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1. РАД ФАКУЛТЕТСКИХ ОРГАНА
У календарској 2012. години Наставно-научно веће је одржало 11
седница на којима је разматрано 397 тачака дневног реда, Савет
Факултета је одржао 7 седница на којима је разматрано 45 тачака
дневног реда, док је Изборно веће одржало јe 8 седница и разматране су
24 тачке дневног реда.
1.1. Одлуке Савета о усвајању односно измени и допуни аката
У календарској 2012. години Савет Факултета је донео:
- на седници одржаној 27. фебруара: Правилник о поступку израде
и одбране завршног рада на мастер академским студијама, Правила
мастер академских студија на Правном факултету у Новом Саду,
Правилник о дисциплинској одговорности студента, Правила заштите од
пожара, Санациони план за отклањање последица пожара са планом и
поступком евакуације и упутством за поступање у случају пожара и
Одлуку о изменама и допунама Правилника о издавачкој делатности;
- на седници одржаној 2. априла: Правилник о упису и студирању
на докторским академским студијама Јавно право, Правилник о упису и
студирању на докторским академским студијама Приватно право,
Правилник о извођењу наставе и оцењивању студената, Правилник о
раду Комисије за обезбеђивање и унапређење квалитета и Правилник о
стандардима и поступцима за обезбеђивање и унапређење квалитета;
- на седници одржаној 28. маја: Правилник о полагању пријемних
испита и упису кандидата на студијске програме које реализује Правни
факултет и Правилник о поступку пријема добара, услуга и радова;
- на седници одржаној 10. октобра: Одлуку о изменама и допунама
Статута Правног факултета у Новом Саду и Одлуку о изменама и
допунама Правилника о извођењу наставе и оцењивању студената;
- на седници одржаној 26. децембра: Правилник о раду Правног
факултета у Новом Саду, Правилник о основама и мерилима за обрачун
зарада и других примања запослених и Правилник о организацији и
вођењу буџетског рачуноводства.
1.2. Избори и реизбори у звања
У календарској 2012. години три доцента су изабрана у звање
ванредног професора, један ванредни професор је реизабран у исто
звање, два асистента су изабрана у звање доцента, два сарадника у
настави су изабрана у звање асистента, а у радни однос је примљен
један доцент и два сарадника у настави.
1.3. Број одбрањених докторсих дисетација
У календарској 2012. години два магистра су одбранила своју
докторску дисертацију и стекла научни степен доктора правних наука.
Докторску дисертацију је одбранио и један студент докторских студија
Приватно право.
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1.4. Престанак радног односа наставног особља
У календарској 2012. години на Правном факултету у Новом Саду
споразумно је престао радни однос два редовна професора, док је један
асистент отказао уговор о раду, због избора у звање доцента на једном
другом државном факултету.

2. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
•

•

Научно-истраживачки, развојни и други пројекти
o Пројекти чији је носилац Правни факултет у Новом Саду
o Пројекти које финансира Министарство просвете и науке
РС, 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 за науку и технолошки развој
o Остали пројекти
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 2012. години
o Позивна предавања и гостовања наставника Правног
факултета у Новом Саду на универзитетима у
иностранству у 2012. години
2.1. РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ И РАЗВОЈНИМ
ПРОЈЕКТИМА У 2012. ЧИЈИ ЈЕ НОСИЛАЦ ПФНС

Наставници и сарадници Правног факултета у Новом Саду укључени
су у више научиоистраживачких пројеката, чији је искључиви носилац
или један од носилаца Правни факултет у Новом Саду. Током 2012.
године истраживања су се односила на пројекте у које су укључени скоро
сви наставници и сарадници Факултета (осим на пројекат под бројем 3, у
који су укључени само наставници) и то:
1. У току 2012. године настављено је са реализацијом
научноистраживачког и развојног пројекта под називом:
„Теоријски и практични проблеми стварања и примене
права (ЕУ и Србија)“. Рад на пројекту се реализовао на основу
плана и програма који је крајем 2010. године усвојило Наставнонаучно веће Факултета и на основу ког је од 1.1.2011. године
отпочела је реализација пројекта који ће трајати 5 година, односно
до 31.12.2015. године. Руководилац пројекта је проф. др Драган
Милков. Пројект се у целини финансира из изворних прихода
Правног факултета у Новом Саду.
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2. Наставници и сарадници ангажовани на пројекту (бр. 179079)
основних истраживања под називом: „Биомедицина, заштита
животне средине и право“ наставили су реализацију пројкета
према плану и програму и у 2012. години. Временски период
трајања пројекта је од јануара 2011. до децембра 2014. године.
Руководилац пројекта је проф. др Гордана Ковачек Станић.
Пројекат је у целости финансира Министарство за науку и
технолошки развој Републике Србије.
3. У току 2012. године настављено је са реализацијом
научноистраживачког и развојног пројекта "Хармонизација
српског и мађарског (домаћег) права са правом ЕУ и
прекогранична сарадња", на ком су ангажовани наставници
Правног факултета у Новом Саду. Временски период трајања
пројекта је од јануара 2011. до децембра 2014. године.
Руководилац пројекта у име Правног факултету у Новом Саду је
декан проф. др Ранко Кеча, а у име Правног факултета у Сегедину
(Мађарска) декан проф. др Имре Сабо. Пројекат ће у делу у коме
трошкови падају на терет Правног факултета у Новом Саду бити
финансиран из изворних прихода којима Правни факултет у
Новом Саду самостално располаже. У финансирању пројекта
учествују у Правни факултет у Сегедину као и Покрајински
секретаријат за за науку и технолошки развој бр. 128-4513050/2011.
2.2 РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ, РАЗВОЈНИМ И ДРУГИМ
ПРОЈЕКТИМА У 2012. ГОДИНИ КОЈЕ ФИНАНСИРА МИНИСТАРСТВО
ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЧИЈИ НОСИЛАЦ ЈЕ ДРУГА ИНСТИТУЦИЈА У
КОЈИМА УЧЕСТВУЈУ НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ ПРАВНОГ
ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
Наставници и сарадници Правног факултета у Новом Саду
укључени су у више научиоистраживачких пројеката, чији је су носиоци
друге институције, а у којима су учествовали поједини наставници и
сарадници Правног факултета у Новом Саду.
1. Пројекат бр. 47017 „Безбедност и заштита организовања и
функционисања васпитног образовног системa у
Републици Србији (основи начела, принципи, протоколи,
процедуре и средства)
Носилац пројекта: Факултет безбедности у Београду
Истраживач: проф. др Љубомир Стајић
2. Пројекат бр. 43002 „Биосенсинг технологије“
Потпројекат бр. 6 „Интегрисано управљање екосистемима –
социо-економски аспект и унапређење
доношења државних одлука“
Носилац пројекта: Универзитет у Новом Саду
Истраживачи:
1. проф. др Татјана Лукић
2. др Бојан Тубић
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3. Милана Писарић
3. Пројекат бр. 43008 „Развој метода, сензора и система за
праћење квалитета воде, ваздуха и земљишта“
Носилац пројекта: Универзитет у Новом Саду ФТН, Нови Сад
Истраживачи:
1. проф. др Јожеф Салма
2. др Атила Дудаш
4. Пројекат
бр.
179045
„Развој
институционалних
капацитета, стандарда и процедура за
супротстваљање
организованом
криминалу и тероризму у условима
међунардоних интеграција“
Истраживач: доц. др Драгутин Аврамовић
2.3 РАД НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ, РАЗВОЈНИМ И ДРУГИМ
ПРОЈЕКТИМАУ 2012. ГОДИНИ КОЈЕ ФИНАНСИРА ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ У КОЈИМА
УЧЕСТВУЈУ НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У
НОВОМ САДУ
6. Пројекат бр. 114-451-2379/2011 „Утицај европског и
прецедентног права на развој грађанског материјалног и
процесног права у Србији и Војводини“
Истраживачи:
1.
проф. др Јожеф Салма
2.
проф. др Марија Салма
3.
доц. др Јелена Видић
4.
др Сандра Фишер Шобот
5.
др Атила Дудаш
7. Пројекат бр. 114-451-2063/2011 „Дете у породичном праву –
компаративни и међународноправни аспект“
Истраживачи:
1.
проф. др Гордана Ковачек Станић –
руководилац
2.
проф. др Маријана Пајванчић
проф. др Бернадет Бордаш
3.
4.
проф. др Татјана Лукић
5.
Марко Кнежевић
6.
др Петар Ђундић
7.
Стефан Самарџић
3. Пројекат бр. 114-451-2817/2011-05
„Координација националних и међународних активности у
оквиру 7. приоритетне области Дунавске стратегије ЕУ –
РАЗВОЈ ДРУШТВА И ПРИВРЕДЕ ЗАСНОВАНИХ НА ЗНАЊУ КРОЗ
ЈАЧАЊЕ
НАУКЕ,
ОБРАЗОВАЊА
И
ИНФОРМАЦИОНОКОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА“
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Истраживач: проф. др Татјана Лукић
2.4 РАД НА ОСТАЛИМ ПРОЈЕКТИМА НА КОЈИМА ЈЕ УЧЕСТВОВАО
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ
У 2012. години Правни факултет у Новом Саду као носилац
потпројекта наставио је са реализацијом потпројекта Правна клиника за
борбу трговине људима, у оквиру макро пројекта: Заједнички програм
за борбу против трговине људима, чији су носиоци: Високи комесаријат
за избеглице Уједињених нација (UNHCR), Канцеларија Уједињених
нација за борбу против дроге и криминала (UNODC), Међународна
организација за миграције (IOM), Министарство унутрашњих послова РС.
Време трајања потпројекта је од 1. априла 2011. до 1. априла
2013. године.
2.5. НАУЧНИ СКУПОВИ ОДРЖАНИ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ
У НОВОМ САДУ У 2012. ГОДИНИ
• 18. априла 2012. године на Правном факултету Универзитета у Новом
Саду 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. На овој Конференцији
истраживачи на Пројекту су изнели резултате свог истраживања током
2011. године.
• 14. децембра 2012. године у Свечаној сали Правног факултета
одржана је Међународна научна конференција у оквиру Пројекта
„Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске
уније и прекогранична сарадња“ (Harmonization of Serbian and Hungarian
(domestic) law with the European Union Law and Cross-Border Cooperation)
Правног факултета Универзитета у Сегедину и Правног факултета
Универзитета у Новом Саду. На Конференцији су изложени резултати
истраживања у првој години трајања пројекта као и теме које ће бити
истражене у наредним годинама. Конференцијом су председавале др
Кристина Карзаи, ванредни професор Правног факултета у Сегедину и
др Татјана Лукић, ванредни професор Правног факултета у Новом Саду.
Рад Конференције се одвијао на енглеском, мађарском и српском језику.
Радови који су резултат истраживања биће накнадно објављени у
посебној публикацији.
2.6 НАУЧНИ СКУПОВИ НА КОЈИМА СУ УЧЕСТВОВАЛИ НАСТАВНИЦИ
И САРАДНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ У 2012.
2.6.1. Научни скупови у Републици Србији
• 10. маја 2012. године проф. др Љубомир Стајић и сарадник у настави
Ненад Радивојевић су присуствовали Међународној конференцији у
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Београду, под називом ,,Допринос земаља југоисточне Европе
безбедносној и одбрамбеној политици“.
• 17. маја 2012. године асистент Лука Батуран, уредник рубрике
Зборника радова Правног факултета у Новом Саду присуствовао је у
Народној Библиотеци Србије Петој међународној конфере
нцији
о
отвореном приступу. Циљ конференције је подстицање модернизације
рада уредништва и унапређење квалитета часописа.
Лончар учествовао је
• 18. маја 2012. године доц. др Зоран
међународној научној конференцији „Медији и људска права“ на
Правном факултету у Нишу, излагао је
реферат "Улога медија у
контроли управе".
• од 11. до 15. јуна 2012. године XVIII Будванским правничким данима „Актуелна питања савременог законодавства“, у организацији Удружења
правника Републике Србије, са рефератом "Правна страндардизација
судске контроле управе".
• 6. и 7. септембра 2012. године проф. др Милош Марјановић
учествовао је на међународном научном скупу „Промене друштвене
структуре у сеоским насељима“ одржаном у Власотинцу и на Власини, на
коме је поднео саопштење „Промене у друштвеној структури
гастарбајтерског села“.
• од 3. до 6. октобра 2012. године научном скупу „Новине у радном и
социјалном праву“, Удружења за радно и социјално право на Златибору
са рефератом "Правни положај покрајинских службеника".
• 5. октобра 2012. године проф. др Милош Марјановић учествовао је на
научном скупу са међународним учешћем „Промене у друштвеној структури и покретљивости“ који је одржан на Филозофском факултету у
Новом Саду на коме је поднео саопштење „Гастарбајтерске миграције –
специфичан облик друштвене покретљивости“.
• 7. новембра 2012. године проф. др Милош Марјановић је одржао је
предавање на Коларчевом народном универзитету у Београду на тему
„Валтазар Богишић и социологија права“, као прво од шест предавања у
циклусу Сто година социологије у Србији.
• од 13. до 17. децембра 2012. године доц. др Зоран Лончар учествовао
је на Копаоничкој школи природног права - „Право и морал“ у
организацији Удружења правника Републике Србије, са рефератом
"Одлагање извршења управног акта у управном спору".

