренери екипе су

проф. др Маја Станивуковић, доц. др Петар Ђундић, доц. др Сандра Фишер
Шобот и асистент др Марко Кнежевић.
 од 27. марта до 2. априла 2015. године студенти Правног факултета у Новом
Саду учествовали су међународном такмичењу у симулацији арбитражног
решавања трговинских спорова - Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot, у Бечу (Аустрија). Екипу су чинили студенти: Немања Галић, Стефан
Дулић, Јелена Зеленбаба, Александра Јовановић, Бојана Ристић, Стефан Радојчић
и Предраг Спасић, а тренери екипе су проф. др Маја Станивуковић, доц. др Петар
Ђундић, доц. др Сандра Фишер Шобот и асистент др Марко Кнежевић.
 од 5. до 9. маја 2015. године тим Правног факултета у Новом Саду је освојио
Награду за најбољи поднесак на страни респондента на 38. Телдерс такмичењу у
симулацији суђења пред Међународним судом у Хагу. Тим су чинили студенти
Јелена Вуковић, Сања Павловић, као представници респондента, и Милица
Максимовић и Давор Стантић, као представници апликанта. У Холандији је такмичаре предводио тренер Предраг Спасић, док је самим припремама велики
допринос дао и Немања Новаковић. На такмичењу је учествовало око 30
европских универзитета, при чему су наши студенти чинили једини тим из
Републике Србије.
 маја 2015. године шеф правног тима Републике Србије пред Међународним
судом правде у Хагу, господин Саша Обрадовић примио је у просторијама
Уставног суда Србије, тим који ће наш Факултет представљати на светском
такмичењу пред сталним Међународним кривичним судом у Хагу. У трочасовном
заједничком раду такмичари су имали прилику да се упознају са његовим драгоценим искуством у борби за дипломатске интересе Србије пред међународним
судовима у Хагу. Господин Обрадовић је нашем тиму упутио похвале за
припреме, подржао нас и пожелео срећу на такмичењу до сусрета у Хагу када ће
представници Амбасаде Репбулике Србије примити наше студенте Стефана
Радојчића, Немању Новаковића, Димитрија Ђукића, Јелену Радмановић, Јовану
Костић и Ксенију Лазић.
 од 17. до 22. маја 2015. године студенти Стефан Радојчић, Немања Новаковић,
Димитрије Ђукић, Јелена Радмановић, Јована Костић и Ксенија Лазић
представљали су Правни факултет у Новом Саду на светском такмичењу у
симулацији суђења пред Међународним кривичним судом у Хагу (International
Criminal

Court). Комплексност такмичења

на

ком учествује

преко 60

најпрестижнијих тимова правних факултета широм света захтева обраду
резултата такмичења када ћемо знати какав пласман је остварио наш тим.
Студенти су остварили контакт са преко 450 колега широм света и готово 300

судија на такмичењу који обављају судијске, академске и друге функције широм
света. Наш тим имао је прилику да присуствује суђењима у Међународном
трибуналу за бившу Југославију, да посети Међународни суд правде (International
Court of Justice) и буду примљени код амбасадора Републике Србије у Хагу,
његове екселенције Петра Вица.
7. Међународна сарадња у области библиотечких послова
 15.

маја

2015.

године

управник

Библиотеке

мр

Радмила

Дабановић

присуствовала је састанку управника библиотека државних правних факултета са
Дарјом Чокл библиотекаром Суда правде Европске уније у Луксембургу
задуженим за набавку часописа. Том приликом разматране су могућности за
међусобну сарадњу као и помоћ ово попуњавања рупа у фонду стране периодике
наших библиотека.
 од 23. до 24. септембра 2015. године управник Библиотеке мр Радмила
Дабановић учествовала је на Сусрету библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе, који је одржан у Љубљани, Словенија. Ово
саветовање је организовало Друштво библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе у сарадњи са Савезом библиотечких друштава
Словеније, Секцијом за специјалне библиотеке и Правним факултетом
Универзитета у Љубљани. На скупу су разматране две теме: прва, стандарди за
високошколске и универзитетске библиотеке и друга, рад правних библиотека из
Словеније и могућности ангажовања чланова друштва на заједничким пројектима.
Првог дана саветовања мр Радмила Дабановић је одржала излагање: „Стандарди
за високошколске библиотеке у Србији“.

IV СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА
У току 2015. године успешно је реализована пета година рада на пројекту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (пројекат 179079 - руководилац Проф.др Гордана
Ковачек Станић). У реализацији су учествовали скоро сви запослени на Правном
факултету у Новом Саду. Дозначена средства су наменски утрошена за:
Рад истраживача
18.253.456,00 динара
Рад административног особља 2.273.223,00 динара
Директне материјалне трошкове II ( потрошни канцеларијски материјал, инвентар,
ситнија основна средства и опрема ) 1.288.451,00 динара
Према оствареним приходима, а у складу са Финансијским планом Правног факултета за
2015. години у опрему је уложено 1,1 милион динара из сопствених средстава.
Обогаћен је фонд библиотеке Правног факултета куповином књига и часописа и то за:
1. 2.088.505,11 динара из сопствених средстава
књиге-домаће
књиге-стране
часописи домаћи
часописи страни
часописи – електронска издања

116.407,04
267.259,06
196.007,22
1.378.206,79
130.625,00 и

2. 198.950,07 динара из буџетских средстава
књиге-домаће
књиге-стране
часописи домаћи
часописи страни

7.054,27
35.640,00
24.000,00
132.255,80.

Канцеларијском контролом је проверавано стање на картицама пореза и доприноса са РС
Министарством финансија Пореска управа, Регионални центар Нови Сад. Том приликом
су упоређиване уплате и динамика измиривања обавеза према истим и закључено је да су
усклађена стања на картицама пореза и доприноса Пореске управе.
Попис основних средстава је отпочео у току децембра месеца 2015. године у програму
„Мали пословни програми2“ који је у току 2015. године прилагођен нашим захтевима и
потребама.
На основу Одлуке Савета, а у складу са могућностима финансијске природе, исплаћиван
је добровољни ПИО свим запосленима на Правном факултету, тако да је било 10 исплата
у току 2015. године. У ту сврху је пренето на индивидуалне рачуне запослених радника –
укључених у добровољни ПИО укупно 8 милиона динара и то 4,4 милиона неопорезиво и
3,6 милиона нето опорезиво (са порезом и свим доприносима као на зараду).

Измирене су обавезе према Универзитету у Новом Саду за заједничке активности у
укупном износу од 1,5 милиона динара и то: за школску 2014/2015 годину 1 милиона
динара и за 2015/2016 годину 0,5 милион динара.
Запослени радници Правног факултета за случај повреде и смрти на раду су осигурани
преко ДДОР-а, који је изабран поступком тендера Универзитета у Новом Саду. Такође,
основна средста у случају лома, провале и крађе, као и зграда Универзитета и свих
факултета у њеном саставу су по истом принципу осигурана код ДДОР-а, преко
Универзитета у Новом Саду. Од ДДОР-а је по поменутој полиси осигурања у току 2015.
године наплаћено више случајева лома и квара основних средстава и то у укупном износу
од 295.763,00 динара.
За текуће поправке и одржавање зграде Правног факултета је утрошено око 1,2 милион, а
за текуће поправке и одржавање опреме је утрошено укупно 0,4 милиона динара.
Из одобреноих финансијских средстава студентским организацијама,
финансијском плану за 2015. годину утошено је око 2,4 милиона динара и то:
СС Правног факултета
ЕЛСА
Лист Правник
Закуп простора
Опрема за спортске активности
Форум студентских парл.
Правнијада
Остало

према

100.000 динара;
150.000 динара;
262.563 динара;
223.703 динара;
109.960 динара;
131.642 динара;
1.109.223 динара;
311.347 динара.

