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• oд 8. до 12. маја 2017. године доц. др Сандра Фи‐
шер Шобот боравила је на тренингу на Правном
факултету у Марибору у оквиру програма Staff
Mobility for Training (STT) у склопу пројекта Eras‐
mus + KA 107 за стипендирану мобилност особља
на Правном факултету Универзитета у Марибору
(Словенија). Током тренинга доц. др Фишер Шо‐
бот упознала се са методологијом извођења нас‐
таве на Правном факултету. Поред тога, имала је
приступ факултетској библиотеци где је прикупи‐
ла грађу потребну за истраживање на којем тре‐
нутно ради.

• 10. маја 2017. године одржана је 4. седница Из‐
борног већа Правног факултета у Новом Саду са
следећим дневним редом: 1) Усвајање записника
са претходне седнице; 2) Доношење одлуке о об‐
разовању Комисије за припрему извештаја о кан‐
дидатима пријављеним на конкурс за избор у зва‐
ње асистента са докторатом за ужу научну област
Јавноправну и заснивање радног односа на рад‐
ном месту сарадника за наставни предмет Устав‐
но право; 3) Доношење одлуке о избору у звање
асистента са докторатом за ужу научну област
Кривичноправну и заснивању радног односа на
радном месту сарадника за наставни предмет
Кривично процесно право (предложени кандидат:
др Милана Писарић). Седницом је председавао
председник Изборног већа проф. др Љубомир
Стајић.
• 10. маја 2017. године одржана је 12. седница Нас‐
тавно‐научног већа Правног факултета у Новом
Саду са следећим дневним редом: 1) Усвајање за‐
писника са 11. седнице, као и записника са 4. теле‐
фонске седнице Наставно‐научног већа; 2) Усваја‐
ње Извештаја Комисије за оцену подобности кан‐
дидата Горана Гуске, теме „Кривично дело недоз‐
вољене полне радње“ и ментора проф. др Бранис‐
лава Ристивојевића, за израду докторске дисерта‐
ције; 3) Усвајање Извештаја Комисије за оцену по‐
добности кандидата Сава Ђурђића и теме „Посеб‐
не обавезе као васпитне мере у кривичном праву
Републике Србије“ за израду магистарске тезе и
одређивање ментора; 4) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Тањи Максић из‐
раде завршног рада на тему „Дисциплинска одго‐
ворност полицијских службеника“, одређивање

ментора и комисије за одбрану; 5) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Петру
Исакову израде завршног рада на тему „Изједна‐
чавање кривичног законодавства у Краљевини Ср‐
ба, Хрвата и Словенаца“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 6) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Ради Стојаковић
израде завршног рада на тему „Скраћени кривич‐
ни поступак у пракси Основног суда у Руми“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 7) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Марку Конатару израде завршног рада на те‐
му „Притвор у пракси Вишег суда у Београду“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 8) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Драгани Јевтовић израде завршног рада
на тему „Аргументи за и против примене хипнозе
у кривичном поступку“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 9) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Бошку Тарбуку
израде завршног рада на тему „Психологија учи‐
нилаца кривичних дела против војске“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 10) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Бо‐
јану Булајићу израде завршног рада на тему „Пси‐
хологија припадника организоване криминалне
групе“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 11) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Игору Лагунџину израде завршног
рада на тему „Психологија учинилаца кривичних
дела зависника од наркотика“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 12) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Сањи Мија‐
товић израде завршног рада на тему „Еволуција
процесних овлашћења јавног тужиоца у фази ис‐
траге“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 13) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Мирјани Перић израде завршног
рада на тему „Психологија серијских убица“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 14) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Немањи Илићу израде завршног рада на
тему „Откривање и доказивање кривичног дела
тешке крађе у пракси ПУ Ужице“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 15) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Ђорђу
Шијачићу израде завршног рада на тему „Улога