2.6.2 Научни скупови у иностранству
• од 4. до 7. марта 2012. године проф. др Срђан Шаркић и др Самир
Аличић боравили су у Јерихону (Израел, Палестина), где су учествовали
на међународном научном скупу под називом Origine et développement
actuel des Villes méditerranéennes (Порекло и развој медитеранских
градова). Проф. др Срђан Шаркић је на скупу поднео реферат на
француском језику под насловом Les villes en Serbie médievalle (Градови
у средњовековној Србији) а Самир Аличић је поднео реферат на
италијанском језику под насловом L’idea di “comune” in teoria e pratica
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giuridica e politica in Serbia (Идеја комуне у политичкој и правној теорији и
пракси у Србији).
• од 29. до 31. марта 2012. године проф. др Гордана Ковачек-Станић је
учествовала на 21. Симпозијуму „Medicina in pravo“ у Марибору
(Словенија) на тему „Odsev medicine in prava v sodobni družbi“, са радом
Европска достигнућа у регулисању мера за оплодњу уз биомедицинску
помоћ, заједно са проф. др Маријом Драшкић. Део рада проф. КовачекСтанић односи се на тему „Европска достигнућа у регулисању
родитељског статуса детета рођеног уз биомедицинску помоћ“.
Симпозијум је имао међународни карактер, а учествовали су
истраживачи из САД, Хрватске, Словеније и Србије. Проф. КовачекСтанић је учествовала на овом Симпозијуму у оквиру пројекта
„Биомедицина, заштита животне околине и право“ код Министарства
просвете и науке.
• 12. и 13. априла 2012. године проф. др Драган Милков учествовао је у
раду на седници Управног одбора Европског института омбудсмана
одржаној у Фиренци, Италија.
• од 19. до 23. јуна 2012. године: проф. др Душан Николић је као члан
Комисије за енергију и заштиту животне средине Међународне
трговинске коморе (Interanational Chamber of Commerce), са седиштем у
Паризу, учествовао на конференцији Уједињених нација о одрживом
развоју (United Nations Conference on Sustainable Development - Rio+20)
која је одржана у Рио де Жанеиру (Бразил). Проф. Николић је
публикације са Конференције предао Библиотеци Правног факултета у
Новом Саду.
• од 11. до 15. јуна 2012. године доц. др Зоран Лончар боравио је у
Будви, Црна Гора, у ради учешћа на научном скупу Актуелна питања
савременог законодавства XVIII Будвански правнички дани, чији је
организатор Удружење правника Републике Србије с рефератом на тему
Правна стандардизација судске контроле управе.
• од 22. до 24. јуна 2012. године проф. др Сенад Јашаревић боравио је
у Неуму, Босна и Херцеговина где је учествовао на Десетом међ.
саветовању „Актуелности грађанског и трговачког законодавства и
правне праксе“.
• Од 18. до 22. септембра 2012. године др Магдолна Сич, ванредни
професор Правног факултета у Новом Саду је у својству излагача
учествовала на 65-ој светкој конференцији романиста у организацији
Друштва „Fernand De Visscher“ (66è session de la Société Fernand De
Visscher), која је одржана у Оксфорду (Енглеска). На конференцији је
саопштила реферат са насловом: “Protection of human dignity and the
traces of Roman iniuria in the Serbian Civil Code of 1844”
• од 20. до 22. септембра 2012. године асистенти Лука Батуран и
Цвјетана Цвјетковић су у Стокхолму (Шведска) присуствовали
Конференцији и годишњој скупштини Европског удружења за економску
анализу права (European Association of Law and Economics).
• од 28. до 30. септембра 2012. године проф. др Драган Милков
учествовао је у раду Управног одбора Европског института омбудсмана.
Седница управног одбора ЕОИ је одржана у Санкт Петербургу (Русија).
• 12. и 13. октобра 2012. године одржано је девето Саветовање
„Октобарски правнички дани“ на Правном факултету у Бања Луци. Општа
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тема Саветовања била је „Изградња и функционисање правног система“.
На Саветовању је учествовао др Слободан Орловић, доцент Правног
факултета у Новом Саду, са излагањем на тему “Регионални и одрживи
развој као одреднице децентрализације државе“.
• 12. и 13. октобра 2012. године доц. др Зоран Лончар учествовао је на
IX Октобарским правничким данима - „Изградња и функционисање
правног система“ у организацији Удружења правника Републике Српске и
Правног факултета у Бања Луци, са рефератом "Управно судство у
Републици Србији".
• 12. и 13. октобра 2012. године проф. др Маја Станивуковић
учествовала је у раду Катедре за међународно право и изложила свој
рад на тему Домаћи улагач као тужилац у међународном инвестиционом
спору на деветом Саветовању „Октобарски правнички дани“ на Правном
факултету у Бањалуци.
• 13. октобра 2012. године проф. др Душан Николић је учествовао на XI
Међународном научном скупу (International Bienial Conference) Факултета
за право и административне науке Западног универзитета у Темишвару
– Центар за европске студије. Том приликом, изложио је реферат на
тему Neoliberalism and Contractual Freedom.
• од 25. до 27. октобра 2012. године проф. др Сенад Јашаревић
боравио је у Загребу, где је присуствовао међународном
интердисциплинарном научном скупу који су организовали Правни
факултет Универзитета у Загребу и Хрватска удруга (удружење) за
радно право и социјалну сигурност под називом „Перспективе
антидискриминацијског права“. Скуп је одржан на Правном факултету у
Загребу. Проф. Јашаревић је презентовао рад под називом
„Антидискриминационо право Србије у области рада и стандарди
Европске уније“. Скупу су присуствовали бројни стручњаци за област
дискриминације на раду из земаља у региону.
• од 12. до 16. новембра 2012. године проф. др Драган Милков je
учествовао на 10. Светској конференцији Међународног института
омбудсмана, која је одржана у Велингтону, Нови Зеланд. Излагао је на
тему Институција омбудсмана у источној Европи и представљао
Европски институт омбудсмана, у својству потпредседника Европског
института омбудсмана.
• 6. децембра 2012. године асистент др Атила Дудаш учествовао је у
Сегедину (Мађарска) на научном скупу под називом Atipikus szerződések
fórum (Форум: Атипични уговори) у организацији Правног факултета
Универзитета у Сегедину, на којем је саопштио рад под насловом
Kereskedelmi atipikus szerződések a szerb jogban (Атипични трговински
уговори у праву Србије).
• 8. децембра 2012. године aсистент др Атила Дудаш учествовао је у
Клужу (Румунија) на научном скупу под називом Román-magyar-szerb
kereskedelmi jogi konferencia II (Друга румунско-мађарско-српска научна
конференција о трговинском праву) у организацији Правног факултета
Универзитета Sapientia у Клужу, на којем је саопштио рад под насловом
Az önálló bírósági végrehajtó jogintézménye a szerb jogban (Институт
извршитеља у праву Србије).
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2.7. ПОЗИВНА ПРЕДАВАЊА И ГОСТОВАЊА НАСТАВНИКА И
ПРЕДАВАЧА ИЗ ЗЕМЉЕ И ИНОСТРАНСТВА НА
ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ У 2012.
• 29. фебруара 2012. године мр Михаило Бркић, амбасадор Републике
Србије у Кувајту одржао је студентима Правног факултета у Новом Саду
предавање на тему „Шеријатско право – једнако за све исламске земље
или...“.
• 19. априла 2012. године ЕЛСА Нови Сад је традиционално организовала пројекат "Дипломатски дани". У оквиру овог пројекта студенти
Правног факултета упознају се са различитим земљама, њиховом
историјом, културом, као и правним системима. Ове године представљен
је Израел, блискоисточна земља, земља са којом Србија ове године
обележава 20. годишњицу обнављања дипломатских односа. Тим
поводом je Његова Екселенција Јосеф Леви, амбасадор Израела
студентима одржао предавање на тему "Дипломатски односи између
Израела и Србије". Наредног дана је Ејал Наор, заменик шефа мисије
Израела у Србији студентима одржао предавање на тему "Модерни
Израел".
• 4. октобра 2012. године проф. др Ђулија Бароне са Универзитета La
Sapienza, у Риму, Италија, одржала је у амфитеатру Факултета
предавање из Римског права.
• 24. октобра 2012. године у свечаној сали Правног факултета
Универзитета у Новом Саду професор Хајнц Мајер (Heinz Mayer), Декан
Правног факултета Универзитета у Бечу одржао је предавање на тему:
,,Приоритет права ЕУ и одлуке националних судова“ (Der Vorrang des
Unionsrechts und nationale Gerichtentscheidungen). Предавању су, поред
професора и студената Правног факултета Универзитета у Новом Саду,
присуствовали и Ректор Универзитета у Новом Саду, проф. др Мирослав
Весковић и председник Владе Аутономне Покрајине Војводине, др Бојан
Пајтић. Професор Мајер је, током посете Правном факултету
Универзитета у Новом Саду, био гост проф. др Драгана Милкова,
председника Савета Правног факултета. Професор Мајер је,
анализирајући примере из аустријског правног система, говорио о односу
права ЕУ и националних права држава чланица ЕУ. Предавање је
одржано на немачком језику, уз симултани превод на српски језик.
2.8. ПОЗИВНА ПРЕДАВАЊА И ГОСТОВАЊА НАСТАВНИКА
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА
У ИНОСТРАНСТВУ У 2012. ГОДИНИ
• 17. новембра 2012. године проф. др Срђан Шаркић је на позив
Друштва за правну историју (Société d'histoiredu droit) Правног факултета
Paris II, Pantheon-Assas, Универзитета Сорбона, одржао предање на
француском језику са темом „Les sources du droit médiévale serbe."
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3. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
3.1. УЧЕШЋЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У
НОВОМ САДУ НА СЕМИНАРИМА И КОНФЕРЕНЦИЈАМА У
ИНОСТРАНСТВУ, СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ:
- од 4. до 7. марта 2012. године проф. др Срђан Шаркић и др Самир
Аличић боравили су у Јерихону (Израел, Палестина), где су
учествовали на међународном научном скупу под називом Origine et
développement actuel des Villes méditerranéennes (Порекло и развој
медитеранских градова). Проф. др Срђан Шаркић је на скупу поднео
реферат на француском језику под насловом Les villes en Serbie
médievalle (Градови у средњовековној Србији) а Самир Аличић је поднео
реферат на италијанском језику под насловом L’idea di “comune” in teoria
e pratica giuridica e politica in Serbia (Идеја комуне у политичкој и правној
теорији и пракси у Србији).
- од 29. до 31. марта 2012. године проф. др Гордана Ковачек-Станић је
учествовала на 21. Симпозијуму „Medicina in pravo“ у Марибору
(Словенија) на тему „Odsev medicine in prava v sodobni družbi“, са
радом Европска достигнућа у регулисању мера за оплодњу уз
биомедицинску помоћ, заједно са проф. др Маријом Драшкић. Део рада
проф. Ковачек-Станић односи се на тему „Европска достигнућа у
регулисању родитељског статуса детета рођеног уз биомедицинску
помоћ“. Симпозијум је имао међународни карактер, а учествовали су
истраживачи из САД, Хрватске, Словеније и Србије. Проф. КовачекСтанић је учествовала на овом Симпозијуму у оквиру пројекта
„Биомедицина, заштита животне околине и право“ код Министартва
просвете и науке.
од 12. до 13. априла 2012. године проф. др Драган Милков учествовао
је у раду на седници Управног одбора Европског института
омбудсмана одржаној у Фиренци, Италија.
- од 19. до 23. јуна 2012. године: проф. др Душан Николић је као члан
Комисије за енергију и заштиту животне средине Међународне
трговинске коморе (Interanational Chamber of Commerce), са седиштем у
Паризу, учествовао на конференцији Уједињених нација о одрживом
развоју (United Nations Conference on Sustainable Development Rio+20) која је одржана у Рио де Жанеиру (Бразил). Проф. Николић је
публикације са Конференције предао Библиотеци Правног факултета у
Новом Саду.
- од 11. до 15. јуна 2012. године доц. др Зоран Лончар боравио је у
Будви, Црна Гора, у ради учешћа на научном скупу Актуелна питања
савременог законодавства XVIII Будвански правнички дани, чији је
организатор Удружење правника Републике Србије с рефератом на тему
Правна стандардизација судске контроле управе.

13

- од 22. до 24. јуна 2012. године проф. др Сенад Јашаревић боравио је
у Неуму, Босна и Херцеговина где је учествовао на Десетом
међународном саветовању „Актуелности грађанског и трговачког
законодавства и правне праксе“.
- Од 18. до 22. септембра 2012. године др Магдолна Сич, ванредни
професор Правног факултета у Новом Саду је у својству излагача
учествовала на 65-ој светкој конференцији романиста у организацији
Друштва „Fernand De Visscher“ (66è session de la Société Fernand De
Visscher), која је одржана у Оксфорду (Енглеска). На конференцији је
саопштила реферат са насловом: “Protection of human dignity and the
traces of Roman iniuria in the Serbian Civil Code of 1844”
- од 20. до 22. септембра 2012. године асистенти Лука Батуран и
Цвјетана Цвјетковић су у Стокхолму (Шведска) присуствовали
Конференцији и годишњој скупштини Европског удружења за
економску анализу права (European Association of Law and
Economics).
- од 28. до 30. септембра 2012. године проф. др Драган Милков
учествовао је
у раду Управног одбора Европског института
омбудсмана. Седница управног одбора (ЕИО) је одржана у Санкт
Петербургу (Русија).
- 12. и 13. октобра 2012. године на деветом Саветовању „Октобарски
правнички дани“ на Правном факултету у Бањалуци учествовао је др
Слободан Орловић, доцент Правног факултета у Новом Саду, са
излагањем на тему “Регионални и одрживи развој као одреднице
децентрализације државе“.
- од 12. до 13. октобра 2012. године проф. др Маја Станивуковић
учествовала је у раду Катедре за међународно право и изложила свој
рад на тему Домаћи улагач као тужилац у међународном
инвестиционом спору на деветом Саветовању „Октобарски
правнички дани“ на Правном факултету у Бањалуци.
- 12. и 13. октобра 2012. године на деветом Саветовању „Октобарски
правнички дани“ на Правном факултету у Бањалуци је учествовао др
Зоран Лончар, доцент Правног факултета у Новом Саду, са излагањем
на тему "Управно судство у Републици Србији".
- 13. октобра 2012. године проф. др Душан Николић је учествовао на XI
Међународном научном скупу (International Bienial Conference)
Факултета за право и административне науке Западног
универзитета у Темишвару – Центар за европске студије. Том
приликом, изложио је реферат на тему Neoliberalism and Contractual
Freedom.
- од 25. до 27. октобра 2012. године проф. др Сенад Јашаревић
боравио је у Загребу, где је присуствовао међународном
интердисциплинарном научном скупу који су организовали Правни
факултет Универзитета у Загребу и Хрватска удруга (удружење) за
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радно право и социјалну сигурност под називом „Перспективе
антидискриминацијског права“. Скуп је одржан на Правном факултету
у Загребу. Проф. Јашаревић је презентовао рад под називом
„Антидискриминационо право Србије у области рада и стандарди
Европске уније“. Скупу су присуствовали бројни стручњаци за област
дискриминације на раду из земаља у региону.
- од 12. до 16. новембра 2012. године проф. др Драган Милков je
учествовао на 10. Светској конференцији Међународног института
омбудсмана, која је одржана у Велингтону, Нови Зеланд. Излагао је на
тему Институција омбудсмана у источној Европи и представљао
Европски институт омбудсмана, у својству потпредседника Европског
института омбудсмана.
- 6. децембра 2012. године асистент др Атила Дудаш учествовао је у
Сегедину (Мађарска) на научном скупу под називом Atipikus
szerződések fórum (Форум: Атипични уговори) у организацији Правног факултета Универзитета у Сегедину, на којем је саопштио рад под
насловом Kereskedelmi atipikus szerződések a szerb jogban (Атипични
трговински уговори у праву Србије).
- 8. децембра 2012. године aсистент др Атила Дудаш учествовао је у
Клужу (Румунија) на научном скупу под називом Román-magyar-szerb
kereskedelmi jogi konferencia II (Друга румунско-мађарско-српска научна конференција о трговинском праву) у организацији Правног
факултета Универзитета Sapientia у Клужу, на којем је саопштио рад под
насловом Az önálló bírósági végrehajtó jogintézménye a szerb jogban
(Институт извршитеља у праву Србије).
3.2. УЧЕШЋЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У
НОВОМ САДУ НА СЕМИНАРИМА И КОНФЕРЕНЦИЈАМА СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ У ЗЕМЉИ
- 10. маја 2012. године проф. др Љубомир Стајић и сарадник у
настави Ненад Радивојевић су присуствовали Међународној
конференцији у Београду, под називом ,,Допринос земаља
југоисточне Европе безбедносној и одбрамбеној политици“.
- од 6. до 7. септембра 2012. године проф. др Милош Марјановић
учествовао је на међународном научном скупу „Промене друштвене
структуре у сеоским насељима“ одржаном у Власотинцу и на Власини, на коме је поднео саопштење „Промене у друштвеној структури
гастарбајтерског села“.
- 5. октобра 2012. године проф. др Милош Марјановић учествовао је на
научном скупу са међународним учешћем „Промене у друштвеној
структури и покретљивости“ који је одржан на Филозофском факултету
у Новом Саду на коме је поднео саопштење „Гастарбајтерске миграције
– специфичан облик друштвене покретљивости“.
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3.3. АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
КАМПУС ЕВРОПЕ (CAMPUS EUROPAE)
- 26. марта 2012. године на 26. седници Наставно-научног већа Правног
факултета у Новом Саду усвојен је предлог продекана за међународну
сарадњу доц. др Слободана Орловића да се студенти Правног факултета у Новом Саду Сара Кучлар и Тања Жарковић упуте на студентску
размену у Анкару (Турска), у оквиру програма Кампус Европе (Campus
Europae);
31. маја 2012. године на Правном факултету у Новом Саду одржан је
састанак на коме су се продекан за међународну сарадњу, доц. др
Слободан Орловић и координатор програма размене студената Кампус
Европе (Campus Europae), асистент мр Бојан Тубић, састали са проф.
др Метјуом Хаполдом (Matthew Happold), председником Правног комитета овог програма размене студената, и Берндом Јустином
Јутеом (Bernd Justin Jütte), секретаром Правног комитета. На
састaнку je размотрено питање учешћa Правног факултета у Новом Саду
у овом програму размене студената.
- 1. јуна 2012. године: на Правном факултету у Новом Саду одржан је
састанак Правног комитета програма размене студената Кампус Европе
(Campus Europae). Састанку су присуствовали представници
Правних факултета из: Луксембурга, Лођа (Пољска), Јоенсуа
(Финска), Виљнуса (Литванија), Каунаса (Литванија), Талина
(Естонија), Новгорода (Русија), Анкаре (Турска) као и представници
организатора самог пројекта – Европске универзитетске фондације.
На састанку су разматрани планови будуће сарадње у области
размене студената, као и могућност организовања заједничких
мастер студија. Састанку су присуствовали продекан за
међународну сарадњу, доц. др Слободан Орловић, координатор
програма Кампус Европе, асистент мр Бојан Тубић и асистент
Наташа Рајић.