У Скриптарници је остварен промет набавки књига у износу од 8,5 мил. и образаца 2,5
милиона, као трошак штампања уџбеника и куповину уџбеника и образаца за даљу
продају, а све у циљу обезбеђивања неопходне литературе за студенте. Приход од продаје
књига и образаца у Скриптарници у 2015. години је 9,8 милиона динара (7,7 мил.од
продаје књига и 2,1 јил.од продаје образаца).
За путовања наставника, сарадника и студената је укупно утрошено 5 милиона динара и
то за путовања наставника и сарадника: у земљи 0,4 мил., у иностранство 1,5 мил., а
студената 3,1 мил.динара.
За студентска такмичења подржана од стране АПВ, Покрајинског Секретаријата за науку
и технолошки развој је утрошено 1,52 милиона динара, од спонзорства 0,36 милиона
динара и из сопствених средстава 1,2 милион динара.
Стопа померања укупних расхода и прихода по годинама у односу на претходну годину:
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Расходи

10%

1%

2%

-1.7%

-4,4%

Приходи

9%

2%

2%

-1,5%

-3,6%

V НАСТАВА
Подаци о уписаним студентима

ОСНОВНЕ
Год.
студ.

1. пут уписани
Бу

Сф

понов
Ук. ци

ДОКТОРСКЕ

МАСТЕР
∑

1

178

501

679

282

961

2

194

313

507

167

3

160

306

466

285

4

113

280

393 1716* 2109

1. пут уписани
Бу
45

Сф
239

понов
Ук. ци
284

129

∑

1. пут
поно
упис.
вци

413

∑

20

13

33

674

7

1

8

751

6

3

9

645 1400 2045 2450 4495
45 239 284 129 413
33
17
∑
* напомена: 71 студент у продуженом статусу се финансира на терет буџета
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4958 СТУДЕНАТА НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА
761 буџетских студената
4197 самофинансирајућих студената који плаћају школарину

самофинансирајућих студената ослобођених свих трошкова студија –
студенти са инвалидитетом
самофинансирајућих студената ослобођених свих трошкова студија –
12
запослени у настави
17

Подаци о окончању студија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СУ
ЗАВРШИЛИ СТУДИЈЕ У
КАЛЕНДАРСКОЈ 2015. ГОДИНИ

ОПШТИ – основне (по старом)
ОПШТИ – основне академске
СУП – основне (по старом)
СУП – основне академске
МАСТЕР – ОПШТИ
МАСТЕР – СУП
ДОКТОРСКЕ – ПРИВАТНО
ДОКТОРСКЕ – ЈАВНО
УКУПНО

65
207
5
42

Подаци о испису са студија

63
28
3
0
413

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ
Општи смер (2000)
Општи смер (2006)
Општи смер (2008)
Општи смер (2013)
СУП (2004)
СУП (2006)
СУП (2008)
СУП (2013)
Укупно:

ГОДИНА СТУДИЈА
1
2
3
4
А
4
3
62
43

4
3
20

3
3
22

24
6
5
5

2
24
21
159

1
12

1
8

40

37
281

4
1
16 29

Подаци о постигнутим ЕСПБ у школској 2014/2015. години (за буџетско
финансирање)

Студијски програм: Општи смер
Година
студија
II
III
IV
Свега

Свега

Буџет

Свега

Буџет

Свега

Буџет

Број студената који су
остали ван одобрене
квоте

0
9
15
24

0
9
15
24

47
67
33
147

23
67
33
123

123
44
28
195

123
44
28
195

24
0
0
24

48-49

50-59

60

Студијски програм: Смер унутрашњих послова
Година
студија
II
III
IV
Свега

Свега

Буџет

Свега

Буџет

Свега

Буџет

Број студената који су
остали ван одобрене
квоте

7
3
8
18

0
3
8
11

38
27
25
90

21
27
25
73

27
8
6
41

27
8
6
41

24
0
0
24

48-49

50-59

60

Анализа успешности

Број студената на факултету
који су започели наставу у I
години
у школској 2014/15.

Број студената који су на крају школске године стекли
60 ЕСПБ

782

Број студената на факултету
који су започели наставу у II
години

Укупно

165

изражено у %

21,10

Буџет*

88

изражено у %

11,25

Самофинансирање*

77

изражено у %

9,85

Број студената који су на крају школске године стекли
најмање 48 ЕСПБ
Укупно

95

изражено у %

12,15

Буџет*

24

изражено у %

3,07

Самофинансирање*

71

изражено у %

9,08

Број студената који су на крају школске године стекли
120 ЕСПБ

у школској 2014/15.
Укупно

63

изражено у %

10,64

Буџет*

63

изражено у %

10,64

Самофинансирање*

0

изражено у %

0

Број студената који су на крају школске године стекли
592

Број студената на факултету
који су започели наставу у III
години

најмање 48 ЕСПБ
Укупно

106

изражено у %

17,91

Буџет*

59

изражено у %

9,97

Самофинансирање*

47

изражено у %

7,94

Број студената који су на крају школске године стекли
180 ЕСПБ

у школској 2014/15.

491

Укупно

32

изражено у %

6,52

Буџет*

32

изражено у %

6,52

Самофинансирање*

0

изражено у %

0

Број студената који су на крају школске године
стекли
најмање 48 ЕСПБ

Број студената на факултету
који су започели наставу у IV
години

Укупно

85

изражено у %

17,31

Буџет*

58

изражено у %

11,81

Самофинансирање*

27

изражено у %

5,50

Број студената који су на крају школске године стекли
240 ЕСПБ

у школској 2014/15.

392

Укупно

36

изражено у %

9,18

Буџет*

35

изражено у %

8,93

Самофинансирање*

1

изражено у %

0,26

Број студената који су на крају школске године
стекли
најмање 48 ЕСПБ
Укупно

59

изражено у %

15,05

Буџет*

26

изражено у %

6,63

Самофинансирање*

33

изражено у %

8,42

Списак најбољих студената у школској 2014/15. години (према условима прописаним
Правилником о награђивању студената Универзитета)
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1.
2.
3.
4.
5.

Мирослав Гајић
Миљана Биговић
Синиша Моравац
Иван Јокановић
Дубравка Краљ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ГОДИНА
УПИСА НА
СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ
2014
2014
2013
2013
2013

НАЗИВ
СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА
општи смер
смер унутрашњих
смер послова
унутрашњих
општи
смер
послова
општи смер

ГОДИНА
УПИСА НА

НАЗИВ
СТУДИЈСКОГ

ОСТВАРЕ ПРОСЕЧ
НО
НА
ЕСПБ
ОЦЕНА
60
60
120
120
120

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

ОСТВАРЕ ПРОСЕЧ
НО
НА

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМА
ПРОГРАМ
2013
општи смер
1. Бојана Спајић
2012
општи смер
2. Маја Колар
2014
општи смер
3. Милена Матковић
2014
општи смер
4. Лариса Исаков
Данијела
Копривица
2014
општи смер
5.
Целокупан списак се може видети у нескраћеној верзији Извештаја

ЕСПБ

ОЦЕНА

120
180
60
60
60

9.95
9.92
9.89
9.89
9.89

Списак најбољих дипломираних студената2014
у школској 2014/15. години (према
условима прописаним Правилником о награђивању
студената Универзитета)
општи смер
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1.
2.
3.
4.