Војне полиције Војске Србије у спровођењу посеб‐
них доказних радњи“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 16) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Николи Вујчићу
израде завршног рада на тему „Откривање и до‐
казивање кривичног дела тешке крађе у пракси ПС
Земун“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 17) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Александру Јањиловићу из‐
раде завршног рада на тему „Тајни надзор кому‐
никација у законодавству Савезне Републике Не‐
мачке и Републике Србије“, одређивање ментора
и комисије за одбрану; 18) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Љубици Ра‐
довић израде завршног рада на тему „Улога Цен‐
тра за социјални рад у Новом Саду у испитивању
личности малолетника“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 19) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Зорици Пајантић
израде завршног рада на тему „Породични факто‐
ри делинквенције малолетника у пракси Центра за
социјални рад у Новом Саду“, одређивање менто‐
ра и комисије за одбрану; 20) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Предрагу Ба‐
јићу израде завршног рада на тему „Откривање и
доказивање кривичних дела примање и давање
мита“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 21) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Милошу Цветковићу израде за‐
вршног рада на тему „Улога грађана – лаика у кри‐
вичном поступку – држава бивше СФРЈ“, одређи‐
вање ментора и комисије за одбрану; 22) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Светиславу Вукмирици израде завршног рада на
тему „Прикривени иследник, агент провокатор и
информатор“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 23) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Далибору Бјелићу израде за‐
вршног рада на тему „Прикривени иследник у др‐
жавама бивше СФРЈ“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 24) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Милошу Јовано‐
вићу израде завршног рада на тему „Откривање и
доказивање кривичног дела насиље у породици у
пракси Основног суда у Новом Саду“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 25) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Вањи
Бошковић израде завршног рада на тему „Казна
затвора у систему кривичног права Србије и Црне
Горе“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 26) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Ивани Јакус израде завршног рада
на тему „Малолетници као жртве и учиниоци кри‐
вичног дела насиља у породици“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 27) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Срђа‐
ну Матаруги израде завршног рада на тему „Изри‐
цање и извршење мера безбедности психијатриј‐

ског карактера у кривичном праву Србије“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 28) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Маји Пршић израде завршног рада на тему
„Појам, циљеви и перспективе васпитних мера у
кривичном праву Републике Србије“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 29) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Тама‐
ри Пушкаревић израде завршног рада на тему
„Кривично дело насиље у породици у пракси Ос‐
новног суда у Новом Саду ‐ у временском периоду
од 2014. до 2015. године“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 30) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Алберту Нађу
израде завршног рада на тему „Феноменологија
прекршаја против јавног реда и мира у пракси ПС
Стари град (ПУ за град Београд)“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 31) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Крис‐
тини Мирић израде завршног рада на тему „Кри‐
вично дело насиље у породици у пракси Основног
суда у Ваљеву ‐ у временском периоду од 2013. до
2015. године“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 32) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Катарини Петровић израде
завршног рада на тему „Кривично дело насиље у
породици у пракси Основног суда у Ваљеву ‐ у вре‐
менском периоду од 2010. до 2012. године“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 33) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Бојану Вујановићу израде завршног рада на
тему „Откривање и доказивање кривичног дела
изнуде у пракси МУП‐а Републике Српске“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 34) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Слађани Вукмировић израде завршног рада
на тему „Кривично дело насиље у породици у
пракси Основног суда у Кикинди“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 35) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Боја‐
ни Стефановић израде завршног рада на тему „От‐
кривање и доказивање кривичног дела насиља у
породици у пракси ПС Чукарица“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 36) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Мила‐
ну Гушавцу израде завршног рада на тему „Кри‐
вично дело насиље у породици у пракси Основног
суда у Новом Саду ‐ у временском периоду од
2010. до 2011. године“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 37) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Славку Ђипалу
израде завршног рада на тему „Друштвени проце‐
си који доприносе појави прања новца“, одређи‐
вање ментора и комисије за одбрану; 38) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Милици Слобода израде завршног рада на тему
„Накнада штете код саобраћајних незгода у праву
Европске уније и Србије“ и одређивање ментора;

39) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Ивани Панић израде завршног ра‐
да на тему „Начело слободе пружања услуга са
посебним освртом на пружање адвокатских услу‐
га у земљама Европске уније“ и одређивање мен‐
тора; 40) Доношење одлуке о одобравању студен‐
ту мастер студија Ивани Габрић израде завршног
рада на тему „Алтернативни начини решавања ме‐
ђународних трговинских спорова“ и одређивање
ментора; 41) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Вери Филиповић израде за‐
вршног рада на тему „Уговор о извођењу инвести‐
ционих радова у иностранству“ и одређивање
ментора; 42) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Јовани Говедарица израде
завршног рада на тему „Правно регулисање же‐
лезничког саобраћаја у Европскoj унији и у Срби‐
ји“ и одређивање ментора; 43) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Тијани Ђур‐
ђевић израде завршног рада на тему „Накнада
штете због повреде правила о заштити конкурен‐
ције“ и одређивање ментора; 44) Доношење одлу‐
ке о одобравању студенту мастер студија Димит‐
рију Ђукићу израде завршног рада на тему „Заш‐
тита коју Европска конвенција о људским правима
обезбеђује у погледу комуникације адвоката и
клијента“ и одређивање ментора; 45) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија
Бранкици Тодоровић израде завршног рада на те‐
му „Улога Савета безбедности у борби против ме‐
ђународног тероризма“ и одређивање ментора;
46) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Милици Његован израде завршног
рада на тему „Тумачење забране арбитрарног по‐
нашања државе пријема улагања у инвестиционој
арбитражи“ и одређивање ментора; 47) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Николи Вадље израде завршног рада на тему „Ди‐
пломатски односи Србије и Грчке од 1912. до 1918.
године“ и одређивање ментора; 48) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија
Кристини Војводић израде завршног рада на тему
„Право вета у пракси Савета безбедности УН“ и
одређивање ментора; 49) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Драгану Ми‐
лошеву израде завршног рада на тему „ОЕБС и ре‐
шавање међународних конфликата“ и одређива‐
ње ментора; 50) Извештај Ненада Радивојевића о
посети студената прве године Смера унутрашњих
послова Безбедносно‐информативној агенцији у
Београду и Музеју ваздухопловства у Сурчину; 51)
Захтев проф. др Сенада Јашаревића за одобрење
службеног пута у Неум, БиХ, као и за верификаци‐
ју рада; 52) Захтев проф. др Драгутина Аврамови‐
ћа за одобрење службеног пута у Солун, Грчка; 53)
Захтев проф. др Бранислава Ристивојевића и Сте‐
фана Радојчића за одобрење службеног пута у Ам‐
стердам, Холандија; 54) Извештај проф. др Сенада

Јашаревића са службеног пута у Франкфурт, Не‐
мачка; 55) Извештај проф. др Сенада Јашаревића
са службеног пута у Тирану, Албанија; 56) Инфор‐
мације, питања, предлози.

• 13. и 14. маја 2017. године у кампусу Универзите‐
та у Новом Саду одржан је Међународни фести‐
вал науке и образовања. Имајући у виду да је чи‐
тав Фестивал посвећен нашем великом научнику и
проналазачу Николи Тесли, Правни факултет се
посетиоцима представио симулацијом суђења у
вези са спором око једног патента: радија. У том
спору, тужилац Гуљелмо Маркони тврдио је да
због коришћења његовог патента има право на
накнаду штете од Сједињених Америчких Држава.
Врховни суд САД‐а је донео пресуду којом је од‐
био захтев тужиоца и утврдио да је проналазач ра‐
дија, заправо, Никола Тесла. Упркос томе, с обзи‐
ром да је пресуда донета у време Другог светског
рата, у различитим текстовима се најчешће упра‐
во Маркони спомиње као изумитељ радија. Због
тога је ова симулација имала двоструку улогу: да
децу забави али и да их нечему новом научи. У
припреми су учествовали доц. др Бојан Тубић,
асистенти др Наташа Рајић, др Марко Кнежевић,
Николина Мишчевић и Илија Јованов, као и сту‐
денти Светозар Видаковић, Мирослав Курдулија,
Никола Стојановић, Милош Савић, Горан Мијаило‐
вић и Владимир Љиљак.

• oд 14. до 20. маја 2017. године проф. др Гордана
Ковачек Станић боравила је на Факултету политич‐
ких наука Универзитета La Sapienza у Риму (Итали‐
ја) у оквиру програма Erasmus + teaching. Одржала
је предавања у оквиру предмета Приватно право
на првој години студија. Теме предавања су биле:
Child in a Single (Absent) Parent Family: Support and
Family Home; Important Issues Concerning a Child: De‐
cision‐making and Resolving the Conflict; Exercise of
the Parental Rights after Divorce: Best Interests of the
Child; The Disintegration of Families: International
Child Abduction; Comparative Analysis of In Vitro Fer‐
tilization Programs in the EU State Regulation of Sur‐
rogate Motherhood: Liberal or Restrictive Approach.