3.4. МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И РАЗВОЈНИ
ПРОЈЕКАТ СА ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У
СЕГЕДИНУ
15. октобра 2012. године: на Правном факултету Универзитета у
Сегедину одржан је састанак поводом заједничког пројекта који се
реализује између Правног факултета у Новом Саду и Правног факултета
у Сегедину. Састанку су присуствовали проф. др Јожеф Хајду и доц. др
Кристина Карзаи, са Правног факултета у Сегедину, а представници нашег факултета су били продекан за међународну сарадњу, доц. др
Слободан Орловић и асистент др Бојан Тубић.
14. децембра 2012. године у Свечаној сали Правног факултета одржана
је Међународна научна конференција у оквиру Пројекта
„Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична сарадња“ (Harmonization of Serbian
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and Hungarian (domestic) law with the European Union Law and CrossBorder Cooperation) Правног факултета Универзитета у Сегедину и
Правног факултета Универзитета у Новом Саду. На Конференцији су
изложени резултати истраживања у првој години трајања пројекта као и
теме које ће бити истражене у наредним годинама. Конференцијом су
председавале др Кристина Карзаи, ванредни професор Правног
факултета у Сегедину и др Татјана Лукић, ванредни професор Правног
факултета у Новом Саду. Рад Конференције се одвијао на енглеском,
мађарском и српском језику. Радови који су резултат истраживања биће
накнадно објављени у посебној публикацији.
3.5. ПОЗИВНА ПРЕДАВАЊА ПРОФЕСОРА СА СТРАНИХ
УНИВЕРЗИТЕТА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ И
ИЗЛАГАЊА ДРУГИХ ЈАВНИХ ЛИЧНОСТИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
- 19. априла 2012. године ЕЛСА Нови Сад је традиционално организовала пројекат "Дипломатски дани". У оквиру овог пројекта
студенти Правног факултета упознају се са различитим земљама,
њиховом историјом, културом, као и правним системима. Ове године
представљен је Израел, блискоисточна земља, земља са којом Србија
ове године обележава 20. годишњицу обнављања дипломатских односа.
Тим поводом je Његова Екселенција Јосеф Леви, амбасадор Израела
студентима одржао предавање на тему "Дипломатски односи између
Израела и Србије". Наредног дана је Ејал Наор, заменик шефа мисије
Израела у Србији студентима одржао предавање на тему "Модерни Израел".
4. октобра 2012. године проф. др Ђулија Бароне са Универзитета La
Sapienza, у Риму, Италија, одржала је у амфитеатру Факултета
предавање из Римског права.
- 24. октобра 2012. године у свечаној сали Правног факултета
Универзитета у Новом Саду професор Хајнц Мајер (Heinz Mayer),
Декан Правног факултета Универзитета у Бечу одржао је предавање
на тему: ,,Приоритет права ЕУ и одлуке националних судова“ (Der
Vorrang des Unionsrechts und nationale Gerichtentscheidungen).
Предавању су, поред професора и студената Правног факултета Универзитета у Новом Саду, присуствовали и Ректор Универзитета у Новом
Саду, проф. др Мирослав Весковић и председник Владе Аутономне
Покрајине Војводине, др Бојан Пајтић. Професор Мајер је, током посете
Правном факултету Универзитета у Новом Саду, био гост проф. др
Драгана Милкова, председника Савета Правног факултета. Професор
Мајер је, анализирајући примере из аустријског правног система, говорио
о односу права ЕУ и националних права држава чланица ЕУ. Предавање
је одржано на немачком језику, уз симултани превод на српски језик.

17

3.6. ПОЗИВНА ПРЕДАВАЊА ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У
НОВОМ САДУ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У ИНОСТРАНСТВУ
- 17. новембра 2012. године проф. др Срђан Шаркић је на позив
Друштва за правну историју (Société d'histoiredu droit) Правног
факултета Paris II, Pantheon-Assas, Универзитета Сорбона, одржао
предање на француском језику са темом „Les sources du droit
médiévale serbe."
3.7. УЧЕШЋЕ СТУДЕНАТА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
- од 20. до 22. априла 2012. године у Сарајеву је одржано регионално
такмичење у симулацији суђења пред Европским судом за људска
права. На такмичењу су учествовали студенти са 12 правних факултета,
из Ниша, Подгорице, Љубљане, Скопља, Бања Луке, Сарајева, Загреба,
Ријеке, Сплита, Источног и Западног Мостара и Новог Сада. Такмичење
је одржано по шести пут, у организацији Младих правника Србије.
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 Сарајеву где је симулиран усмени део поступка.
Правни факултет у Новом Саду заузео је II место у категорији писаних
поднесака, а у укупном пласману освојено је III место, иза Правних
факултета из Загреба и Ниша. Екипу студената нашег факултета чинили
су следећи студенти III и IV године: Соња Гузина, Милана Баста, Андреа
Шљука, Марија Милојковић, Александар Тодоровић и Лука Бошњак.
Тренер екипе је била Бојана Максимовић, дипломирани правник и бивши
учесник на овом такмичењу.
- од 22. до 27. априла 2012. године студенти III и IV године Правног
факултета у Новом Саду Александар Аранђеловић, Ангелина
Турањанин, Вања Тица, Душка Данилов и Емил Лулић учествовали су на
престижном светском такмичењу у симулацији суђења пред
Међународним кривичним судом у Хагу (International Criminal Law
Network ICC Trial Competition). Тренер тима је био Андреј Калмар, студент мастер студија, а студентима су у припремама помагали професори
и асистенти са Катедре за кривично право. На такмичењу су учествовали
тимови из Бразила, САД, Канаде, Кеније, Индије, Кине, Хонг Конга,
Аустралије, Украјине, Русије, Грузије, Енглеске, Франсцуске, Холандије,
Пољске, Хрватске, Мађарске, Израела и других држава. У конкуренцији
укупно 27 тимова који су у Хаг допутовали са свих континената наш тим
је понео награду за најбољи писани поднесак. Сваки од тимова је за
такмичење послао по 3 поднеска, по један за тужиоца, одбрану и државу
умешача, тако да је поднесак наших студената проглашен за најбољи од
скоро 100 послатих радова. Одлазак студената на такмичење
финансијски је помогла Влада АП Војводине и немачка невладина
организација IRZ која ради у Републици Србији у сарадњи са Пактом за
стабилност.
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- од 26. до 28. априла 2012. године студенти II и III године Правног
факултета Универзитета у Новом Саду Бојана Апић, Давид Гутеша,
Никола Шиљеговић и Немања Галић учествовали су на престижном
европском такмичењу у симулацији суђења пред Међународним
судом правде (Telders International Moot Court Competition), које је
одржано у Палати мира у Хагу. Тренер тима је Душан Ковачевић
(студент четврте године и бивши учесник на овом такмичењу). Од
октобра 2011. године студенти су писали поднеске за тужиоца
(апликанта) и туженог (респондента) на енглеском језику, које су послали
у Хаг 20. јануара 2012. године. Од фебруара месеца тим се припремао
за полуфинале и финале, односно за усмене рунде на енглеском језику,
које су одржане од 26. до 28. априла 2012. године у седишту
Међународног суда правде. Наши студенти су се састали са екипама из
Норвешке, Мађарске, Украјине и Малте. У укупном резултату наши
студенти који су заступали тужиоца ушли су међу 15 најбољих екипа на
овом такмичењу. Одлазак студената на такмичење финансијски је помогла Влада АП Војводине.
3.8. ОСТВАРЕНА МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА НА ПОЉУ РАЗМЕНЕ
СТУДЕНАТА
3.8.1. Страни студенти у поступку размене
- Патрик Матјаж, студент основних студија Правног факултета у
Марибору, прихваћен у оквиру програма размене студената Erazmus
Mundus JoinEU-SEE за период размене у трајању од једног школског
семестра школске 2012/13.
- Лука Фекоњ, студент основних студија Правног факултета у Марибору,
прихваћен у оквиру програма размене студената Erazmus Mundus
JoinEU-SEE за период размене у трајању од једног школског семестра
школске 2012/13.
- Сава Јанковић, у оквиру у оквиру програма размене студената Erazmus
Mundus Action 2 Project
- Lorenz Krasser, у оквиру програма размене студената JoinEU-SEE
3.8.2. Студенти Правног факултета у Новом Саду у поступку размене
- Реља Радовић, у оквиру у оквиру програма размене студената Campus
Europae
- Сара Кучлар, у оквиру у оквиру програма размене студената Campus
Europae.
- Тања Жарковић, у оквиру
Campus Europae

у оквиру програма размене студената
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- Тамара Бакић, у оквиру у оквиру програма размене студената Erazmus
Mundus JoinEU-SEE
- Лука Бошњак, у оквиру у оквиру програма размене студената Erazmus
Mundus JoinEU-SEE
- Катарина Ленђел, у оквиру
Erazmus Mundus JoinEU-SEE

у оквиру програма размене студената

- Сања Потребић, у оквиру
Erazmus Mundus JoinEU-SEE

у оквиру програма размене студената

- Урош Пикула, у оквиру у оквиру програма размене студената Erazmus
Mundus JoinEU-SEE
- Мирко Керкез, у оквиру у оквиру програма размене студената CEEPUS
3.9. ПРОШИРЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ НА ПОЉУ
ЗАКЉУЧИВАЊА НОВИХ УГОВОРА О САРАДЊИ
- уговор закључен између Правног факултета у Бања Луци и Правног
факултета у Новом Саду дана 26. децембра 2012. године.