Дејана Илић
Бојана Васиљевић
Владимир Вајдле
Иван Глувчевић

ГОДИНА 60
УПИСА НА
СТУДИЈСКИ9.89
ПРОГРАМ
2011
2011
2011
2011

НАЗИВ
СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер

ДАТУМ ПРОСЕ
ДИПЛОМ ЧНА
ИРАЊА ОЦЕНА
24.09.2015.
24.09.2015.
01.10.2015.
16.10.2015.

10.00
9.86
9.67
9.60

Анализа завршених средњих школа бруцоша (генерација 2014)
У табели испод се налази списак средњих школа из којих су нам се у школској 2015/16.
години уписали студенти на прву годину основних студија. У табели је приказано првих
35 средњих школа по броју студената који су нам из њих дошли.
Р.БР.

НАЗИВ ШКОЛЕ И СЕДИШТЕ

Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад
1.
Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад
2.
Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад
3.
Гимназија "Лаза Костић", Нови Сад
4.
Економска школа "9. Мај", Сремска Митровица
5.
Целокупан списак се може видети у нескраћеној верзији Извештаја

БРОЈ
СТУДЕНАТА
32
27
27
24
19

У табели су приказана насељена места завршетка средњих школа студената који су нам
се у школској 2015/16. години уписали на основне академске студије у прву годину
студија.
МЕСТО
ЗАВРШЕТКА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

СТУДЕНАТ
А НА ПРВОЈ
ГОДИНИ

Нови Сад
Зрењанин
Сремска Митровица
Сомбор

182
40
36
33

МЕСТО
ЗАВРШЕТКА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Лозница
Кула
Оџаци
Брчко

СТУДЕНАТ
А НА
ПРВОЈ
ГОДИНИ
12
11
11
10

Суботица
Бачка Паланка
Кикинда
Инђија
Шабац
Врбас
Ваљево
Сремски Карловци

29
18
18
17
17
16
12
12

Бечеј
Рума
Сента
Бијељина
Зворник
Жабаљ
Ужице
Добој

9
9
8
7
7
7
6
6

Припремна настава за полагање пријемног испита за упис на Факултет у школској
2015/2016. години

Припремна настава за полагање пријемног испита за упис на Правни факултет у
Новом Саду, Универзитет у Новом Саду у школској 2015/2016. години је
организована у току летњег сместра 2014/2015. године, и то из предмета Историја
и Устав и права грађана. Припремна настава је била организована по циклусима,
који су трајали 3 дана. У оквиру циклуса изводила се припремна настава из
предмета Историја (са укупним фондом од 9 часова - 3 часа у једном дану), и из
предмета Устав и права грађана (са укупним фондом од 9 часова - 3 часа у једном
дану).
У оквиру првог циклуса настава је била одржана 4, 18. и 25. априла 2015. године,
и то из предмета Историја од 9 до 12 часова, док је настава из предмета Устав и
права грађана била одржана од 13 до 16 часова. Настава у оквиру другог циклуса
била је реализована 9, 16. и 23. маја 2015. године, и то из предмета Историја од 9
до 12 часова, а из предмета Устав и права грађана од 13 до 16 часова. Настава у
оквиру трећег циклуса била је реализована 15, 16. и 17. јуна 2015. године, и то из
предмета Устав и права грађана од 9 до 12 часова, а из предмета Историја од 13 до
16 часова.
У припремној настави у сва три циклуса учествовало је укупно 38 ученика
средњих школа. Руководилац припремне наставе био је проф. др Срђан Шаркић, а
координатор за припремну наставу био је Милан Милутин, сарадник у настави.
Промоција Факултета
Правни факултет у Новом Саду је у школској 2014/2015. години реализовао већи
број активности везаних за представљање Факултета матурантима, али и
ученицима трећих разреда средњих школа, како би им ближе био представљен
Правни факултет, студијски програми, начин организације рада и ваннаставне
активности. Ученици средњих школа су добили и опште информације о
студентском животу и раду.
Промоција Правног факултета је реализована у 13 средњих школа, као и на
Међународном сајму образовања „Путокази“ у Новом Саду, Сајму образовања у
Бачком Петровцу и Сајму образовања у Медицинској школи „7. април“ у Новом
Саду. Као новина, протекле школске године је организован и Дан отворених врата
Универзитета, у оквиру чега се Правни факултет представио симулацијама, видео
презентацијама, поделом рекламног материјала и непосредним разговором са
будућим студентима Правном факултета.

Други важни догађаји који су обележили 2015. годину на Факултету
1) УЧЕШЋЕ НА ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ
Студенти Правног факултета у Новом Саду су 9. и 10. маја 2015. године
учествовали на Фестивалу науке. Две радионице којима се наш Факултет
представио имале су за циљ да посетиоцима Фестивала приближе право на
једноставан и занимљив начин.
У оквиру прве радионице, посетиоци Фестивала су расправљали и изјашњавали се
о предлогу закона у области заштите ретких врста птица чиме су дали допринос
правној заштити природе и очувању биолошке разноврсности. Радионица је
подразмевала аргументовану расправу и изјашњавање о Предлогу закона о
заштити ретких врста птица. Формулација предложеног закона је садржала
намерно унете грешке као и очигледне пропусте у регулисању, што је био основ
да учесници радионице, у форми амандмана, затраже брисање, измену или допуну
предложеног текста закона. Ради лакшег сналажења учесника, илустровани
материјал је, поред текста предложеног закона, садржао помоћна питања која су
индиректно упућивала на делове текста на које је требало посебно обратити
пажњу и размислити да ли су добро формулисани.
Друга радионица је кроз интерактиван приступ на практичном примеру приказала
правила спровођења увиђаја на месту извршења кривичног дела. Публика је узела
активно учешће у извођењу појединих радњи као што су утврђивање идентитета
жртве, прикупљање материјалних трагова на месту извршења кривичног дела и
давање обавештења о извршиоцу и извршеном кривичном делу. Након
симулације увиђаја, студенти који су учествовали у симулацији су
заинтересованој публици детаљније објаснили поједине фазе увиђаја и значај ове
радње у кривичном поступку.
У реализацији радионица су учествовали асистенти Наташа Рајић и Ратко
Радошевић, сарадници у настави Николина Мишчевић и Владан Мирковић и
демонстратори Бојана Ристић и Немања Галић.
2) ПРОГРАМИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
2.1 Програми практичне наставе студената у органима правосуђа у Новом
Саду
У складу са Протоколом о сарадњи, који су 03.03.2010. године потписали Правни
факултет Универзитета у Новом Саду, Апелациони суд у Новом Саду, Виши суд у
Новом Саду, Основни суд у Новом Саду, Апелационо јавно тужилаштво у Новом
Саду, Више јавно тужилаштво у Новом Саду и Основно јавно тужилаштво у
Новом Саду, а саобразно циљевима овог протокола, у Вишем и Основном суду у
Новом Саду и у Вишем и Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, у току
2015. године реализовано је пет циклуса програма практичне наставе (три у
летњем и два у зимском семестру).
У летњем семестру школске 2014/2015. године реализовано је три циклуса
програма практичне наставе и то:

Циклус: 09-20.03.2015.године;
Циклус: 14-27.04.2015.године;
Циклус: 04-15.05.2015.године.
У зимском семестру школске 2015/2016. године реализовано је два циклуса
програма практичне наставе:
Циклус: 16-27.11.2015. године;
Циклус: 7-18.12.2015. године.
У програмима практичне наставе у правосудним органима у Новом Саду у 2015.
години учествовало је укупно 104 студената у четири циклуса праксе, у трајању
од по десет радних дана по циклусу.
Програм практичне наставе (по данима) је израђен посебно за Кривично процесно
право, а посебно за Грађанско процесно право и реализује се 10 радних дана.
Програм се састоји из три целине: 1. праћење судских поступака, 2.
интерактивност разговора са судијама у којима су се судски поступци
анализирали са аспекта постојеће судске праксе, и 3. симулације суђења у оквиру
којег је била предвиђена и израда одговарајућих правних аката.
Студенти који вежбају Кривично процесно право су прва три дана реализације
програма практичне наставе провели у тужилаштву, а након тога су праксу
настављали у суду. Избор студената који су учествовали у реализацији програма
су извршили предметни наставници и сарадници Факултета, а према интерним
критеријумима.
Пракса у суду почињала је првог дана у 13,00 часова (када је мања циркулација
странака у суду) организованим двочасовним обиласком « Новосадске палате
правде» у пратњи сарадника на пројекту ( иначе запослених у овом суду) и том
приликом су се студенти упознали са просторним распоредом органа смештених у
овој згради, са посебним освртом на унутрашњу организацију и пословање Вишег
и Основног суда у Новом Саду. Студенти су се упознали са начином
комуницирања суда са странкама и медијима, обавезама поштовања кућног реда,
надлежности појединих судова, шалтерских служби, адвокатске собе, писарница,
архиве, доставне службе и правилима процесне радње достављања. Студенти су
се том приликом упознали и са изгледом судница, правилима понашања у
судницама, смештајним капацитетима и потребама суда, као и са радом посебног
и веома значајног одељења судске праксе и радом судске управе. Такође су, истом
приликом, обишли кабинете председника Вишег и Основног суда и упознали се са
овлашћењима и дужностима председника судова.
Првог дана практичне наставе студенти су били упознати и са планом и
програмом њиховог боравка у суду и распоређивањем код појединих судија. Овом
приликом студенти су постављали бројна, најразноврснија, питања, што се
показало као веома корисно, како за њихово боље сналажење у суду, тако и због
боље опште информисаности студената о раду суда и уопште о судском позиву.

Почев од другог дана практичне наставе у суду студенти су појединачно сваког
дана праксе наредних девет дана (а студенти са вежби из предмета Кривично
процесно право – наредних седам дана, пошто су прва два дана праксе провели у
Тужилаштву) од 8,00 до 14,00 часова били распоређени код судија где су пратили
суђења и упознали се са дневним пословима који се обављају у судници.
У току практичне наставе са студентима су радиле судије код којих су били
распоређени, као и пратеће особље (приправници, стручни сарадници,
записничари и уписничари), а у току боравка у суду, студентима су све време
стајала на располагању два судијска сарадника која су им помагала у
свакодневном сналажењу у згради суда, отклањању дилема у погледу
организације рада суда, правилима понашања странака и судског особља, као и
ради што боље реализације програма. Ради што успешније изведене симулације
суђења, са студентима су активно на вежбама из Кривичног процесног права и
Грађанског процесног права, у току целе школске године, а посебно за време
практичне наставе у послеподневним сатима, обично у редовним терминима за
вежбе, активно радили наставници и асистенти.
Студентима су током практичне наставе била организована два предавања у
трајању од два сата са одабраним судијама са којима су студенти, веома
интерактивно, расправљали о различитим случајевима из праксе. Неизоставни део
практичне наставе је било и састављање судских аката (тужбе, пресуде и др.) чиме
је несумњиво употпуњен практични део праксе.
Студенти су редовно пратили суђења о којима су после одржаног претреса
постављали питања, а и саме судије су, независно од питања, давале потребна
објашњења и истом приликом указивали и на конкретну проблематику односног
случаја. Студентима су на крају прве недеље практичне наставе, након што су
били подељени у две групе, давани задаци – хипотетички случајеви ради
благовремене припреме за завршницу праксе осмишљену кроз симулацију
суђења.
Програм практичне наставе се завршавао симулацијом суђења коју су стручно
оцењивале саме судије. Након отклањања свих недоумица и проблема са којима
су се током двонедељне праксе студенти сусретали, истом приликом студенти су
били позвани да своје слободно време корисно искористе и поново дођу у суд,
присуствују суђењима и освеже своја, овом приликом стечена, практична
искуства.
Програм практичне наставе у тужилаштву је првог дана почињао у 8,30 часова.
Студенти су се првог дана упознали са организацијом и радом тужилаштва, као и
овлашћењима и дужностима јавних тужилаца, а потом су били распоређени
(појединачно) код заменика јавних тужилаца са којима су активно сарађивали и
током другог дана праксе. Студенти су у тужилаштву добијали хипотетичке
случајеве са задатком израде оптужних аката. Са заменицима јавних тужилаца
којима су били додељени ишли су на сва суђења, о којима су од истих претходно
добијали потребна обавештења и образложења, а после сваког суђења су веома
активно расправљали и давали предлоге својих решења и поступања у
конкретном случају.

Студенти су током реаилизације програма редовно водили Дневник праксе који је
сваки дан оверавао ментор и наставник (или сарадник) са Правног факултета
својим потписом, чиме је потврђено уредно присуство и активно учешће студента.
На крају је дневнике потписао и Продекан за наставу, после чега су предати
студентској служби где су стављени у архиву.
СПИСАК СТУДЕНАТА који су учествовали у реализацији програма
практичне наставе у правосудним органима у календарској 2015. години
Списак се може видети у нескраћеној верзији Извештаја.

Реализација Протокола потписаног између Министарства правде Републике
Србије, Вишег суда у Новом Саду, Основног суда у Новом Саду и Правног
факултета у Новом Саду (30.09.2015.године) о одржавању појединих суђења у
предметима пред Вишим и Основним судом у Новом Саду изван судске
зграде на Правном факултету у Новом Саду
Дана 7.12.2015. године одржана су два рочишта у парничним поступцима пред
Основним судом у Новом Саду у згради факултета, и то с почетком у 10 часова у
предмету П 5039/15, и у 11,30 у предмету П 1477/15. Поступајући судија је била
Мирјана Марковић, уједно и шеф грађанскоправне рефераде Основног суда у
Новом Саду.
Студенти који похађају вежбе из грађанскоправних предмета (Увод у грађанско
право, Облигационо право и Грађанско процесно право) су присуствовали
рочиштима. С обзиром на велику заинтересованост и капацитете суднице, само су
неки од њих били одабрани да присуствују. У једном поступку (П 5039/15) ново
рочиште за главну расправу је заказано за 31.3.2016, и то у згради факултета, тако
да ће студенти сигурно имати још једну прилику да присуствују суђењима.
2.2 ПРОГРАМ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ У ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ НОВИ
САД
У складу са Протоколом о сарадњи који су 13. децембра 2011. године потписали
Правни факултет у Новом Саду и Полицијска управа у Новом Саду у летњем
семестру школске 2014/2015. године реализовано je два циклуса практичне
наставе, и то у следећим временским интервалима:
I циклус: 20.04.2015. – 04.05.2015. године
II циклус: 05.05.2015. – 18.05.2015. године
СПИСАК СТУДЕНАТА који су учествовали у реализацији програма практичне
наставе у Полицијској управи у календарској 2014. години
Списак се може видети у нескраћеној верзији Извештаја.