• 18. маја 2017. године одржана је седницу Већа
докторских студија Јавно право са следећим днев‐
ним редом: 1) Усвајање записника са седнице Већа

докторских студија Јавно право одржане 21. сеп‐
тембра 2016. године; 2) Решавање молбе студента
Нине Арсић (бр. индекса ДЈ 2/10) да јој се: Рад
„Economic and regulatory evaluation of the organic
agricultural production in Serbia: a case study of the
production of wheat“, који је написала у коаутор‐
ству са Немањом Бербером и Јованом Ђуричић и
који је објављен 2012. године у часопису Custos e
Agronegocio Online (категоризација часописа: M23)
призна као објављен научни рад и рад „Анализа
удела „здравих“ тврдњи у означавању прехрам‐
бених производа као облик манипулације прави‐
ма потрошача“, који је написала у коауторству са
Наташом Папић Благојевић и који је објављен 2012.
године у часопису Право – теорија и пракса (М53)
призна као објављени научни рад; 2) Решавање
молбе студента Дејана Решетара (бр. индекса ДЈ
7/13) да му се: Рад „Comparative Criminal Aspects of
Euthanasia and Human Dignity“ са којим је учество‐
вао на Међународној научној конференцији студе‐
ната права и студената докторских студија Прав‐
ног факултета у Темишвару 20. маја 2016. године
призна као објављени научни рад, а конференција
на којој је учествовао као учешће на научном ску‐
пу са саопштењем и рад „Одузимање имовине
проистекле из кривичног дела“ са којим је учест‐
вовао на Научном скупу са међународним учеш‐
ћем у организацији Правног факултета у Пришти‐
ни са привременим седиштем у Косовској Митро‐
вици 23. јуна 2016. године призна као објављени
научни рад, а конференција на којој је учествовао
као учешће на научном скупу са рефератом; 3) Ре‐
шавање молбе студента Мирјане Средојевић (бр.
индекса ДЈ 3/13) да јој се: Учешће на Међународној
научној конференцији која је одржана у Штипу од
1. до 2. септембра 2016. године, на којој је изложи‐
ла рад „Друштво данашњице: изазов за људска
права и пут у будућност“ и који је штампан у це‐
лости у Зборнику радова са конференције призна
као учешће на научном скупу са рефератом.

• oд 25. до 27. маја 2017. године проф. др Драгутин
Аврамовић је учествовао на међународном науч‐
ном скупу под називом Greek Drama, Law, and Poli‐
tics, који је одржан у Солуну и Комотинију (Грчка),

у организацији Правног факултета Аристотеловог
универзитета у Солуну и Правног факултета Демо‐
критовог универзитета Тракије. Том приликом,
поднео је реферат под насловом The Limits of the
Law and Literature Movement – An Example from An‐
tigone.

• 25. маја 2017. године Управник библиотеке мр
Радмила Дабановић и библиотекар Данијела Ар‐
сенијевић у Централној библиотеци Универзитета
у Новом Саду присуствовале су радионици „Елек‐
тронски ресурси и побољшање квалитета научно‐
истраживачког рада“. Радионица је одржала Та‐
мила Миркамалова, представница EBSCO инфор‐
мационог сервиса за тренинг и едукацију корисни‐
ка. Циљ радионице је био унапређења претраге и
коришћења EBSCO електронских књига, као и јед‐
ноставније коришћење платформе за обједињену
претрагу претплаћених сервиса – EBSCO Discovery
Service. EBSCO Discovery Service – платформа за об‐
једињену претрагу претплаћених сервиса, одне‐
давно је активирана и на сајту Кобсона.
ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКЕ

• од 1. до 31. маја 2017. године Библиотека Прав‐
ног факултета добила је на поклон књиге од Душа‐
на Маринковића и Јелене С. Перовић.
СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ

• Савез студентата је почетком маја приредио
трибину на којој је говорио београдски адвокат
Мирослав Васић на тему „Међународни кривични
трибунал за бившу Југославију ‐ однос права и не‐
права“. Организован је одлазак студената на
„Правнијаду 2017“, на којој су фудбалери, одбојка‐
ши и кошаркашице Правног факултета у Новом
Саду освојили прво место, а одбојкашице и ко‐
шаркаши друго место. У оквиру хуманитарне сек‐
ције Савеза, одржан је турнир у билијару. Спрове‐
дено је редовно анкетирање студената.
• ЕЛСА Нови Сад је одржала изборне скупштине
на којој су изабрани нови носиоци функција пред‐
седника, генералног секретара, потпредседника и
директора за сваки од сектора. Организована је
пракса код јавног бележника која је трајала од 8.
до 19 маја. Такође је израђена интернет страница
за Supporting Area Meeting конференцију, која ће
бити одржана у септембру ове године.
Редакцијски колегијум: Слобода Мидоровић (уредник), секретар редакције: Су‐
зана Новитовић, прилог библиотеке: Данијела Арсенијевић, Стеван Лукић, тел:
485–3057, телефакс 450–427, е‐mаil: suzy@pf.uns.ac.rs, прелом и припрема: Све‐
тислав Исаков. „Информатор“ је интерно гласило Правног факултета у Н. Саду.
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Della Revoca Degli Atti Fraudolenti Compiuti dal Debitore Secondo il Diritto Romano /
Enrico Serafini. ‐ Charleston : Bibliolife, 2016
A devizahitelezés nagy kézikönyve. ‐ Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó,
2015
Le droit à un environnment sain revisité: etude de droit suisse, international et comparé
[Thèse] / Francesca Magistro. – Genève; Zurich ; Bale: Université de Genève: Schulthess,
2017
Die fehlerhafte Kapitalerhögung / von Ulrike Meyer‐Panhuysen. ‐ Köln: Verlag Otto
Schmidt, 2003
Gemeineuropäisches Sachenrecht / von Christian Bar. ‐ München: C. H. Beck, 2015
Грађанско процесно право / Ранко Кеча, Марко С. Кнежевић. ‐ Београд : Службени
гласник, 2016
Идеја народне суверености у делу Жан‐Жак Русоа: завршни рад / Милица Јотановић. ‐
Нови Сад, 2017
Индентитет(и) и ментална болест : анализа прича специјалних пацијената о себи и
другима / Милана М. Љубичић. ‐ Београд: Чигоја штампа : Институт за социолошка
истраживања Филозофског факултета, 2016
Ко каже хуманост ... : рат, право и глобални поредак / Данило Золо. ‐ Београд: Правни
факултет Универзитета, 2017
Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја у пракси Основног јавног
тужилаштва у Панчеву: завршни рад / Милан Марковић. ‐ Нови Сад, 2017
Кривично дело насиља у породици у пракси Основног суда у Зрењанину: завршни рад /
Максимилиан Мајер. ‐ Нови Сад, 2017
Модели јавног буџетирања / Марина Димитријевић. ‐ Ниш: Правни факултет
Универзитета, Центар за публикације, 2017
Откривање и доказивање кривичног дела неовлашћена производња и стављење у
промет опојних дрога у пракси ПУ Лесковац: завршни рад / Ненад Костић. ‐ Нови Сад,
2017
Откривање и доказивање кривичног дела разбојништва у Полицијској управи за град
Београд ‐ ПС Стари град: завршни рад / Јована Величковић. ‐ Нови Сад, 2017
Откривање и доказивање кривичног дела тешке крађе у пракси ПУ Зајечар: завршни
рад / Димитријевић Андрија. ‐ Нови Сад, 2017
The Oxford Handbook of the History of International Law. ‐ Oxford: Oxford University
Press, 2014
Поткултура насиља: ка једној интегрисаној криминолошкој теорији / Марвин Волфганг
и Франко Феракути. ‐ Београд : Правни факултет Универзитета, 2012
Правно регулисање електронских јавних набавки у Европској унији: мастер рад /
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Радмила Лемајић Кишгеци. ‐ Нови Сад, 2017
Престанак уговора о закупу: завршни рад / Стефан Николетић. ‐ Нови Сад, 2017
Радикални облици исламске верске етике као узрок тероризма: завршни рад / Немања
Тривун. ‐ Нови Сад, 2017
Решавање потрошачких спорова путем арбитраже: завршни рад / Мирјана Тадин. ‐
Нови Сад, 2017
Стандардне клаузуле у међународним привредним уговорима / Јелена С. Перовић. ‐
Београд: Центар за истраживачку делатност Економског факултета, 2012
Уговор о оплемењивању и доради робе ‐ Лохн послови: завршни рад / Сњежана
Ђаковић. ‐ Нови Сад, 2017
Управно право / Драган Милков. ‐ Нови Сад : Правни факултет Универзитета, Центар за
издавачку делатност, 2017
Злочин и свакодневни живот: увид (у) последице по друштво / Маркус Фелсон. ‐
Београд : Правни факултет Универзитета, 2011
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