4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СЛУЖБЕ РАЧУНОВОДСТВА
Успешно је и у току 2012. године протекла реализација друге
године рада на пројекту са Министарством науке (пројекат 179079 руководилац Проф.др Гордана Ковачек Станић) у чијем остварењу су
учествовали скоро сви запослени на Правном факултету у Новом Саду.
Дозначена средства су наменски утрошена за:
Рад истраживача
Административно особље
Директне материјалне трошкове II

20.394.000 динара
2.543.000 динара
806.000 динара

(потрошни канцеларијски материјал,
ситнија основна средства и опрема)

Према оствареним приходима, а у складу са Финансијским планом
Правног факултета за 2012. години уложено је у опрему 500.000 динара
из сопствених средстава.
Обогаћен је фонд библиотеке Правног факултета за 2.002.072,21
динара. и то:
Књиге-домаће
55.578,59
Књиге-стране
100.933,05
Часописи домаћи
437.027,07
Часописи страни
1.296.393,50
Електронски
112.440,00
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Током 2012. године у више наврата је контролисано стање на
картицама пореза и доприноса код 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 свим картицама пореза и
доприноса Пореске управе закључно са датумом 30.06.2012. године.
Попис основних средстава је на крају године урађен у року у
програму „Пословни систем“ који је у току 2009. уведен у Служби
рачуноводства.
На основу Одлуке Савета, а у складу са могућностима
финансијске природе, редовно је исплаћиван добровољни ПИО свим
запосленима на Правном факултету, тако да је било 12 исплата у току
2012. године – једном месечно. У ту сврху је пренето на индивидуалне
рачуне запослених радника – укључених у добровољни ПИО укупно
9.900.000 динара.
Код „DELTA GENERALI“ осигурања су осигурани студенти прве,
друге, треће, четврте године студија, мастер студенти, као и апсолвенти
у стажу за школкску 2012/2013 годину студија.
Измирене су две од три рате обавеза према Универзитету у Новом
Саду у износу од 1.153.000 динара у складу са Одлуком Савета
Универзитета, а у вези са планираним обимом активности и
финансирању заједничких послова Универзитета за школску 2012/2013.
годину. Такође је исплаћен преостали део обавеза према Универзитету
за финанирање заједничких послова у износу од 1.044.000 динара за
школску 2011/2012 годину.
Запослени радници Правног факултета за случај повреде и смрти
на раду, основна средста у случају лома, провале и крађе, зграда
Универзитета и свих факултета у саставу, осигурана су код ДДОР-а.
Од ДДОР-а је наплаћено више случајева лома и квара основних
средстава по полиси осигурања - укупан износ од 135.233,00 динар.
Испуњене су све предвиђене финансијске обавезе према
добављачима и исплаћене су све накнаде предвиђене Правилницима
Правног факултета (за обављене активности), тако да смо нову 2013.
годину почели без обавеза и потраживања.
За текуће поправке зграде Правног факултета је утрошено 648.000
динара, а за текуће поправке опреме је утрошено укупно 560.000 динара.
Финансиране су Студентске асоцијације у укупном износу од око
1.356.000 динара и то:
СС Правног факултета и ЕЛСА
118.000
Лист Правник
210.000
Спортске активности, закуп и опрема
169.000
Опрема за спортске активности
86.000
Универзитетски Спортски Савез НС
713.000
Савез Студената Универзитета
60.000
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Финансирали смо 2.2000.000 динара за штампање уџбеника и
уложили смо 2.000.000 динара у куповину књига за даљу продају, све у
циљу обезбеђивања неопходне литературе за студенте. Тиме је приход
од продаје књига и образаца у Скриптарници у 2012. години увећан за
20% у односу на приход остравен у 2011. години и износи 12.000.000
динара.
За путовања на стучне скупове наставника и сарадника, укупно је
утрошено 618.000 динара.
За студентска такмичења је укупно утрошено 2.388.000 динара и то од
Покрајинског Секретаријата за науку 2.173.000 динара, Адвокатске
канцеларије 60.000 динара, Привредне коморе Војводине 50.000 динара
и из сопствених средстава 105.000 динара.
Стопа повећања укупних расхода и прихода по годинама

Расходи
Приходи

2009.
11%
10%

2010.
12%
13%

2011.
10%
9%

2012.
1%
2%

5. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СЛУЖБЕ ЗА НАСТАВУ И
ПРОДЕКАНА ЗА НАСТАВУ
5.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УПИСАНИМ СТУДЕНТИМА У 2012. ГОДИНИ
Основне студије
У школској 2012/13. години на основним студијама и основним
академским студијама има 4770 уписаних студената. У овај број је
урачунато 921 апсолвената.
Окончање студија
На основним студијама је дипломирало 275 студената.
На основним академским студијама дипломирао је 234 студенат.
Мастер академске студије је завршило 88 студента.
5.1.1. ПРЕГЛЕД БРОЈА СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА
– уписани у зимски семестар школске 2012/2013. године
Студијски
програм
Oпшти
СУП
УКУПНО

Бу
138
45
183

Први пут
Са Укупно
415
553
177
222
592
775

I година
Поново
Са
Укупно
214
214
93
93
307
307

Бу
0
0
0
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Бу
138
45
183

Укупно
Са
Укупно
629
767
270
315
899
1082

Студијски
програм
Oпшти
СУП
УКУПНО

Студијски
програм
Oпшти
СУП
УКУПНО

Студијски
програм
Oпшти
СУП
УКУПНО

Студијски
програм
Oпшти
СУП
УКУПНО

Студијски
програм
Oпшти
СУП
УКУПНО

Бу
139
49
188

Бу
135
46
181

Бу
80
36
116

Први пут
Са Укупно
266
405
77
126
343
531

Први пут
Са Укупно
320
455
110
156
430
611

Први пут
Са Укупно
301
381
66
102
367
483

Бу
0
0
0

II година
Поново
Са
Укупно
121
121
37
37
158
158

Бу
0
0
0

III година
Поново
Са
Укупно
130
130
49
49
179
179

Бу
53
19
72

IV година
Поново
Са
Укупно
631
684
102
121
733
805

Aпсолвенти
(први пут и
поновци - укупно)
Бу
Са Укупно
0
804
804
0
117
117
0
921
921
Укупно на
факултету
Бу

Са

545
195
740

3202
828
4030

Пол

Укупно Мушко Женско
3747
1023
4770

1360
414
1774

2387
609
2996
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Бу
139
49
188

Укупно
Са
Укупно
387
526
114
163
501
689

Бу
135
46
181

Укупно
Са
Укупно
450
585
159
205
609
790

Бу
133
55
188

Укупно
Са
Укупно
932
1065
168
223
1100
1288

Студијски
програм
Општи
СУП
УКУПНО

Студијски
програм

Јавно право
Приватно
право
УКУПНО

I година – МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ
Први пут
Бу Са
Укупно
30 120
150
10
40
50
40 160
200
I година –
ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ
Први пут
Бу Са
Укупно
0
11
11
0
3
3
0

14
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5.1.2. ПРЕГЛЕД БРОЈА ИСПИСАНИХ ПО СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ И
ГОДИНИ СТУДИЈА
Студијски
програм
Општи смер
(2000)
Општи смер
(2006)
Општи смер
(2008)
СУП (2004)
СУП (2006)
СУП (2008)
Укупно:

година студија
1
2
3
4
А
12
7
8
2 34
15

16

16

1

97

10

5

0

2
5
46
177

2
2
2
39

0
5
0
34
293

24

0 2
0 4
0
3 40

5.1.3. БРОЈ УПИСАНИХ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ
СТУДИЈА ПРЕМА МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА СТУДЕНАТА
ПРЕБИВАЛИШТЕ
Пребивалиште у АП Војводини
Пребивалиште у Републици Србији ван територије АП
Војводине
Пребивалиште у Републици Црној Гори
Пребивалиште у Републици Српској
Пребивалиште у Федерацији Босни и Херцеговини
Пребивалиште у Републици Хрватској
Остали

БРОЈ
СТУДЕНАТА
603
104
6
50
0
2
10

5.1.4. БРОЈ УПИСАНИХ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР
СТУДИЈА ПРЕМА МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА СТУДЕНАТА
ПРЕБИВАЛИШТЕ
Пребивалиште у АП Војводини
Пребивалиште у Републици Србији ван територије АП
Војводине
Пребивалиште у Републици Црној Гори
Пребивалиште у Републици Српској
Пребивалиште у Федерацији Босни и Херцеговини
Пребивалиште у Републици Хрватској
Остали

БРОЈ
СТУДЕНАТА
157
15
2
23
0
0
3

5.1.5. ПРЕГЛЕД БРОЈА УПИСАНИХ У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ
СТУДИЈА ПРЕМА ДРЖАВИ У КОЈОЈ ЈЕ ЗАВРШЕНА СРЕДЊА ШКОЛА
Држава завршетка
средње школе
Република Србија
Република Српска
Брчко дистрикт
Црна Гора
Хрватска
Иностранство (остало)

2010 2011 2012
773
79
10
8
8
5
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702
69
7
8
3
2

707
49
5
9
2
2

5.1.6. ПРЕГЛЕД БРОЈА УПИСАНИХ У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ
СТУДИЈА ПРЕМА ЗАВРШЕНОЈ ШКОЛИ
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Седиште средње школе
Нови Сад
Зрењанин
Сремска Митровица
Сомбор
Бачка Паланка
Суботица
Рума
Кикинда
Инђија
Врбас
Бечеј
Сремски Карловци
Шабац
Лозница
Шид
Вршац
Кула
Београд
Стара Пазова
Бачка Топола
Ваљево
Лесковац
Футог
Жабаљ
Нови Бечеј
Сремска Каменица
Чачак
Остало
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2010 2011 2012
247 210 205
45
59
52
43
23
38
43
47
33
32
21
18
27
35
30
26
19
18
25
20
22
22
20
14
22
14
29
21
15
18
15
15
8
15
16
15
14
12
17
14
8
9
12
12
12
11
8
7
11
10
9
9
6
12
7
8
5
7
10
6
5
1
2
5
5
3
4
1
7
4
4
2
4
3
1
4
2
2
84
96
63

5.1.7. ПРЕГЛЕД БРОЈА УПИСАНИХ У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ
СТУДИЈА ПРЕМА ЗАВРШЕНОЈ СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
Назив средње школе и седиште
Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад
Гимназија "Лаза Костић", Нови Сад
Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад
Гимназија "Јован Јовановић Змај", Нови Сад
Гимназија "Вељко Петровић", Сомбор
Економска школа "9. Мај", Сремска Митровица
Гимназија "20. октобар", Бачка Паланка
Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад
Гимназија "Жарко Зрењанин", Врбас
Гимназија "Стеван Пузић", Рума
Гимназија, Инђија
Зрењанинска гимназија, Зрењанин
Електротехничка школа "Михајло Пупин", Нови Сад
Медицинска школа "7. Април", Нови Сад
Карловачка гимназија, Сремски Карловци
Митровачка Гимназија, Сремска Митровица
Гимназија "Светозар Марковић", Суботица
Саобраћајна школа "Пинки", Нови Сад
Гимназија, Бечеј
Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн", Нови Сад
Гимназија и средња стручна школа "Петар Кочић", Зворник
Гимназија "Душан Васиљев", Кикинда
Економско-трговинска школа "Јован Трајковић", Зрењанин
Економско-трговинска школа, Кикинда
Гимназија "Сава Шумановић", Шид
ЈУ Гимназија "Васо Пелагић", Брчко
Средња економска школа, Сомбор
Економско-трговинска школа, Кула
Гимназија "Филип Вишњић", Бијељина
Гимназија "Вук Караџић", Лозница
Шабачка гимназија, Шабац
Гимназија "Борислав Петров Браца", Вршац
Техничка школа, Зрењанин
Гимназија "Јован Дучић", Требиње
Средња стручна школа "Радивој Увалић", Бачка Паланка
Економско-трговинска школа, Бечеј
Средња скола "Иво Андрић", Вишеград
Средњошколски центар "Јован Цвијић", Модрича
Гимназија "Бранко Радичевић", Стара Пазова
Остале школе
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2010 2011 2012
45
43
29
43
18
28
33
36
28
32
20
16
24
13
18
23
23
20
22
13
16
21
31
26
21
20
21
18
9
8
18
7
10
18
19
18
17
7
10
15
8
13
15
14
8
15
11
12
15
17
19
14
16
18
14
10
10
12
14
18
12
11
5
12
12
9
12
24
22
11
6
9
10
7
8
10
5
4
10
6
8
10
7
7
9
5
5
9
6
7
9
4
3
7
9
6
7
5
3
7
2
1
7
6
1
7
5
6
6
3
0
6
1
0
6
2
7
281 315 318

5.2. СПИСАК НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ
(према условима прописаним Правилником о награђивању студената Универзитета)

Р.бр.

просечна
оцена

име и презиме

ЕСПБ

1.

10.00

Наташа Шкобо

60

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

10.00
10.00
10.00
10.00
9.93
9.89
9.89
9.89
9.89
9.89
9.89
9.89
9.84
9.79
9.79
9.79
9.78
9.78
9.78
9.78
9.78
9.78
9.78
9.78
9.72
9.68
9.68
9.68
9.67
9.67
9.67
9.63
9.58
9.56
9.56
9.56
9.56
9.56
9.56
9.56
9.56

Бојана Васиљевић
Димитрије Цвијовић
Јована Костић
Дејана Илић
Владан Мирковић
Дејан Милованов
Сања Павловић
Јелена Станковић
Бојана Родић
Марко Цвијановић
Владимир Вајдле
Милица Максимовић
Кристиан Ковач
Мирјана Лековић
Данило Бабић
Бојана Ристић
Бранкица Тодоровић
Милица Његован
Иван Глувчевић
Јелена Вуковић
Ника Панић
Слађана Илић
Ивана Брсановић
Вања Буха
Соња Гузина
Драгана Стаменковић
Драгана Бабић
Мила Дрљевић
Радован Јовић
Војислав Бабић
Магдалена Валинчек
Немања Галић
Милица Веселиновић
Снежана Аџић
Ана Папић
Аљоша Леро
Наташа Пејичић
Марија Крчмар
Милена Пушара
Танија Гагић
Никола Трифковић

60
60
60
60
180
60
60
60
60
60
60
60
120
120
120
120
60
60
60
60
60
60
60
60
180
180
120
120
60
60
60
120
120
60
60
60
60
60
60
60
60
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43.
44.
45.
46.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

9.56
9.53
9.53
9.52

Тијана Ђокић
Слађана Зекић
Немања Сабљић
Јагода Дрљача

60
120
120
180

НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА
За награду најбољем студенту факултета
година
назив
датум просеч
уписа на
студијског
име и презиме
дипломи
на
студијски
програма
оцена
рања
програм
Александра Дабић
2008.
општи
28.09.201 9.94
За награду за завршене студије:
година
назив
уписа на
студијског
име и презиме
студијски
програма
програм
Ивана Добановачки
2008
општи смер
2008
општи смер
Маја Лакетић
Александра
2008
општи смер
Љаховић
2008
општи смер
Тамара Марјановић
2008
општи смер
Бојан Мирковић
2008
општи смер
Милош Секулић
2008
општи смер
Александра Дабић

датум
просе
дипломи чна
рања
оцена

13.09.201
04.09.201
2.
01.10.201
2.
13.09.201
2.
03.10.201
2.
25.09.201
2.
28.09.201
2.
За изузетну награду за постигнут успех у току студија

година
уписа на
име и презиме
студијски
програм
Наташа Шкобо
2011
Бојана Васиљевић
2011
Димитрије
2011
Цвијовић
Јована Костић
2011
Дејана Илић
2011

назив студијског
програма
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер

9.51
9.55
9.65
9.68
9.74
9.84
9.94

оствар просеч
ено
на
ЕСПБ оцена
60
60
60
60
60

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

За награду за постигнут успех у току студија

име и презиме
1.