2.3. ПРОГРАМ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ СТУДЕНАТА У ИНСТИТУЦИЈИ
ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА И
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2.3.1. Програм практичне наставе у институцији Покрајинског заштитника
грађана - омбудсмана
У складу са Протоколом о сарадњи закљученим између Правног факултета у
Новом Саду и Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и Елаборатом
програма практичне наставе, који је усвојило Наставно-научно веће Правног
факултета у Новом Саду, у току 2015. године у институцији Покрајинског
заштитника грађана - омбудсмана реализована су два циклуса практичне наставе.
Први циклус практичне наставе је реализован у летњем семестру школске
2014/2015. године. У програму практичне наставе је учествовало 10 студената.
Студенти су били подељени у две групе од по пет студената. Обе групе су на
практичној настави провеле по три дана, и то прва група у периоду од 20. до 22.
априла 2015. године, а друга група од 27. до 29. априла 2015. године. У
реализацији практичне наставе учествовали су следећи студенти:
1. Тијана Тупенарац,
О 83-2012
2. Дајна Маринковић,
О 126-2012
3. Александар Ристић,
С 187-2012
4. Миољуб Аврамовић,
О 398-2012
5. Светлана Милутиновић,
С 86-2011
6. Вилијам Ушјак,
С 172-2012
7. Милица Швеља,
С 140-2012
8. Владимир Бартој,
С 134-2012
9. Ана Веселиновић,
О 34-2012
10. Јелена Пирић,
О 139-2012
Други циклус практичне наставе је реализован у зимском семестру школске
2015/2016. године. У програму практичне наставе је учествовало 10 студената.
Студенти су били подељени у две групе. Обе групе су на практичној настави
провеле по три дана, и то прва група у периоду од 14. до 16. децембра 2015.
године, а друга група од 21. до 23. децембра 2015. године. У реализацији
практичне наставе учествовали су следећи студенти:
1. Андреа Шарњаи,
О 112/2013
2. Драгана Бузаковић,
О 264/2013
3. Сања Ђокић,
О 10/2013
4. Валентина Живковић, О 266/2013
5. Андреа Тири,
О 93/2013
6. Милош Мировић,
О 141/2013
7. Јелена Стојковић,
О 140/2013
8. Радмила Станић,
С 1/2013
9. Драгана Милошевић, О 75/2013
10. Катарина Бабић,
О 46/2013
2.3.2. Програм практичне наставе у институцији Заштитника грађана
Републике Србије
У складу са Протоколом о сарадњи закљученим између Правног факултета у
Новом Саду и Заштитника грађана Републике Србије и Елаборатом програма
практичне наставе, који је усвојило Наставно-научно веће Правног факултета у
Новом Саду, у току календарске 2015. године у институцији Заштитника грађана
Републике Србије реализована су два циклуса практичне наставе.

Први циклус практичне наставе је реализован у летњем семестру школске
2014/2015. године, 11. и 12. маја 2015. године. У програму практичне наставе је
учествовало 7 студената:
1. Младен Бандука,
С 6-2012
2. Данијела Кукић,
О 120-2012
3. Вељко Мартиновић,
О 62-2012
4. Маја Давидовић,
О 232-2012
5. Сања Радић,
О 441-2012
6. Тања Радић,
О 442-2012
7. Јелена Антић,
С 40-2012
Други циклус практичне наставе је реализован у зимском семестру школске
2015/2016. године, 23. и 24. децембра 2015. године. У програму практичне наставе
је учествовало 7 студената:
1. Мина Мазињанин,
О 126/2013
2. Срна Поповић,
О 24/2013
3. Јована Драшковић,
О 39/2013
4. Јована Петровић,
О 3/2013
5. Сандра Шилић,
С 17/2013
6. Сара Јоксовић,
О 166/2013
7. Ивана Пеић Тукуљац,
С 32/2013
ЦЕНТАР ЗА СИМУЛАЦИЈУ СУЂЕЊА
У летњем семестру школске 2014/2015. године, у оквиру Центра за симулацију
суђења организован је рад у четири секције: Јавноправна, Кривичноправна,
Привредноправна и Међународноправна.
У оквиру управноправне материје, током школске 2014/2015. године
припремљена је симулација поступка решавања притужби на рад полицијских
службеника и поступка контроле полиције од стране Заштитника грађана.
Поступци су садржински следили један за другим и чинили целину у приказу
заштите права странака. Симулација је изведена 23. априла 2015. године. У
симулацији је учествовало 18 студената треће године Општег смера и Смера
унутрашњих послова. Припреме су трајале у току семестра, са паузама за време
испитних рокова. Студенти су активно учествовали у припреми симулације и
показали су заинтересованост за овакав облик рада. Студенти су били подељени у
две групе. Свака група је одвојено припремала симулацију, на основу истог
задатог случаја. Обе симулације су изведене пред студентима који вежбају
Управно право и трајале су, свака, око 60 минута. Симулацију је припремио
асистент Ратко Радошевић уз помоћ асистента Ненада Радивојевића.
Друга симулација у оквиру Јавноправне секције се бавила пореским правом.
Студенти су решавали случај опорезивања са елементом иностраности, где су
имали задатак да, на примеру спортисте, који је околностима личног и пословног
карактера везан за већи број држава и који остварује приходе у већем броју
земаља, реше проблем двојног резидентства и да изврше квалификацију датог
прихода, како би на темељу пореског уговора решили питање припадности права
на опорезивање. Потом су имали задатак да примене одребе националног
законодавства (Закона о порезу на доходак грађана и Закона о порезу на добит
правних лица) односно да одреде којим порезом и на који начин ће се спровести

опорезивање (да утврде пореску основицу, да примене евентуалне пореске
олакшице, да утврде износ пореске обавезе, као и да попуне пореску пријаву).
Учествовањем у овој секцији студенти су стекли знања о основним принципима
на којима почива међународно пореско право, решавању проблема двојног
резидентства и начинима за избегавање двоструког опорезивања у ситуацијама
када резиденти једне државе остварују приходе у другим државама. Истовремено
били су у прилици да, решавајући конкретан случај, примене српско позитивно
право. Такође, били су у прилици да увиде које све могућности стоје на
располагању пореској власти у борби против пореске евазије коју врше
спортисти. Симулацију је припремала асистенткиња др Цвјетана Цвјетковић.
У оквиру кривичноправне секције Центра за симулацију суђења студенти: Јелена
Радмановић, Немања Новаковић, Димитрије Ђукић, Ксенија Лазић и Јована
Костић учествовали су на престижном светском такмичењу у симулацији суђења
пред Међународним кривичним судом (International Criminal Court Moot Court
Competition 2015), које је одржано од 17. до 22. маја 2015. године у Хагу. Они су
анализирали један хипотетички случај пред Међународним кривичним судом и
припремали писане поднеске. Након тога, у мају месецу, они су у Хагу
симулирали усмену расправу пред овим судом и заузели 16. место на овом
такмичењу. Екипу су за такмичење припремали тренери: асистент Стефан
Самарџић и студент Стефан Радојчић, који је учествовао на овом такмичењу
прошле године.
У току школске 2014/2015. године, у оквиру међународноправне секције Центра
за симулацију суђења, предузете су активности на припреми и реализацији
учешћа студената на неколико такмичења из области међународног права.
Студенти нашег факултета учествовали су на међународном такмичењу у
симулацији арбитражног решавања трговинских спорова (Willem C. Vis
International Commercial Arbitration Moot), које је одржано у Бечу (Аустрија), од
26. марта до 2. априла 2015. године. Припреме за такмичење су почеле у октобру
месецу 2014. године, а такмичење је обухватало писање поднесака и усмени део
такмичења у Бечу. Такође, студенти су учествовали и на три припремна
такмичења: у Хамбургу од 17. до 19. марта 2015. године, у Београду од 20. до 22.
марта 2015. године и у Будимпешти од 23. до 26. марта 2015. године. Ова
припремна такмичења су послужила као одличне провере пред светску рунду у
Бечу. Екипу нашег факултета су чинили студенти: Немања Галић, Стефан Дулић,
Јелена Зеленбаба, Александра Јовановић, Бојана Ристић, Стефан Радојчић и
Предраг Спасић, а тренери екипе су били: проф. др Маја Станивуковић, доц. др
Петар Ђундић, доц. др Сандра Фишер Шобот и асистент др Марко Кнежевић.
Наша екипа је заузела 100. место у укупном пласману од 299 екипа које су
учествовале на овом такмичењу.
Студенти нашег факултета учествовали су и на регионалном такмичењу у
симулацији суђења пред Европским судом за људска права. На такмичењу су
учествовали студенти са 12 правних факултета, из региона. Такмичење се
састојало у анализирању хипотетичког случаја, релевантних правних извора и
судске праксе. Након тога, студенти су писали поднеске за тужиоца и тужену
државу, а последњи део такмичења одиграо се у Херцег Новом, од 24. до 27.
априла 2015. године, где је симулиран усмени део поступка. Правни факултет у