Владан Мирковић

година
уписа на
студијски
програм
2009

назив студијског
програма
смер унутрашњих
29

оства просеч
рено
на
ЕСПБ оцена
180

9.93

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дејан Милованов
Сања Павловић
Јелена Станковић
Бојана Родић
Марко Цвијановић
Владимир Вајдле
Милица
Максимовић
Кристиан
Ковач
Мирјана Лековић

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010

општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер

60
60
60
60
60
60
60
120
120

9.89
9.89
9.89
9.89
9.89
9.89
9.89
9.84
9.79

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Данило Бабић
Бојана Ристић
Бранкица
Тодоровић
Милица
Његован
Иван Глувчевић
Јелена Вуковић
Ника Панић
Слађана Илић
Ивана Брсановић
Вања Буха
Соња Гузина
Драгана
Стаменковић
Драгана
Бабић
Мила Дрљевић
Радован Јовић
Војислав Бабић
Магдалена
ВалинчекГалић
Немања
Милица
Веселиновић
Снежана
Аџић
Ана Папић
Аљоша Леро
Наташа Пејичић
Марија Крчмар
Милена Пушара
Танија Гагић
Никола
Трифковић
Тијана Ђокић
Слађана Зекић
Немања Сабљић
Јагода Дрљача

2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2009

општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
смер унутрашњих
смерпослова
унутрашњих
послова
општи
смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
општи смер
смер унутрашњих
смерпослова
унутрашњих
послова
смер унутрашњих
послова
општи
смер
општи смер
општи смер

120
120
60
60
60
60
60
60
60
60
180
180
120
120
60
60
60
120
120
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
120
180

9.79
9.79
9.78
9.78
9.78
9.78
9.78
9.78
9.78
9.78
9.72
9.68
9.68
9.68
9.67
9.67
9.67
9.63
9.58
9.56
9.56
9.56
9.56
9.56
9.56
9.56
9.56
9.56
9.53
9.53
9.52
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6. АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОМОЦИЈУ
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У 2012. ГОДИНИ
Сајам образовања „Путокази“ – од 1. до 3. марта 2012. године
Представљање Факултета је отпочело представљањем на сајму
образовања „Путокази“ од 1. до 3. марта 2012. у мастер хали
Новосадског сајма. Штанд Правног факултета је био један од
најпосећенијих и најоригиналнијих.
Посета средњим школама – март–мај 2012.
На основу анализе статистичких података о уписаним студентима
ранијих година донет је план посете средњим школама које су
реализоване у складу са динамиком и заинтересованошћу самих школа.
Посећено је осам гимназија, једна економска и једна економскотрговинска школа.
Сајмови образовањаи професионалне оријентације
Март 2012.године Други сајам образовања ''Мисли на време,
паметно бирај'' у организацији Бечејског удружења младих - сарадник у
настави Илија Јованов и студенткиња Драгана Марковић;
Април 2012.године Други сајам професионалне оријентације и
планирања каријере у Бачкој Паланци у организацији Националне
службе за запошљавање - сарадник у настави Илија Јованов и
студенткиње Снежана Урошевић, Селена Вујић, Милица Кузмановић и
Моња Новаковић;
Сајам образовања у Врбасу у организацији Националне службе за
запошљавање - асистент Лука Батуран и студенти Теодора Петровић,
Соња Гузина, Марија Милојковић и Милан Милутин.
Интернет сајт www.UPISIDRZAVNI.rs
Oд самог почетка промоције уписа на Факултет постављен је интернет
сајт на адреси www.UPISIDRZAVNI.rs који је перманентно допуњаван
релевантним информацијама. Пред сам упис регистровано је 6500
посета сајту, од чега готово 1500 посета у јуну месецу. До краја године
сајт је посећен око 16.000 пута, од чега око са око 10.000 различитих
рачунара и странице у оквиру сајта прегледане су готово 60.000 пута.
Фестивал науке 2012 – 12. и 13. маја 2012.
Као и сваке године до сада, Факултет се представио на најзапаженији
начин на Фестивалу науке. Сам Фестивал отворен је радионицама
Правног факултета „Дечји избори“ и „Дечји парламент“ које су медијски
испраћени уз активно учешће у раду овог Парламента покрајинског
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Секретара за науку проф. др Драгослава Петровића и Ректора
новосадског Универзитета проф. др Мирослава Весковића. Фестивал је
посећен од стране ученика основних и средњих школа, а радионице су у
току трајања Фестивала посетиле и званичне делегације универзитета из
иностранства са Ректором проф. др Мирославом Весковићем.
У припреми студената за Фестивал науке учествовали су проф. др
Татјана Лукић, асистенти Милана Писарић, Наташа Рајић и Стефан
Самарџић и сарадници у настави Ратко Радошевић и Ненад
Радивојевић.
Серијал емисија на РТВ
У оквиру промоције Факултета у наведеном периоду снимљене су три
емисије у трајању од око 45 минута, које су емитоване на Радио
Телевизији Војводине. У овим тематским емисијама Факултет су
представили проф. др Ранко Кеча, Декан, проф. др Драган Милков,
Председник Савета Факултета, проф. др Татјана Лукић, Продекан за
наставу, проф. др Бранислав Ристивојевић, Продекан за науку, асистент
др Бојан Тубић и асистент Стефан Самарџић, као и известан број
студената.
Анкета
Приликом уписа у прву годину основних студија, студенти су
попуњавали анкетне листиће, на основу којих ће се добити подаци о
релевантним изворима обавештавања, а који ће бити узети у обзир
приликом доношења плана и програма промотивних активности за
следећу школску годину.

7. ПРОГРАМИ СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ
ПРАКСА 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
2012.године реализовано је пет циклуса студентске праксе.
У летњем семестру школске 2011/2012. године реализовано је три
циклуса студентске праксе у следећим терминима:
29.02-13.03.2012.године;
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19-30.03.2012.године;
09-23.05.2012.године.
У зимском семестру школске 2012/2013. године реализовано је два
циклуса студентске праксе у следећим терминима:
19.11-30.11.2012.године;
17.12-28.12.2012.године.
У складу са Протоколом од 03.03.2010. године, у Апелационом
суду у Новом Саду, у летњем семестру школске 2011/2012. године
успешно су реализована два циклуса студентске праксе, и то:
I циклус студентске праксе: 14.05-18.05.2012. године;
II циклус студентске праксе: 21.05-25.05. 2012. године;
Такође, у складу са Протоколом од 03.03.2010. године, у
Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду, у летњем семестру
школске 2011/2012. године успешно су реализована два циклуса
студентске праксе, и то:
I циклус студентске праксе: 07.05-11.05.2012. године;
II циклус студентске праксе: 14.05-18.05.2012. године.
Праксу у Вишем и Основном суду у Новом Саду и у Вишем и
Основном јавном тужилаштву у Новом Саду реализовало је 20
студената по циклусу (10 студената који вежбају Кривично процесно
право и 10 студената који вежбају Грађанско процесно право), тј. укупно
100 студената за пет циклуса праксе, у трајању од по 10 радних
дана, по циклусу.
Праксу у Апелационом суду у Новом Саду реализовало је 5
студената по циклусу, тј. укупно 10 студената за два циклуса
праксе, у трајању од по 5 радних дана, по циклусу.
Праксу у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду
реализовало је 5 студената по циклусу, тј. укупно 10 студената за
два циклуса праксе, у трајању од по 5 радних дана, по циклусу.
Програм студентске праксе (по данима) је израђен посебно за
Кривично процесно право, а посебно за Грађанско процесно право.
Студентска пракса сатојала се 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
праксе провели у тужилаштву, а након тога су праксу настављали у суду.
Избор студената који су ишли на праксу су извршили предметни
наставници и сарадници Факултета, а према интерним критеријумима.
Списак студената који су учествовали у пракси дати су у прилогу овог
извештаја.
Пракса у суду почињала је првог дана у 13,00 часова (када је мања
циркулација странака у суду) организованим двочасовним обиласком «
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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.
Почев од другог дана праксе 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 студентске праксе са студентима су радиле судије код којих
су били распоређени, као и пратеће особље (приправници, стручни
сарадници, записничари и уписничари).
Студентима су током праксе 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 праксе 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 праксе, након што су били
подељени у две групе, давани задаци – хипотетички случајеви ради
благовремене припреме за завршницу праксе осмишљену кроз
симулацију суђења.
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
студентске праксе у послеподневним сатима, обично у редовним
терминима за вежбе, активно радили наставници и асистенти.
За време студентске праксе, 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 саме
праксе.
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Студентска пракса се завршавала 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.
Пракса у тужилаштву је првог дана почињала 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 праксе 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 праксе дневнике је потписао и
Продекан за наставу, после чега су предати студентској служби где су
стављени у архиву.
ПРАКСА У АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Споразумом о сарадњи који су дана 18.03.2004. године
потписали Правни факултет Универзитета у Новом Саду и Адвокатска
комора Војводине, а саобразно циљевима овог Протокола, у току
школске 2011/2012. године успешно су реализована два циклуса
студентске праксе, и то у току летњег семестра школске 2011/2012.
године:
I циклус студентске праксе: 23.04-27.04.2012. године;
II циклус студентске праксе: 07.05-11.05.2012. године.
Програм студентске праксе (по данима) је израђен посебно за
Кривично процесно право, посебно за Грађанско процесно право, а
посебно за Привредно право.
Избор студената који су ишли на праксу су извршили предметни
наставници и сарадници Факултета, а према интерним критеријумима.
Студенти су распоређивани код адвоката, који су одређени по
одлуци Председника Адвокатске коморе Војводине, а то су следећи
адвокати:
1. Светлана Селаковић
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2. Бошко Ковачевић
3. Владо Танасковић
4. Горан Станивуковић
5. Вељко Етински
6. Драган Микеш
7. Радмила Томић
8. Дејана Спасојевић Иванчић
9. Милорадов Марија
10. Немања Гавриловић
У току школске 2011/2012. године праксу је реализовало 7
студената који вежбају Грађанско процесно право и који су били на
пракси 10 радних дана и 6 студената који вежбају Привредно право
који су били на пракси 10 радних дана, укупно 13 студената.
Први дан студенти су провели у просторијама АКВ где су били
упознати са историјатом и радом (организацијом, надлежностима и
делокругом рада) Коморе. Посебно су били упознати са полагањем
правосудног испита и уписом адвоката у АКВ.
Од другог дана праксе (укупно десет радних дана праксе) студенти
су били распоређени код адвоката где су радно време проводили као
приправници. Посебна пажња је била посвећена разговору са клијентима
и припреми адвоката за суђење, као и решавању конкретних случајева.
Сваком студенту је адвокат код ког је био распоређен, првог дана
праксе дао један конкретан случај да реши као посебан задатак, а које
решење је последњег дана праксе студент изложио адвокату.
У току праксе, о сваком предмету са којим су били упознати, са
студентима је разговарао адвокат код кога су били распоређени, и
разјашњавао сва евентуална питања.
Студенти су током праксе 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 праксе дневнике је потписао и
Продекан за наставу, после чега су предати студетској служби где су
стављени у архиву.
ПРАКСА У ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ НОВИ САД
3.1. У складу са Протоколом о сарадњи који су 13. децембра 2011.
године потписали Декан Правног факултета, проф. др Ранко Кеча и
заменик Начелника Полицијске управе Нови Сад, господин Стеван
Крстић, у летњем семестру школске 2011/12 године реализовано je три
циклуса праксе, и то у следећим временским интервалима:
I циклус студентске праксе: 19.03.2012 – 23.03.2012. године
II циклус студентске праксе: 23.04.2012 – 27.04.2012. године
III циклус студентске праксе: 14.05.2012 – 18.05.2012. године.
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План и програм праксе заједнички су дефинисали Полицијска
управа Нови Сад и Правни факултет, а прилагођен је студентима
четврте године Смера унутрашњих послова. Избор студената који су
ишли на праксу извршили су предметни наставници и сарадници
Факултета, посебно узимајући у обзир успешност студирања и лична
интересовања студената.
У једном циклусу праксе који је трајао пет радних дана, практичну
наставу је реализовало по пет студената четврте године Смера
унутрашњих послова.
Студентима је у оквиру припреме за почетак практичне наставе
указано да су дужни да током праксе редовно воде Дневник практичне
наставе, који су им сваког дана потписивали ментори (одређени од
стране Полицијске управе), којима је било потврђено њихово присуство и
активности на пракси. Такође, студенти су пре наставе потписали изјаве
којима су се обавезали да ће све податке и информације за које сазнају
током практичне наставе у Полицијској управи чувати као тајну.
Првог дана студенти су се упознали са организационом
структуром целокупног Министарства унутрашњих послова, а посебно
организационим јединицама Полицијске управе Нови Сад (одељењима,
одсецима и групама). Након тога, имали су прилике да се упознају са
радом Интервентне јединице 92, почевши од пријема позива, до технике
која се користи при самој реализацији задатака.
Другог дана студенти су се упознали са радом Одељења
пограничне полиције за странце, сузбијање илегалних миграција и
трговину људима. Са њима су радили полицијски службеници одређени
од стране Полицијске управе, који су им кроз конкретне примере из
праксе указали на проблематику којом се бави Одељење. Студенти су
имали прилике и да постављају питања менторима.
Трећег дана студенти су посетили Нациoнални криминалистичкотехнички центар који се налази у Новом Саду. Са студентима су радили
криминалистички техничари (форензичари), анализирајући са њима
поједине случајеве. Након тога, студенти су се упознали са
криминалистичком
техником
којом
располаже
Одељење
криминалистичке полиције.
Четврти и пети дан студенти су провели у Одељењу
криминалистичке полиције, упознајући се са његовом организацијом, а
потом и конкретним активностима појединих група у оквиру Одсека за
сузбијање општег криминалитета, а нарочито Групе за сузбијање крвих,
саобраћајних и сексуалних деликата, Групе за сузбијање кријумчарења и
наркоманије и Групе за сузбијање малолетничке делинквенције. Кроз
практичан рад са менторима, на конкретним случајевима, студенти су
продубили стечена знања са Факултета.
Непосредан рад студената и ментора од стране Правног
факултета пратили су свакодневно сарадници Факултета, водећи рачуна
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о присутности студената практичној настави и на уредном вођењу
Дневника практичне наставе. На крају практичне наставе, Дневнике је
потписао и Продекан за наставу, после чега су они предати студентској
служби где су архивирани.
3.2. У оквиру групе безбедносних и правних предмета из области
Јавног права започета је реализација Практичне наставе ,,Примена
права овлашћеног службеног лица у случају употребе средстава
принуде“. Практичну наставу изводи проф. др Драган Арлов, а она се
реализује у складу са потписаним Протоколом о сарадњи између
Правног факултета у Новом Саду и Полицијске управе Нови Сад и то у
периоду од 26.11.2012 – 30.01.2013. године. Практична настава је почела
27. новембра, а до сада је одржано укупно седам блок часова. Студенти
су подељени у две групе од по 30 студената, а практична настава се
одвија у просторијама Полицијске управе Нови Сад у следећим
терминима, уторак од 16:30 – 18:00 и петак од 16:30 – 18:00.
ПРАВНА КЛИНИКА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У складу са Споразумом о научно-техничкој, стручној и пословној
сарадњи Правног факултета Универзитета у Новом Саду и Завода за
заштиту природе Србије од 05.12.2008. године, у Покрајинском заводу за
заштиту природе у Новом Саду у току летњег семестра школске
2011/2012. године успешно су реализована два циклуса студентске
праксе за студенте Правне клинике за заштиту животне средине, и то:
I циклус студентске праксе: 14.05-18.05.2012. године;
II циклус студентске праксе: 21.05-25.05. 2012. године.
Студентска пракса је трајала две недеље – укупно десет радних
дана праксе.
Програм праксе реализовало је 10 студената, чланова Правне
клинике за заштиту животне средине.
По првом доласку у Покрајински завод за заштиту природе,
студенти су присуствовали састанку Стручног већа Завода на коме су
такође присуствовали сарадници Завода из свих области. Руководилац
Завода је студенте упознао са сарадницима. Након тога је уследио
разговор са запосленима из службе за правне послове. Студенти су том
приликом били упознати са историјатом и надлежностима Завода.
Други дан практичне наставе студенти су провели у целости у
разговору са запосленима из службе за правне послове, о улози
правника у Заводу (дневни послови, природа тих послова,
најрелевантнији прописи) и разматрали правна питања у случајевима
који су доспели у јавност.
Трећи дан практичне наставе се састојао из два дела: у првом
делу наставе, студенти су се кроз наставак разговора са запосленима из
службе за правне послове упознали са релевантним законодавством и
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процедуром стављања природног добра под заштиту. У другом делу
наставе, студенти су присуствовали радном састанку са представницима
општине о актуелним питањима, те су након састанка анализирали
уочене проблеме.
Студенти су самостално радили на прегледу стручне литературе у
области заштите животне средине и упознавали се са садржајем
ратификованих међународних конвенција у области надлежности
Завода. Стручна литература је обезбеђена из библиотечког фонда
Завода за заштиту природе Србије.
Шестог дана практичне наставе студенти су присуствовали
седници Стручног већа Завода и били су упознати са неколико
различитих правних ситуација: сарадњом завода и инспекцијских органа,
пословима Завода на међународном нивоу ( увоз угрожене врсте ),
поништавањем
аката и сукобом надлежности. Након састанка,
студенти су наставили рад са стручњацима из Завода бавећи се
формама и садржајем решења које Завод доноси, те проблемима који
могу настати услед непоштовања форме и садржаја.
Деветог дана практичне наставе са студентима су радили стручни
сарадници Завода за просторно планирање. Том приликом
студентима је била изложена историја и значај просторног
планирања, акти који се користе
при просторном планирању и
метод зонирања простора. Студенти су након излагања полемисали на
тему санкција у случају непоштовања услова Завода, о проблему зона и
просторног планирања са којима се Завод сусреће.
Последњи, десети дан практичне наставе, студенти су
реализовали у два дела: у првом делу наставе, студенти су радили
самостално, резимирали и анализирали правне проблеме са којима су се
сусрели на практичној настави. У другом делу, студенти су имали
прилику да се упознају детаљније са самим радом Завода кроз посету
депоу Завода, природњачкој збирци и арборетуму.
Студенти су током праксе 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 праксе дневнике је потписао и
Продекан за наставу, после чега су предати студентској служби где су
стаављени у архиву.
На основу плана активности Правне клинике за заштиту животне
средине за период 01.04.2012. - 01.04.2013. године усвојеног на седници
Наставно-научног већа наставници Правног факултет одржали су
студентима Клинике предавања на тему из области њиховог научноистраживачког интересовања.
Проф. др Љубомир Стајић је 17.маја 2012.године студентима
Клинике одржао предавања на тему „Еколошко право и безбедност“.
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Доц. др Слободаном Орловићем је 9.маја 2012.године студентима
Клинике одржао предавања на тему „Уставно право и право животне
средине“.
Проф. др Душан Николић је одржао 29.11.2012 и 6.12.2012.године
предавања студентима Клинике на тему „Грађанско право и право
животне средине“ .
Др Александар Мартиновић је 18. И 20.децембра 2012.године
одржао предавање на тему „Управно право и право животне средине “.
ПРАВНА КЛИНИКА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Клиничко правно образовање (clinical legal education) је
интерактивни метод едукације студената права који има за циљ обуку
студената у неким практичним вештинама које ће им бити потребне да
би своју будућу професију обављали компетентно, савесно и са високим
професионалним моралом. Могло би се најједноставније рећи да је то
метод "учења из искуства" ("learning from experience") или "учења на
основу чињења" ("learning by doing")
Са студентима који су укључени у рад Правне клинике након
почетне обуке, кроз одржавање редовних састанака раде наставници и
сарадници Правног факултета. Рад Клинике се одвија у редовним
терминима, једном недељно, у трајању од 2 сата и у ванредним
терминима, по потреби. Рад студената у оквиру Клинике првенствено се
одвија на Правном факултету у Новом Саду (судница). Међутим, рад у
оквиру Клинике се делом одвија и ван Факултета у виду организоване
посете судовима и тужилаштвима ради праћења судских поступка, као и
другим релевантним организацијама (Црвени крст Војводине,
Новосадски хуманитарни центар и сл.).
Право укључивања у рад Клинике имају студенти 2, 3. и 4. године и
апсолвенти Правног факултета у Новом Саду. У другом циклусу у рад
Клинике је укључено 30 студената који су примљени на основу конкурса
објављеног на интернет страници Правног факултета и на местима
предвиђеним за оглашавање на Правном факултету.
Рад у оквиру клинике студентима омогућава:
- оспособљавање за примену прописа (националних и
међународних) у пракси;
- рад на студијама случаја;
- стицање
практичног
искуства
корисног
за
будући
професионални рад;
- нова знања у области борбе против трговине људима;
- упознавање са професионалном одговорношћу и етиком
правничке професије.
Правна клиника за борбу против трговине људима на Правном
факултету Универзитета у Новом Саду је званично почела је са радом 1.
априла 2011. године, и до 1.фебруара 2012. године, реализоване су
следеће активности:
Душан Аралица и Саша Валаџија, представници UNHCR-а,
одржали су 10.05.2012.године уводно предавање на тему трговине
људима, принудних миграција и трговина људима, Група посебно
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погођене трговином људима укључујући лица која су угрожена због
губитка држављанства.
Др Бојан Тубић, асистент Правног факултета Универзитета у
Новом Саду, одржао је 17.05.2012.године предавање на тему
„Међународни аспекти легислативе против трговине људима“.
Поводом обележавања Међународног дана борбе против дечјег
рада (12.јун) Правна клиника за борбу против трговине људима Правног
факултета Универзитета у Новом Cаду у сарадњи са Новосадским
хуманитарним центром организовала је трибину "Трговина децом и дечји
рад". Трибини су присуствовали:
1. Митар Ђурашковић, начелник Одељења за сузбијање прекограничног
криминала и криминалистичко-обавештајне послове у Управи граничне
полиције и Координатор борбе против трговине људима
2. Бранкица Групковић, први координатор за борбу против трговине
људима у Савезној Републици Југославији
3. Саша Валаџија, Координатор Програма Високог комесаријата за
избеглице Уједињених нација (UNHCR) у Србији
4. Синиша Хргић, Начелник Одељења Пограничне полиције за странце,
сузбијање илегалних миграција и трговине људима Полицијске управе
Нови Сад
5. Добрила Пејин, Новосадски хуманитарни центар.
Др Слободан Орловић, доцент Правног факултета Универзитета у
Новом Саду, одржао је 18.10.2012. године предавање на тему
„Уставноправна регулатива и трговина људима(основна људска права и
слободе)“.
Проф. др Љубомир Стајић, редовни професор Правног факултета
Универзитета у Новом Саду, одржао је 8.11.2012.године предавање на
тему „Трговина људима као облик угрожавања безбедности“.
Проф. др Бранислав Ристивојевић, ванредни професор Правног
факултета Универзитета у Новом Саду, одржао је 16.11.2012. предавање
на тему „Кривичноправна заштита у борби против трговине људима у
РС“.
Проф. др Татјана Лукић, ванредни професор Правног факултета
Универзитета у Новом Саду,одржала је 26.11.2012.године предавање на
тему „Откривање, доказивање, процесуирање кривичних дела трговине
људима и проналажење учинилаца тих дела (криминалистички и
кривичнопроцесни аспект)“.
Др Александар Мартиновић, доцент
Правног факултета
Универзитета у Новом Саду, одржао је 25.12.2012. године предавање на
тему „Управноправана регулатива и трговина људима“.
Од самог почетка рада Правне клинике за борбу против трговине
људима, студенти су активно радили и то: редовно су долазили на
састанке Клинике и радили са Координатором и сарадником,
прикупљали су међународне, иностране и и националне прописе који су
релевантни за трговину људима, направили су базу библиографских
јединица које су релевантне за предметну проблематику, вршили су
научна истраживања и радили радове на тему трговине људима. Такође,
студенти одржавају сајт Клинике и перманентно га иновирају.
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ЦЕНТАР ЗА СИМУЛАЦИЈУ СУЂЕЊА
У школској 2011/2012. години, у оквиру Центра за симулацију
суђења организован је рад у четири секције: Кривичноправна,
Јавноправна, Грађанскоправна и Међународноправна.
Кривичноправна секција
У оквиру секције за кривично право Центра за симулацију суђења
студенти су у другом семестру ове школске године симуловали кривични
поступак за кривично дело тешке крађе. Студенти су сами симулујући
фазу истраге са нагласком на чињеницама самостално осмислили
чињенични опис случаја на следећи начин. Студентима који су имали
улоге сведока, испричане су делимично различите приче и без
претходне пробе и најаве симулована је истрага пред око 50 студената у
судници Факултета. На основу записника о истрази заказан је главни
претрес на коме су студенти такође без претходне пробе самог текста
као и без изношења стратегије оптужбе односно одбране по први пут
укрстили аргументе. Студенти треће године су, у сарадњи са асистентом
Миланом Писарић, припремали ток истраге и главног претреса у
оквирним цртама, а на самој јавној симулацији били су у прилици да, уз
сугестије присутних наставника и асистената, али и питања публике,
сами овладају неким од техника руковођења главним претресом.
Студенти друге године, уз помоћ асистента Стефана Самарџића и
сарадника у настави Ивана Милића, учествујући у раду тима одбране
односно представника јавног тужилаштва такође су, изучавајући пре
свега кривично материјално право, припремали могуће стратегије
оптужбе односно одбране. Студенти су симулацију главног претреса
први и једини пут извели пред пуним амфитеатром Факултета. Студенти
у публици, њих преко 200 имали су положај трећег члана судског већа и
могућност да учествују активно у самој симулацији. Симулација истраге и
главног претреса снимљене су камером.
У оквиру кривичноправне секције студенти Правног факултета:
Александар Аранђеловић, Ангелина Турањанин, Вања Тица, Душка
Данилов и Емил Лулић
учествовали су на престижном светском
такмичењу у симулацији суђења пред Међународним кривичним судом у
Хагу (International Criminal Law Network ICC Trial Competition), од 22. до
27. априла 2012. године. Они су, током зимског и летњег семестра ове
школске године, припремали писане поднеске и симулирали усмену
расправу пред овим судом. У конкуренцији 27 тимова који су у Хаг
допутовалли са свих континената наш тим је понео награду за најбољи
писани поднесак. На такмичењу су учествовали тимови из: Бразила,
Америке, Канаде, Кеније, Индије, Кине, Хонг Конга, Аустралије, Украјине,
Русије, Грузије, Енглеске, Франсцуске, Холандије, Пољске, Хрватске,
Мађарске, Израела и других држава. Сваки од тимова је за такмичење
послао по 3 поднеска, по један за тужиоца, одбрану и државу умешача,
тако да је поднесак наших студената проглашен за најбољи од скоро
100 послатих радова. Студенте је за такмичење припремао Андреј
Калмар, дипломирани правник, а припреме је координирао асистент
Стефан Самарџић.