Новом Саду заузео је 6. место у укупном пласману. Екипу студената нашег
факултета чинили су следећи студенти: Јелена Штула, Татјана Борисављевић,
Данијела Кнежевић, Вања Буха, Божица Михајловић и Милош Кувеља. Тренери
екипе су били доц. др Бојан Тубић и студенткиње Јелена Вуковић и Милица
Поповић, које су учествовале на овом такмичењу прошле године.
Студенти су се припремали и учествовали на престижном европском такмичењу у
симулацији суђења пред Међународним судом правде (Telders International Moot
Court Competition), које је одржано у Палати Мира у Хагу, од 5. до 8. маја 2015.
године. Од октобра 2014. године студенти су писали поднеске за тужиоца
(апликанта) и туженог (респондента) на енглеском језику, које су послали у Хаг
средином јануара 2015. године. Од фебруара месеца тим се припремао за
полуфинале и финале, односно за усмене рунде на енглеском језику, које су
одржане од 5. до 8. маја 2015. године у седишту Међународног суда правде. У
екипи нашег факултета били су студенти: Јелена Вуковић, Милица Максимовић,
Сања Павловић и Давор Стантић. Тренери екипе су били Предраг Спасић и
Немања Новаковић, студенти који учествовали на овом такмичењу прошле
године. У укупном пласману (од 22 тима који су учествовали на такмичењу),
екипа нашег Факултета је заузела 14. место. Студенти су освојили награду – 1.
место – за најбољи писани поднесак на страни тужене државе (респондента). Од
88 говорника на овом такмичењу Јелена Вуковић је заузела 10. а Давор Стантић
11. место.
У зимском семестру школске 2015/2016. године, у оквиру Центра за симулацију
суђења рад је, организован у пет секција: Кривичноправна, Грађанскоправна,
Јавноправна, Привредноправна и Међународноправна. Рок за пријаву кандидата
је био 13. новембар 2015. године и до тог датума су пристигле 44 пријаве.
Студенти су распоређени по секцијама.
У оквиру рада Центра за симулацију суђења, студенти нашег факултета
учествовали на регионалном такмичењу из компанијског права, које је одржано
од 19. до 21. октобра 2015. године у Загребу, у организацији Адвокатске
канцеларије „Јанковић, Поповић & Митић“ из Београда. На такмичењу су
учествовали студенти са Правних факултета из Београда, Новог Сада, Крагујевца,
Љубљане, Марибора, Загреба, Сарајева и Скопља. Нашу екипу су чинили
студенти: Соња Стојанов, Стефан Еторе, Јелена Вајагић, Кристина Војводић и
Бојан Гачић, а тренер екипе је био доц. др Владимир Марјански.
У оквиру кривичноправне секције студенти се припремају за учешће на светском
такмичењу у симулацији суђења пред Међународним кривичним судом у Хагу
(International Criminal Law Network ICC Trial Competition), које ће се одржати у
мају 2016. године у Хагу. Они ће током зимског семестра ове школске године,
припремати писане поднеске за ово такмичење.
У оквиру међународноправне секције оформљене су и екипе за европско
такмичење у симулацији суђења пред Међународним судом правде (Telders
International Moot Court Competition) и за светско такмичење у области
арбитражног решавања трговинских спорова (Willem C. Vis International
Commercial Arbitration Moot). Они ће током зимског семестра ове школске године,
припремати писане поднеске, а у марту и мају месецу 2016. године одржаће се

усмени део ових такмичења. Такође, оформљена је група студената која је
заинтересована за учешће на регионалном такмичењу у симулацији суђења пред
Европским судом за људска права, које ће се одржати у априлу 2016. године. Они
изучавају текст Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода и релевантну праксу Европског суда за људска права. Током зимског
семестра школске 2015/2016. године примењују стечено знање на хипотетичком
случају, тако што пишу поднеске за тужиоца и државу и симулирају усмени део
поступка пред Европским судом за људска права.

VI БИБЛИОТЕКА
Основни подаци о Библиотеци
Фондови: На дан 31.12. 2015. године у фондовима се налазило 74.223 књига, 1.638
наслова серијских публикација, 21.920 годишта серијских публикација, 266.490 свезака
серијских публикација, 1.435 визуелне грађе (фотографија), 17 микрофилмова, 44 ЦД и 37
плаката.
Библиотечки фонд је подељен - организован на: општи фонд монографских публикација,
студентски фонд монографских публикација, периодику, депозит, репозиторијум,
хунгарику, фонд студентских семинарских, дипломских и специјалистичких радова и
легат професора Обрада Перића. Библиографски подаци о свим фондовима налазе се у
једиственом
електронском
каталогу
који
је
на
Интернету
http://biblioteka.pf.uns.ac.rs/pretraga/ .
Набавна политика
Набавка часописа: У 2015. години стигло нам је 45 наслова домаћих часописа и 53
наслова страних часописа и то 53 годишта и 422 свезака домаћих и 56 годишта и 264
свезака страних часописа. 14 наслова домаћих часописа смо купили, 11 добили на
поклон, 16 у размену и 4 као обавезни примерак. 32 наслова страних часописа смо
купили, 2 смо добили на поклон и 19 у размену. За куповину домаћих часописа
утрошено је 209.832 динара (1.715€). За куповину страних часописа потрошено је
1.603.035 динара ( 13.140 €).
Набавка књига: Књига је набављено 1007, од тога домаћих 882 и страних 125. 74
домаћe књигe су купљене, 456 добијено на поклон, 124 у размену и 218 као
обавезни примерак. 35 страних књига је купљено, 62 су добијене на поклон и 28 у
размену.
За куповину књига утрошено је 587.278 динара (4.835€), 275.456 динара (2.266€) за
домаће књига и 311.821 динара (2.569€) за куповину страних књига. Процентуално
учешће куповине у принови књига је 10,82%(9,52% за домаће и 28 % за стране
књиге).
Обрада: Обрада библиотечког материјала вршена је електронски у Пергаму професионалном пакету за пословање библиотеке. Из овог програма штампани су и
топографски листићи као и инвентарне књиге, спискови за отпис, реверси, опомене и
поруџбенице. Нове књиге и часописи обрађивни су за 1 до 2 дана од приспећа.
У 2015. години унето је укупно 969 записа, тако да је 31.12.2015. године база
имала 72.085 записа: 60.589 о књигама, 8.303 о чланцима из одабраних часописа,
1.743 о насловима часописа, 1.358 о фотографијама из фотодокументације
Факултета, 60 о цд-овима и 37 о плакатима.
Рад са корисницима: 2015. године Библиотеку је користило 5.024 уписана корисника
(4.496 студент основних студија, 414 студената мастер студија, 54 студената докторских
студија и 7 доктораната по старом и 60 наставник и сарадник). Свим корисницима
пружено је укупно 48.318 услуга. У Библиотеци је коришћено 32.703 монографских,
7.225 серијских публикација и 132 новина. Библиотека је другим библиотекама упутила
12 захтева за међубиблиотечку позајмицу. Сви су и реализовани. Од других библиотека је