42

Јавноправна секција
Јавноправна секција је, у оквиру управно-правне материје,
током летњег семестра школске 2011/12. године припремила симулацију
управног поступка у вези добијања одобрења за набављање оружја и
поступка Заштитника грађана у контроли рада органа управе. Поступци
су садржински следили један за другим и чинили целину у приказу
заштите права странке. Симулација је изведена 21. маја 2012. године у
Великој мултимедијалној сали. Циљ је био да се покажу овлашћења
Заштитника грађана у заштити странака које учествују у управном
поступку, као и начин подношења притужбе Заштитнику грађана. У
симулацији је учествовало седморо студената треће и четврте године
општег и суп смера. Припреме су трајале у току летњег семестра, са
паузама за време испитних рокова. Студенти су активно учествовали у
припреми поднесака, осмишљавању текста, давању предлога. Били су
заинтересовани за овакав облик рада. Симулација је трајала 35 минута.
Састојала се из два дела. Први део је обухватао управни поступак.
Студенти су приказали како се добија одобрење за набављање оружја,
шта је све потребно приложити уз захтев, како изгледа теренска провера
коју врше припадници Министарства унутрашњих послова поводом
поднетог захтева. Такође, приказане су и извесне неправилности у раду
полицијске управе. Други део је обухватао поступак Заштитника грађана.
Приказано је како се може поднети притужба Заштитнику грађана на рад
органа управе и која су његова овлашћења. Појединим процесним
радњама претходило је излагање студенткиње, која је ближе
објашњавала публици правила поступка. Симулацију су припремили
сарадници у настави Ратко Радошевић и Ненад Радивојевић.
Симулације из области уставно-правне материје (симулација
законодавног и симулација изборног поступка) припремане су и извођене
у оквиру представљања Правног факултета на овогодишњем Фестивалу
науке. Симулација законодавног поступка обухватала је фазу пленарног
заседања као облика рада парламента (расправу у начелу и
појединостима и изјашњавање о предложеном закону, односно
амандманима на предлог закона), док је симулација изборног поступка
обухватала симулацију изборних радњи које се одвијају на самом дану
гласања. Симулацију су припремали асистенти Наташа Рајић и Стефан
Самарџић. У смислу техничке подршке, у припреми симулација и
извођењу током тродневног трајања Фестивала, учествовали су и
сарадници у настави Илија Јованов, Ненад Радивојевић и Ратко
Радошевић.
Симулација из области финансијског права бавила се случајем
опорезивања прихода спортисте - примена уговора о избегавању
двоструког опорезивања и домаћег законодавства. Студенти који су
учествовали у раду секције имали су задатак да на примеру спортисте
(бициклисте) који остварује различите приходе (зараду, награде за
учествовање у тркама, накнаде на име коришћења лика, накнаде на име
пружања консултантских услуга итд) у већем броју земаља, прво реше
проблем двојног резидентства (јер спортиста током посматране пореске
године има пребивалише у једној држави, а у другој борави током целе
године), а потом да изврше квалификацију датог прихода, како би на
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темељу пореског уговора решили питање припадности права на
опорезивање. Потом су имали задатак да примене одредбе националног
законодавства, односно да одреде којим пореским обликом ће се
спровести опорезивање. На крају, требало је да израчунају пореску
обавезу на основу годишњег пореза на доходак грађана. Учествовањем
у раду ове секцији студенти су стекли знања о основним поставкама
међународног пореског права, 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 на практичном примеру савладају
основне концепте опорезивања дохотка физичких лица, примењујући
одредбе националног законодавства. Учесници су презентовали случај
на вежбама из Финансијског права, 7. и 9. маја 2012. године.
Грађанскоправна секција
У оквиру грађанскоправне секције, асистент Марко Кнежевић је
заједно са асистентом др Петром Ђундићем учествовао у припреми
студената за такмичење у симулацији арбитражног решавања
трговинских спорова Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot.
Међународноправна секција
У току школске 2011/2012 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 Правног факултета у Новом Саду учествовали су на
највећем међународном такмичењу у симулацији арбитражног решавања
трговинских спорова Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot. Такмичење се одвијало у две фазе. У првој која је трајала од 7.
октобра 2011. до 19. јануара 2012. године, екипе су биле обавезне да
спроведу истраживање и израде поднеске (тужбу и одговор на тужбу) за
тужиоца и туженог. Финални део такмичења обухватао је усмене
расправе и одвијао се у Бечу (Аустрија), од 29. марта до 5. априла 2012.
године. Екипа Правног факултета у Новом Саду је, у четири рунде у
којима је учествовала, од могућих 1200 освојила 1013 бодова, што је
било довољно за 131. место у конкуренцији 288 универзитета из целог
света. Екипу су чинили студенти: Тамара Мормер, Сандра Аћимовић,
Милена Ушћебрка и Владислав Ђанић. Тренери екипе су били асистенти
др Петар Ђундић и Марко Кнежевић.
Студенти Правног факултета у Новом Саду припремали су се и
учествовали на регионалном такмичењу у симулацији суђења пред
Европским судом за људска права. На такмичењу су учествовали
студенти са 12 правних факултета, из: Ниша, Подгорице, Љубљане,
Скопља, Бања Луке, Сарајева, Загреба, Ријеке, Сплита, Источног и
Западног Мостара и Новог Сада. 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 Сарајеву где је симулиран усмени
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део поступка. Правни факултет у Новом Саду заузео је II место у
категорији писаних поднесака, а у укупном пласману освојено је III место,
иза Правних факултета из Загреба и Ниша. Екипу студената нашег
факултета чинили су следећи студенти III и IV године: Соња Гузина,
Милана Баста, Андреа Шљука, Марија Милојковић, Александар
Тодоровић и Лука Бошњак. Тренер екипе је била Бојана Максимовић,
дипломирани правник и бивша учесница на овом такмичењу. Припреме
је координирао асистент мр Бојан Тубић.
Студенти Правног факултета у Новом Саду припремали су се 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 26 до 28. априла
2012. године. Од октобра 2011. године студенти су писали поднеске за
тужиоца (апликанта) и туженог (респондента) на енглеском језику, које су
послали у Хаг 20. јануара 2012. године. Од фебруара месеца тим се
припремао за полуфинале и финале, односно за усмене рунде на
енглеском језику, које су одржане од 26. до 28. априла 2012. године у
седишту Међународног суда правде. Наши студенти су се састали са
екипама из Норвешке, Мађарске, Украјине и Малте. У укупном скору
наши студенти који су заступали тужиоца ушли су међу 15 најбољих
екипа на овом такмичењу. Припреме је координирао асистент мр Бојан
Тубић.
Финансијску подршку за учешће студената на такмичењима у оквиру
кривичноправне и међународноправне секције Центра за симулацију
суђења пружила је Влада АП Војводине.
Зимски семестар школске 2012/2013. године
У школској 2012/2013. години, у оквиру Центра за симулацију
суђења рад је, такође организован у четири секције: Кривичноправна,
Јавноправна, Грађанскоправна и Међународноправна. Рок за пријаву
кандидата је био 12. Новембар 2012. године и до тог датума су пристигле
102 пријаве. Студенти су распоређени по секцијама. Одржана су два
састанка сарадника у раду Центра, на којима су одређене смернице рада
у наредном периоду.
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 од 21. до 26. априла 20123. године у
Хагу. Они ће током зимског семестра ове школске године, припремати
писане поднеске за ово такмичење.
У оквиру међународноправне секције оформљене су екипе за
европско такмичење у симулацији суђења пред Међународним судом
правде (Telders International Moot Court Competition) и за светско
такмичење у симулацији суђења пред Европским судом за људска права
(European Human Rights Moot Court Competition). Они ће током зимског
семестра ове школске године, припремати писане поднеске, а у априлу и
фебруару месецу 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 2013. године у једној од
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земаља региона. Они изучавају текст Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода и релевантну праксу Европског суда
за људска права. Током зимског семестра школске 2012/2013. 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. Један део студената је
заинтересован за област међународног хуманитарног права и учешће на
такмичењу у септембру 2013. године у Београду. Студенти изучавају ову
област међународног права и примењују стечено знање у симулирању
случаја са прошлогодишњег такмичења.
Рад у оквиру свих секција Центра за симулацију суђења биће
настављен и у наредном семестру.

8. РАД БИБЛИОТЕКЕ
ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
8.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БИБЛИОТЕЦИ
Фондови: На дан 31.12. 2012. године у фондовима се налазило
71.714 књиге, 1.627 наслова серијских публикација, 21.472 годишта
серијских публикација, 263.894 свеске серијских публикација, 1300
визуелне грађе (фотографија), 17 микрофилмова, 41 ЦД и 14 плаката.
Библиотечки фонд је подељен - организован на: општи фонд
монографских публикација, студентски фонд монографских публикација,
периодику, депозит, репозиторијум, хунгарику и фонд студентских
семинарских, дипломских и специјалистичких радова.
Набавна политика
Набавка часописа: У 2012. години стигло нам је 65 наслова
домаћих часописа и 84 наслова страних часописа и то 70 годишта и 425
свезака домаћих и 127 годишта и 566 свезака страних часописа. 27
наслова домаћих часописа смо купили, 16 добили на поклон, 14 у
размену и 4 као обавезни примерак. 43 наслова страних часописа смо
купили, 12 смо добили на поклон и 29 у размену. За куповину домаћих
часописа утрошено је 549.467 динара (4.787 €). У овај износ ушле су и
цене плаћених електронских издања За куповину страних часописа
потрошено 1.296.394 динара ( 11.295 €).
Набавка књига: Књига је набављено 551, од тога домаћих 473
и страних 78. 75 домаћих књига је купљено, 96 добијено на поклон,
55 у размену и 155 као обавезни примерак. 19 страних књига је
купљено, 24 добијено на поклон и 33 у размену.
За куповину домаћих књига утрошено је 75.824 динара ( 664 €), а за
куповину страних 122.759 динара (1.096€). Процентуално учешће
куповине у принови књига је 17% (15,8% за домаће и 24,3 % за
стране књиге) .
Обрада: У 2012. години унето је укупно 603 записа.
Рад са корисницима: 2012. године Библиотеку је користило 5.183
уписана корисника (4.770 студента, 200
мастера, 16 студената
докторских студија и 16 доктораната по старом, 59 наставника и
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сарадника и 122 осталих). Свим корисницима пружено је укупно 50.625
услуга. У Библиотеци је коришћено 35.125 монографских и 15.500
серијских публикација. Библиотека је другим библиотекама упутила 17
захтева за међубиблиотечку позајмицу. Сви су и реализовани. Од других
библиотека је добила 2 захтева и све их је реализовала.
8.2. ОКОЛНОСТИ КОЈЕ СУ ОБЕЛЕЖИЛЕ РАД БИБЛИОТЕКЕ:
Систематско ангажовање Библиотечког одбора на унапређењу
набавке књига и часописа
Током 2012. године одржано је 7 седница Библиотечког одбора. На првој
седници Библиотечки одбор је усвојио Извештај о раду у 2011. години и
донео План свог рада за 2012. Током целе године акценат рада
Библиотечког одбора био је на куповини страних књига и часописа и на
интензивирању размене. Након потврде од стране декана, набавка књига
је вршена у складу са Стратегијом куповине страних и домаћих књига за
период 2011 - 2015. Конкретно одобрена је куповина 11 домаћих књига
из области сродних праву и 19 страних књига.
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. 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.
Настављена је интензивна међународна сарадња
Од 21. до 24. јуна 2012. године мр Радмила Дабановић је учествовала на
VIII округлом столу Друштва библиотекара правних и сродних
библиотека Југоисточне Европе који је одржан у Неуму (Босна и
Херцеговина). Тема овогодишњег округлог стола била је Будућност
високошколских библиотека. Највише се дискутовало о новинама у раду
библиотека чланица Друштва и о припреми документа о компетенцији
правног библиотекара. Током саветовања је одржана и IV редовна
скупштина Друштва и пријем нових чланoва. Као резултат успешне
сарадње са ИКД „University Press“ доо из Сарајева, Друштво је објавило
Водич Друштва библиотекара правних и сродних библиотека
Југоисточне Европе у ком су кратко приказане све Библиотеке чланице.
26. октобра 2012. године управник Библиотеке мр Радмила Дабановић је
на Првном факултету у Београду присуствовала састанку Друштва
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библиотекара правних и сродних библиотека југоисточне Европе. Том
приликом су разматрани и усвојени следећи документи: „Улога и
компетенција библиотекара у правним и сродним библиотекама“ и
„Протокол о сарадњи чланова друштва “.
Обука корисника за коришћење Библиотеке
28. септембра 2012. године управник Библиотеке мр Радмила Дабановић
у амфитеатру Правног факултета студентима прве године Основних студија одржала је предавање под насловом „Коришћење фонда
Библиотеке и њој доступних база података“. У првом делу предавања
било је речи о фонду Библиотеке и имформацијама о њему. Посебно је
скренута пажња на електронске изворе које Факултет самостално
набаља ( домаће базе правних прописа и судске праксе и електронке
часописе).
Највећа пажња је посвећена напредним техникама
претраживања факултетског електронског каталога будући да је цео
фонд електронски библиографски обрађен. У другом делу предавања
студенти су у основним цртама обавештени о КоБСОНу и Виртуелној
библиотеци Србије и свему шта им ова два сервиса пружају. 6. децембра
2012. године управник Библиотеке мр Радмила Дабановић
је
докторандима и студентима мастер студија одржала предавање на тему
“Коришћење Библиотеке Правног факултета у Новом Саду и њој
доступних база података“. На овом предавању само су кратко дате
финесе везано за коришћење фонда наше Бивлиотеке док је дераљно
разрађивано шта КоБСОН и Виртиелна библиотека Србије све могу да
пруже студентима на мастер и докторским студијама. Презентације ових
предавања су постављене на сајт и налазе се у делу
Материјали/Библиотека
Обука запослених у Библиотеци
Током 2012. године запослени у Библиотеци су ишли на све обуке на које
су били позвани. Конкретно похађали су два стручна семинара у
Библиотеци Матице српске ( 8. јуна, Семинар о поклонима у Библиотеци
Матице српске и о Дигиталној БМС и 27. новембра Семинар о
oдредницама именског каталога и резервацији публикација у БМС преко
OPACa) и све, на Новосадском универзитету организоване, промоције и
предавања (17. маја Error! Reference source not found., 22.јуна предавање
Нови трендови у каталогизацији и 28- новембра Презентацију EBSCO
платформе books Colection)
Ангажовање на иновирању и осавремњацању рада Библиотеке
Током 2012. године уведене су неколико новина у раду Библиотеке.
Отворен је гугл налог Библиотеке и започето постављање на Гугл Диск
елоктронских верзије мастер радова. До краја године на Гогл драјву је
било више од 70 мастер радова. Започета је обрада плаката које издаје
Факултет. До краја године обрађено је 14 плаката. Започета је директана
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набавка књига преко Министарства просвете науке и технолошког
развоја за потребе пројеката. На овај начин поручено је седамнаест
књига али до сада се није реализовала ни једна набавка. Припремљена
је процедура и обучено особље за почетак онлајн поручивања
публикација у Библиотеци. Почетком 2013. године онлајн поручивање ће
бити доступно студентима мастер и докторских студија. Дорађенене су
форме исписа претрага па је постало могуће извођенје резултата
претрага из библиотечког програма Перегам у Еxel.
Давање поклона другим библиотекама
Крајем марта 2012. Библиотеци Уставног суда Србије поклонили смо 68
књига и 20 годишта нашег часописа. Крајем јуна 2012. Библиотеци
Матице српске поклоњено је 300 публикација. Крајем јула Библиотеци
Дражавног правног факилтета у Новом Пазару поклоњена су 22 годишта
нашег зборника а почетком октобра и 98 књига. Ово је било могуће зато
што смо почетком 2012. завршили спискове дупликата које смо као
вредне и занимљиве задржали након што смо 2011. године излучили
вишак старих факултетских издања и неадекватних поклона који нису
увршћени у фонд ни задржани као занимљиви дупликати. Крајем
септембра Библиотека је, на позив Универзитета у Новом Саду,
поклонила Удружењу исељеника у Мелбурну дванаест последњих
годишта нашег Зборника и осам нових књига факултетских издања
Рад на легату породице професора Обрада Перића
Крајем маја 2011. године примили смо легат поредица професора
Обрада Перића, о укупно 1501 књига и 487 свесака часописа. Током
2012. примљена грађа је разврстана и припремљена за обраду.
Утврђене су и сигнатуре и инвентари које ће носити ова грађа. Књиге ће
носити сигнатуру ОП, а часописи ОПП. Почетак обраде легата планиран
за март 2012. године одложен је за фебруар 2013. Разлог одлагању је
смањење броја билиоткара услед изненадног смртног случаја крајем
фебруара 2012.
Послови на попуњавању картона научних радника и припремању
података о резултатима истраживача
У току 2012. године библиотекар Данијела Арсенијевић је наставила рад
на формирању нових картона научних радника и унос референци у
постојеће картоне научних радника (укупно 67 картона научних радника
од тога 59 активних). Стално је радила и на проверавању и проналажењу
података који недостају за правилан унос референци у картоне.
Периодично је и штампала и слала картоне на преглед научним
истраживачима.
Настављено је са бенифицираним коришћењем домаћих правних
база податка
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На основу споразума са компанијом Параграф потписаног 2006. године,
Факултет је и 2012. бесплатно наставио 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. Истовремено и у 2012. од Интермекса по
специјалним погодностима набавили смо правни и пословни
информациони систем Индок као и њихову Судску праксу. По цени једне
корисничке лиценце добили смо ове програме за све наставнике и
сараднике и Библиотеку. Библиотека је администрирала код сваке
корисничке инсталације. Она је сакупљала захтеве, прослеђивала их
администраторима база, а затим информисала заинтересоване о
детаљима и упутствима.
Настављено је слање размене.
Слање размене већим делом смо обавили током априла месеца. У
размену су послати Зборници, укупно 321 свеска, докторске дисертације,
укупно 33, магистарски радови, укупно 27 као и 27 свесака домаћих
часописа које купујемо за размену са Правним факултетом у Марибору.
Слање су организовали Радмила Дабановић и Стеван Лукић, а у
пословима паковања и отпреме су учествовали сви запослени у
Библиотеци.
Ангажовање управника Библиотеке на организовању и у раду 8.
међународног Сајма образовања "Путокази" који је одржан од 1. до
3. марта 2012.године
Управник Библиотеке мр Радмила Дабановић и асистент др Сандра
Фишер - Шобот урадиле су административне послове везано за
организовање Сајма образовања. Сем тога помагале су асистенту
Стефану Самарџићу и у осталим пословима везаним за Самам
образовања како би он што ефикасније преузео организовање ове
манифестације.
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.
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9. ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
Током 2012. године одржане је једна седница Издавачког савета Центра
за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду. На њој је на
основу ранијих критеријума и услова за издавање публикација усвојен
издавачки план за 2012. годину.
У складу са издавачким планом Центар за издавачку делатност током
2012. године објавио је укупно 18 публикација:
- једанаест уџбеника
- две монографија
- четири зборника радова
- једна збирка задатака
Списак публикација објављених у 2012. години
I УЏБЕНИЦИ:
1. Мило Бошковић – Криминологија, Нови Сад, 2012.
ISBN: 978-86-7774-108-2
2. Даница Попов – Грађанско право – општи део, седмо измењено и
допуњено издање, Нови Сад, 2012.
ISBN: 978-86-7774-118-1
3. Ђорђе Попов – Основи економије – четврто измењено и допуњено
издање , Нови Сад, 2012.
ISBN: 978-86-7774-109-9
4. Драган Милков – Управно право I – Уводна и организациона
питања, шесто измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2012.
ISBN: 978-86-7774-105-1
5. Драган Милков – Управно право II – Управна делатност, шесто
измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2012.
ISBN: 978-86-7774-106-8
6. Драган Милков – Управно право III - Kонтрола управе, шесто
измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2012.
ISBN: 978-86-7774-107-5
7. Драган Милков – Управно право I – Уводна и организациона
питања, седмо неизмењено издање, Нови Сад, 2012.
ISBN: 978-86-7774-119-8
8. Предраг Јовановић – Радно право, шесто измењено и допуњено
издање, Нови Сад, 2012.
ISBN: 978-86-7774-104-4
9. Срђан Шаркић, Историја државе и права, друго неизмењено
издање, Нови Сад, 2012.
ISBN: 978-86-7774-103-7
10. Ј. Вилус,С. Царић,С. Шогоров, Д. Ђурђев, Д. Дивљак –
Међународно привредно право, Нови Сад, 2012.
ISBN: 978-86-7774-102-0
11. Р. Етински, С. Ђајић, Међународно јавно право, Нови Сад, 2012.
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ISBN:978-86-7774-098-6
II МОНОГРАФИЈЕ:
1. Стајић Љубомир - Контрола полиције и служби безбедности, 2012,
ISBN: 978-86-7774-100-6
2. Љ. Стајић, Т. Лукић. Трговина људима – правно-безбедносни
аспекти, Нови Сад, 2012.
ISBN:978-86-7774-096-2
III ЗБОРНИЦИ РАДОВА:
1. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2011,
Нови Сад, 2010.
ISSN: 0550-2179.
2. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2012,
Нови Сад, 2010.
ISSN: 0550-2179.
3. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2012,
Нови Сад, 2010.
ISSN: 0550-2179.
IV ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА:
1. Збирка оријентационих задатака за припрему пријемног испита из
српског језика и књижевности, четврто издање, Нови Сад, 2012.
ISBN: 978-86-7774-099-3.

10.

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И
СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Према Закону о високом образовању Републике Србије који је усвојен
2005. Године уведена је институција Студентског парламента. На основу
чл. 56 овог Закона, Студентски парламент је орган високошколске
установе који се оснива у циљу остваривања права и заштите интереса
студената. Право да бирају и буду бирани имају сви студенти, а избори
су тајни и непосредни.
На првој седници Студентског парламента шестог сазива која је одржана
10.10.2012. донете су следеће одлуке:
• За чланове Наставно-научног већа Правног факултета изабрани
су следећи студенти: Ања Вукоје, Снежана Урошевић, Маја Тубић.
• За чланове Савета Правног факултета изабрани су следеће
студенти: Кристина Праштало, Срећко Митровић и Петар
Вучковић.
На другој седници Студентског парламента одржаној 05.11.2012. донете
су одлуке:
• За студента продекана изабран је студент Александар Станић• За председника Студентског парламента изабран је Срећко
Митровић
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•

За Студента омбудсмана изабран је Владимир Симић.
Чланови Студентског парламента Правног факултета, као и чланови
Савеза студената учествовали су на Другом форуму студената
Универзитета у Новом Саду у пероду од 6. до 9. децембра на Копаонику
са темом "Потреба доношења Закона о студентском организовању".
Гости овог форума били су и Студентски парламенти Универзитета у
Нишу и Крагујевцу
САВЕЗ СТУДЕНАТА
Савез студената је у току 2012.-те године организовао низ
активности које су имале за циљ побољшање квалитета студентског
живота, услова студирања и дешавања на факултету, међу којима су
бесплатне филмске пројекције документарних филмова, трибине,
предавања, анкетирање студената и студентске журке.
У месецу јануару у сарадњи са Универзал банком, преко које се
исплаћују кредити и стипендије Министарства просвете и науке
Републике Србије завршен је процес конкурисања за школску 2011/2012
објављивањем коначне ранг листе и подељени су чекове за месец
новембар и децембар студентима Правног факултета у Новом Саду.
Током фебруара, чланови Савеза студената су такође помогли у
организацији "Сајма образовања 2012" где су активно учествовали у
прављењу рекламног материјала и са својим члановима дежурали на
штанду нашег факултета.
У месецу марту Савез студената је као члан Организационг
одбора "Правнијада 2012" присуствовао састанку који се одржао у
Подгорици у периоду од 02 - 04. где је постигнут договор да овогодишња
Правнијада буде одржана у Улцињу у периоду од 10.- 14. маја. Чланови
Савеза студената су присуствовали Скупштини СКОНУС-а 24. и 25.
марта.у Крагујевцу. Савез је организовао у сарадњи са Заводом за
трансфузију крви Војводине добровљно давање крви 27. марта, где смо
у договору са руководством факултета омогућили бесплатну пријаву
једног испита у Мајском року.
Крајем априла је организовао анкетирање студената везано за
евалуацију о раду професора и асистената на предавањима и вежбама.
У периоду од 10. до 14. маја, одржана је Правнијада, у Улцињу, где
су се, по традицији, окупили млади правници са простора бивше
Југославије. У организацији Савеза одржано је Апсолвентско вече, 25.
маја, коме је присуствовало 260 апсолвената, генерације 2008/09, као и
поједини професори и асистенти.
Оформљена су дежурство заинтересованих колега на основу
списка, на Конкурсу за пријем докумената за упис на факултет, 28., 29. и
30. јуна. Спроведена је онлајн анкета на сајту факултета, у вези са
електронском пријавом испита, чији резултати гласе да је 91% студената
задовољно електронским начином пријављивања.
Организовано је дежурство заинтересованих колега на основу
списка, на пријемном испиту 02. и 03. јула.
27.09.2012. организована промоција Савеза студентима прве
године, где је вршено учлањење нових чланова.
Месец октобар је обележила пројекција филма аутора Бориса
Малагурског под називом "Претпоставка праведе", примана је конкусна
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документација за кредите и стипендије Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, такође су подељени чекови за месец октобар.
Новембар, Савез студената је комплетирао конкурсну
документацију за кредите и стипендије Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Такође је остварен контак са Заводом за
здравствену заштиту студената Универзитета у Новом Саду, где је на
састанку са руководством договорен план за будуће заједничко
деловање студената. Фудбалска спортска секција Савеза је учествовала
на Еуроијади која се одржала у Кракову у периоду од 08-12. новембра
где је освојила 2. место.
У месецу децембру поводом новогодишњих празника организовао
двонедељну хуманитарну акцију под називом "Обрадујмо оне којима
наше мало значи много и даје снаге за даље у новогодишњој ноћи".
Сакупљали смо гардеробу, обућу, играчке, дечје лектире, школски
прибор, ћебад и пешкире за децу. Прикупљали смо и књиге како бисмо
обогатили скромну библиотеку Института за онкологију у Ср. Каменици.
Организована је хуманитарна журка на којој је улаз био слаткиш. У
оквиру ове акције, а у сарадњи са управом факултета организовано је и
доборовољно давање крви. Један део прикупљених ствари дониран је
Свратишту за децу улице, док је други припао деци која су жртве насиља
у породици а која се налазе у Сигурној кући. Уз помоћ Новосадског
хуманитарног центра у облику новогодишњих пакетића прикупљени
слаткиши су стигли ромској деци. Циљ ове акције је подизање свести
наших колега, како бисмо их подстакли да размишљају о људима који
немају топлину породичног дома и како бисмо оплемени дух
новогодишњих празника.
Чланови Студентског парламента Правног факултета, као и
чланови Савеза студената учествовали су на Другом форуму студената
Универзитета у Новом Саду у пероду од 6. до 9. децембра на Копаонику
са темом "Потреба доношења Закона о студентском организовању".
Гости овог форума били су и Студентски парламенти Универзитета у
Нишу и Крагујевцу.
Спортска секција
Спортска секција Савеза студената је у 2012. години учествовала у
следећим активностима:
• Универзитетска лига у организацији Универзитетског спортског
савеза и у том такмичењу постигла следеће резултате:
Фудбалери 3. место
Одбојка (М) 4. Место
• У периоду од 10. до 14. маја, одржана је Правнијада где су
остварени завидни резултати:
- ПРВО место у ОДБОЈЦИ (М)
- ТРЕЋЕ место, СТОНИ ТЕНИС
- ТРЕЋЕ место у КОШАРЦИ (М)
- ТРЕЋЕ место у ОДБОЈЦИ (Ж)
- ПРВО место у Генералном пласману
• Фудбалска спортска секција Савеза је учествовала на Еуроијади
која се одржала у Кракову у периоду од 08-12. новембра где је
освојила 2. место.
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Студентски лист „Правник“
Бројеви у 2012. години
Јануар (89. Број)
Април/мај (90. Број)
Октобар (91. Број)
Од тема се издваја:
• Интервју са пуковником жандармерије Радославом Сталевићем
• Нотари као новина у законодавству Републике Србије
• Срби по мери Арчибалда Рајса
• Заштита ћирилице на интернету (Линкуј као што говориш.СРБ)
• Омбудсмани на Правном факултету
• Правосудна академија
• Чедомиљ Мијатовић
Редовне рубрике:
• Историјска рубрика (личности из српске културне баштине)
• Јавна расправа (анализа новина у законодавству Републике
Србије)
• Препоруке (позориште, филм, литература)
• Накриво ћоше (слободно време)
• Лице факултета
ЕЛСА НОВИ САД
Почетком 2012. године утврђен је годишњи буџет ЕЛСА-е и урађен
завршни рачун за 2011. годину. У 2012. години ЕЛСА Нови Сад је имала
буџет од 120.000,00 динара намењен од стране Правног факултета. По
плану и програму, на пројекте, промовисање организације, семинаре и
конференције, трошкове рачуноводства, утрошено је 118.000,00 динара у
2012. години.
Рад ЕЛСА Нови Сад у 2012. години на академским активностима,
семинарима и конференцијама, организацији:
Студијска посета - Почетком фербуара 2012. године ЕЛСА Нови Сад
организовала је студијску посету са ЕЛСА Сарајевом.
Дипломатски дани - у априлу 2012. године ЕЛСА Нови Сад
организовала је „Дипломатске дане Израела“ на Правном факултету у
Новом Саду. Амбасадор Израела у Србији Јосеф Леви одржао је
предавање последњег, трећег дана „Дипломатских дана“.
У марту 2012. године одржано је предавање „Правници на послу“.
Тема је била „Високотехнолошки криминал – превенција и отклањање
узрока е-криминала“. Предавач је био господин Александар Арсенин. У
априлу су одржани избори Локалне групе ЕЛСА Нови Сад, на којој је
изабран нови одбор. У мају је одржана Национална скупштина ЕЛСА
Србије на Златибору, на којој су одржани избори Националног одбора.
На изборној скупштини ЕЛСА Србије, у нови одбор ЕЛСА Србије
изабрана су три члана ЕЛСА Нови Сад. У октобру је одржана промоција
ЕЛСА – е колегама са прве године, као и упис нових чланова. Утврђен је
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план и програм за наредни период. У новембру је одржана 4. ЕЛСА екс
ЈУ конференција, у Будви од 29.11 – 2.12, у организацији ЕЛСА Црне
Горе. ЕЛСА Нови Сад имала је 10 представника на овој регионалној
конференцији. Уговорена је студијска посета са ЕЛСА Сегедином крајем
фебруара 2013. године, када ће студенти са Правног факултета у
Сегедину бити наши гости у Новом Саду. Јесења скупштина ЕЛСА
Србије одржана је на Копаонику од 12 – 16.12.2012. На скупштини је
усвојен извештај о раду ЕЛСА Нови Сад у 2012. години. Скупштини је
присуствовало 25 студената са Правног факултета у Новом Саду. У
децембру су студентима представљене СТЕП праксе у 32 земље
Европе, Азије и Америке.
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