добила 32 захтева и све их је реализовала. Половина захтева је била обављена
електронским путем преко мејлинг листе Друштва библиотекара правних и сродних
библиотека Југоисточне Европе.
Што се тиче рефералних информација настављено је са праксом да се у сваком броју
интерног факултетског Информатора (сваког 5 у месецу) објављују спискови
приспелих књига и часописа и имена дародаваца.
Околности које су обележиле рад Библиотеке:
 Повећан обим посла везано за набавку књига и часописа
Ове године комплетна набавка књига и набавка страних часописа одвијала се поступком
јавне набавке мале вредности. Током године реализовано је укупно 4 тендера: три за
набавку књига и један за набавку страних часописа. За разлику од претходне године
домаћи часописи су набављени без јавне набавке директно од издавача. Ово је урађено
зато што неки од издавача нису могли или нису хтели да се јаве на конкурс за јавну
набавку, а само они продају тај часопис. Показалао се да ово није целисходно. Мада је
процедура изгледала једноставније (потребно је само одобрење министарства и потврда
издавача да су ексклузивни дистрибутери), испоставило се да није. Оваква набавка је
захтевала пуно коресподенције са министарством и издавачима и трајала је знатно дуже
него претходне године када су домаћи часописи набављени поступком јавних набавки.
Само одобрење министарства се чекало дуже од три месеца. Код набавке књига задржана
је прошлогодишња пракса, да се књиге набављају више пута годишње како би
наставници и сарадници могли да предлажу куповину књига за које су заинтересовани
током целе године. Због тога су јавне набавке обликоване по партијама и спровођене три
пута. Поступак свих јавних набавки за потребе библиотеке радили су асистенти Стефан
Самарџић и Дарко Божичић који и иначе раде ове послове. Њихов рад је био ефикасан,
стручан и усклађен са динамиком рада Библиотеке. Генерално гледано ове године је
процедура обављана нешто брже. Код прве јавне набавке прва домаћа књига стигла у
Библиотеку после 1,5 месец након доношења одлуке о куповини док је годину дана
раније то било тек после 3,5 месеца. На пословима везаном за набавку књига радила је
библиотекар Зора Влајковић Вајдле, страних и домаћих часописа библиотекар Данијела
Арсенијевић, док је Управник Библиотеке мр Радмила Дабановић стално била укључена
у све сегменте набавке књига и часописа.
 Смањење броја седница Библиотечког одбора
У складу са усвојеним планом рада Библиотечког одбора је у 2015. одржано јеукупно 4
седница, једна мање него 2014. И ове године акценат рада Библиотечког одбора био је на
куповини страних књига и часописа и на интензивирању размене. Конкретно одобрена је
куповина 14 домаћих књига из области сродних праву и 23 стране књиге. Библиотечки
одбор није донео нову стратегију набавке књига и часописа зато што је чекао на одлуку о
будућим пројектима.
 Послови око припреме седница Библиотечког одбора
Да би се несметано одвијале седнице Библиотечког одбора, Библиотека је водила две базе
података. Прву о томе коме је и по ком основу одобрена предложена куповина страних
односно, домаћих књига о чијој куповини одлучује Библиотечки одбор и другу о књигама
чија је куповина одложена до краја године. Због смањења учесталости седница
Библитечког одбора, Управник библиотеке је редовно подсећала наставнике и сараднике
када су нови термини одржавања седница Библиотечког одбора. Библиотека је била
дужна и да одмах после седнице Библиотечког одбора обавештава предлагаче о судбини

њихових предлога. Библиотека је припремала предлоге буџета, анализе потребне за
утврђивање обима размене, поклона, куповине и редовно пратила реализацију трошења
одобрених средстава. Сем тога, за факултетски Информатор припремала је информације
за наставнике и сараднике о важним одлукама Библиотечког одбора.
 Започета редовна ревизија целокупног фонда библиотеке
Редовна ревизија Библиотечког фонда је започела је 22. децембра 2015. године и трајаће
до 31. маја 2016. године. Обухватиће целокупан фонд Библиотеке инвентарисан закључно
са 31. децембром 2015. године. Одвијаће се по фондовима. Од 22. до 30. децембра 2015.
године урађена је ревизија фонда мултимедијалне фрађе (фотографија, цд-ова, плаката и
микрофилмова).
 Послови везани за самовредновање и реакредитацију
Почетком године библиотекар Данијела Арсенијевић је помагала око писања извештаја за
учешће на пројектима. Током године Библиотека је обављала и послове везане за
самовредновање. Радило се углавном о давању података о фонду Библиотеке и научној
продукцији наставника и сарадника.
 Настављена је интензивна међународна сарадња
15. маја 2015. године управник Библиотеке мр Радмила Дабановић присуствовала
јесастанку управника библиотека државних правних факултета са Дарјом Чокл
библиотекарем Суда правде Европске уније у Луксембургу задуженим за набавку
часописа. Том приликом договарана је међусобна сарадња везано за комплетирање
фондова часописа разменом недостајућих бројева. Од 11. до 14. јуна 2015. године
управник Библиотеке мр Радмила Дабановић је учествовала на округлом столу Друштва
библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Еропе који је одржан у Неуму
(Босна и Херцеговина). Тема овогодишњег округлог стола била је: “Информацијски
изазови - институционални развој“. Од 23. до 24. септембра 2015. године управник
Библиотеке мр Радмила Дабановић учествовала је на Сусрету библиотекара правних
и сродних библиотека Југоисточне Европе, који је одржан у Љубљани( Словенија).
Ово саветовање је организовало Друштво библиотекара правних и сродних
библиотека Југоисточне Европе у сарадњи са Савезом библиотечких друштава
Словеније, Секцијом за специјалне библиотеке и Правним факултетом Универзитета у
Љубљани. На скупу су разматране две теме: прва, стандарди за високошколске и
универзитетске библиотеке и друга, рад правних библиотека из Словеније и
могућности ангажовања чланова друштва на заједничким пројектима. Првог дана
саветовања мр Радмила Дабановић је одржала излагање: „Стандарди за
високошколске библиотеке у Србији“.

 Обука корисника за коришћење Библиотеке
12. новембар 2015. године управник Библиотеке мр Радмила Дабановић одржала је
мастерима и докторандима предавање:“Коришћење фонда Библиотеке Правног
факултета у Новом Саду и њој доступних база података“.

 Стално стручно усавршавање запослених у Библиотеци
Сви запослени су испунили и своју законску овавезу да се стручно усавршавају
похађањем следећих акредитованих семинара: „Обогаћење и нормирање метаподатака“ у
Централној библиотеци Универзитета у Новом Саду (22.4.2015. мр Радмила Дабановић) и

„Гугл за библиотекаре“ у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у
Београду ( 2-3.3.2015 Данијела Арсенијевић и Севан Лукић и 27-28.4.2015. мр Радмила
Дабановић и Зора Влајковић Вајдле)
Сем акредитованих запослени у Библиотеци су учествовали и на дугим конференцијама,
семинарима, обукама и предаваљима: предавању проф. др Владе Делића „Аудио
библиотеке као још једна димензија приступа литератури“ у Библиотеци Матице српске
(5. 5.2015. Зора Влајковић Вајдле), EBSCO радионици поводом увођења сервиса за
обједињену претрагу EBSCO Discovery (Discovery Service for KoBSON - Serbia) на
Универзитету у Нивом Саду (8.12.2015. Радмила Дабановић, Данијела Арсенијевић и
Стеван Лукић).
 Ангажовање на иновирању и осавремењавању рада Библиотеке
Настављено је и са иновирањем библиотечког програма Перегам. На основу наших
захтева, дорађен је Пергам везано за напредне опције сортирања претрага у циљу лакшег
коришћења података из базе током ревизије фонда.
 Рад на легату породице професора Обрада Перића
Настављена је обрада легата породице професора Обрада Перића. До краја године
обрађено је 548 од 1501 књиге у легату.
 Послови на попуњавању картона научних радника и припремању података о
резултатима истраживача
У току 2015. године библиотекар Данијела Арсенијевић је наставила рад на формирању
нових картона научних радника и уносу референци у постојеће картоне научних радника
(укупно 69 картона научних радника од тога 58 активних). Стално је радила и на
проверавању и проналажењу података који недостају за правилан унос референци у
картоне. Периодично их је штампала и слала на преглед научним истраживачима.
Уносила је и податке о пројектима у базу пројеката и картоне научних радника.
 Настављено је са бенифицираним коришћењем домаћих правних база
податка
На основу споразума са компанијом Параграф потписаног 2006. године, Факултет је и
2015. наставио бесплатно да користи правну базу ПараграфЛекс. Програм је инсталиран
свим заинтересованим наставницима и сарадницима код куће и на Факултету, као и на
свим рачунарима у Библиотеци. Библиотека је администрирала код сваке корисничке
инсталације. Она је сакупљала захтеве, прослеђивала их администраторима база, а затим
информисала заинтересоване о детаљима и упутствима. Радила је и на организовању
доделе сертификата студентима који су прошли обуку из ПараграфаЛекса. Бенифицирано
су коришћене и базе компаније Интермекс. Купили смо 1, а добили 10 примерака
програма Судске праксе. Сем тога добили смо и 35 гратис веб приступа њиховом онлајн
пакету (WEB PAKET 3 - PROFESIONAL) који сем Судске праксе обухвата и: Прописе
ОНЛАЈН, Мишљења објашљења и инструкције државних органа, Моделе уговора,
Обрасце, Часопис правни информатор, Часописе зборнике и друге публикације где су по
правилу тематски зборници са саветовања и стручне публикације, Коментари и Архива.
Посебно је занимљива Архива. Ту се могу наћи одабрани прописи и судска пракса пре
Другог светског рата (Душанов законик, Аустријски грађански законик, Монтањарски
устав и др.).

 Настављено је слање размене.
Током целе године одвијало се слање размене. У размену су послати наши Зборници (171
примерак), одбрањене докторске дисертације (4 примерка) и књиге које је објавио
Факултет (167 примерка). Слање су организовали мр Радмила Дабановић и Стеван
Лукић, а у пословима паковања и отпреме су учествовали сви запослени у Библиотеци.
 Настављена је аналитичка обрада чланака
Библиотекар Зора Влајковић Вајдле наставила је аналитичку обраду чланака из нашег
Зборника радова и Гласника Адвокатске коморе Војводине. Од ове године аналитички се
обрађују и сви нови чланци наших наставника и сарадника без обзира где су објављени
ако их поседује Библиотека.
 Сачињени су спискови и организовано
слање издања Факултета на
Београдски Сајам књига.
 Рађено је на техничком одржавању Библиотеке
Почетком фебруара скинута је дотадашња и посрављена нова лед расвета у магацину
Библиотеке. Истог месеца је замењена и стаза на степеницама ка магацину. Постављање
лед расвете значајно ће смањити трошлове екектричне енергије и повећати заштиту фонда
од пожара.

VII ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
Током 2015. године одржанa je jeдна седница Издавачког савета Центра за издавачку
делатност Правног факултета у Новом Саду.
У складу са издавачким планом усвојеним 04. марта 2015. године Центар за издавачку
делатност током 2015. године објавио је укупно 22 публикације:
- тринаест уџбеника
- шест монографија
- три зборника радова и
СПИСАК ПУБЛИКАЦИЈА ОБЈАВЉЕНИХ У 2015. ГОДИНИ
I УЏБЕНИЦИ:
А) Нова издања
1. Душан Николић, Увод у систем грађанског права, дванаесто измењено и
допуњено издање, 2015. ISBN: 978-86-7774-145-7
2. Зоран Арсић, Владимир Марјански, Право привредних друштава, друго
измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2015. ISBN: 978-86-7774-146-4
3. Мило Бошковић, Душан Маринковић, Социјална Патологија, прво издање,
Нови Сад, 2015. ISBN: 978-86-7774-147-1
4. Горан Милошевић, Мирко Кулић, Пореско право, прво издање, Нови Сад,
2015. ISBN: 978-86-7774-149-5
5. Предраг Јовановић, Радно право, седмо измењено и допуњено издање, Нови
Сад, 2015. ISBN: 978-86-7774-150-1
6. Мило Бошковић, Криминологија, Нови Сад, 2015. ISBN: 978-86-7774-151-8
7. Љубомир Стајић, Основи система безбедности, шесто измењено и допуњено
издање, Нови Сад, 2015. ISBN: 978-86-7774-152-5
8. Маја Станивуковић, Петар Ђундић, Међународно приватно право, друго
измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2015. ISBN: 978-86-7774-154-9
9. Милан Шкулић, Татјана Бугарски, Кривично процесно право, прво издање,
Нови Сад, 2015. ISBN: 978-86-7774-156-3
Б) Репринт (доштампавање)
1. Маријана Пајванчић, Уставно право, треће неизмењено издање, Нови Сад,
2014. ISBN: 978-86-7774-139-6
2. Гордана Вукадиновић, Драгутин Аврамовић, Увод у право, прво издање, Нови
Сад, 2014. ISBN: 978-86-7774-137-2
3. Ђорђе Попов, Фуада Станковић, Основи економије, четврто неизмењено
издање, Нови Сад, 2015. ISBN: 978-86-7774-109-9
4. Сенад Јашаревић, Социјално право, друго издање, Нови Сад, 2013. ISBN: 97886-7774-113-6
II МОНОГРАФИЈЕ:
1. Гордана Дракић, Правосудне прилике на подручју Војводине 1918-1934, Нови
Сад, 2015. ISBN: 978-86-7774-143-3
2. Бранислав Ристивојевић, Мит о трговини људима у међународном кривичном
праву, Нови Сад, 2015. ISBN: 978-86-7774-148-8

3. Маша Кулаузов, Поступак пред Апелационим и Касационим судом по Законику о
грађанском судском поступку из 1865. Године, Нови Сад, 2015. ISBN: 978-867774-155-6
4. Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније , тематски
зборник, књига III, Нови Сад, 2015. ISBN: 978-86-7774-153-2
5. Срђан Шаркић, Закон у глагољским и ћирилским споменицима (од XII do XVIII
века), Нови Сад, 2015. ISBN: 978-86-7774-157-0
6. Обрад Стевановић, Љубомир Стајић, Безбедносни менаџмент, Нови Сад, 2015.
ISBN: 978-86-7774-158-7
III ЗБОРНИЦИ РАДОВА (НАУЧНИ ЧАСОПИСИ):
1. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2014, Нови Сад, 2013.
ISSN: 0550-2179.
2. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2015, Нови Сад, 2013.
ISSN: 0550-2179.
3. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2015, Нови Сад, 2013.
ISSN: 0550-2179.
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