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• у новембру 2017. године изашао је 101. број
Правника – листа студената Правног факултета у
Новом Саду. Ово, 101. издање часописа, прво је ко‐
је је објављено у електронском облику. Међу нас‐
ловима који су завредели посебну пажњу издваја‐
ју се: Право заробљеника на покушај бекства (ау‐
тор: Стефан Иветић, 458 прегледа); Долче Габана
на српски начин – занимљив случај из домаће
праксе заштите ауторских права (аутор: Светозар
Видаковић, 132 прегледа); Прва жена адвокат у Ср‐
бији (аутор: Наташа Стојановић, 87 прегледа), као
и Сто година националног тријумфа или трагедије?
посвећен 100. годишњици Октобарске револуције
(аутор: Јелена Ошап, 199 прегледа). Чланци студе‐
ната Правног факултета у Новом Саду налазе се на
интернет страници pravnikns.rs.

• од 4. до 15. децембра 2017. године спроведено je
анкетирање студената у погледу оцене наставника
и сарадника. Анкетирање је спровео Савез студе‐
ната у терминима редовних предавања и вежби
утврђених распоредом. Анкетирање представља
инструмент самовредновања у складу са Законом
о високом образовању Републике Србије.

• 7. децембра 2017. године одржано је такмичење
у беседништву студената Правног факултета у Но‐
вом Саду. Беседници су се такмичили у две дисци‐
плине: слободна тема и задата тема. Ове године
задате теме су биле „Истина као граница слободе
говора“ и „Право је вештина доброг и правичног“
(Ius est ars boni et aequi). Такмичаре је оцењивао
жири у следећем саставу: председник Вишег суда
у Новом Саду мр Дарко Тадић, покрајински секре‐
тар за урбанизам и заштиту животне средине Вла‐
димир Галић, адвокат Зоран Копривица, као и
професори нашег факултета Гордана Дракић и
продекан за финансије Бранислав Ристивојевић.
Свеукупни победник такмичења је, према оцени
жирија, студенткиња II године, Јана Атељевић, са
беседом под називом „Разлике“. Она је, такође,
освојила и прво место у категорији „слободна те‐
ма“, као и гласове публике. У категорији „задана
тема“, прво место је припало Николи Сибинчићу,
студенту III године, који је говорио на тему „Исти‐
на као граница слободе говора“. Друго место у
дисциплини „слободна тема“ је освојила студент‐
киња II године, Маја Сегединац са беседом „Док‐

ле више?“, док је друго место у дисциплини „зада‐
на тема“ припало студенту II одине, Срђану Хро‐
мишу, који је представио беседу на тему „Истина
као граница слободе говора“. Факултет је побед‐
ницима и осталим такмичарима припремио при‐
кладне поклоне. Овогодишњем такмичењу у бе‐
седништву је присуствовао велики број гостију.
Поред наших наставника и сарадника, студената
нашег факултета, свечаности су присуствовали
представници Покрајинске владе, правосуђа и
других државних и културних институција.

• 8. децембра 2017. године на Краљевском двору
у Београду, одржано је Краљевско национално
такмичење у беседништву у коме су учествовали
победници из свих 5 универзитетских центара у
Србији: Београда, Новог Сада, Крагујевца, Ниша и
Новог Пазара. Учеснике је оцењивао жири у следе‐
ћем саставу: академик Матија Бећковић, архитек‐
та Драгомир Ацовић, члан Крунског већа Краљев‐
ског дома Карађорђевића, писац Предраг Марко‐
вић и др Милан Ст. Протић, историчар и полити‐
чар. Представници нашег факултета су били про‐
шлогодишњи победници Такмичења у беседништ‐
ву студената Правног факултета у Новом Саду, Да‐
нило Лучић и Маја Сегединац, студенти II године,
који су и овом приликом бриљирали. Маја Сегеди‐
нац је на националном такмичењу освојила прво
место са беседом „Докле више?“, док је Данило
Лучић заузео треће место са беседом „Ћелија“.

• 12. децембра 2017. године на Факултету је одр‐
жана међународна конференција „Хармонизација
српског и мађарског (домаћег) права са правом
Европске уније и прекогранична сарадња“ на којој
су изнети резултати истраживања у оквиру пројек‐
тa за 2017. годину. Поред учесника пројекта са
Правног факултета у Новом Саду, конференцији су
присуствовали и истраживачи са Правног факулте‐
та у Сегедину (Мађарска).

13. децембра 2017. године на Сајму образовања у
Шапцу у организацији Економске школе „Стана
Милановић” представљен је Правни факултет у
Новом Саду. Том приликом су асистент Слобода
Мидоровић и сарадник у настави Милица Коваче‐
вић информисале заинтересоване матуранте са
подручја града Шапца о припремној настави за по‐
лагање пријемног испита, смеровима на основним
студијама, колективном менторском раду, пракса‐
ма и ваннаставним активностима које студенти
могу похађати током студија.

• oд 13. до 15 децембра 2017. године проф. др Гор‐
дана Ковачек Станић и асистент Сандра Самарџић,
учествовале су на XXX Копаоничкој школи природ‐
ног права. Тема овогодишњег сусрета Копаоничке
школе била је „Праведно право и стварност“. Том
приликом изложиле су рад на тему „Нови облици
породице: медицински асистирана репродукција“.
Овај рад је део пројекта „Биомедицина, заштита
животне средине и право“, који финансира Ми‐
нистарство просвете, науке и технолошког разво‐
ја, a чији је руководилац проф. др Гордана Кова‐
чек Станић, тако да ће учешће на овом скупу бити
део завршног извештаја за овај пројекат.

• од 15. до 18. децембра 2017. године проф. др
Драган Милков боравио је у Паризу ради учешћа
на скупу посвећеном представљању монографије
припремљене у част професора Жерара Маркуа
(Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard Mar‐
cou), а чији је један о коаутора. Скуп је одржан на
Универзитету Париз 1 – Пантеон, Сорбона, а водио
га је ректор Сорбоне професор Жорж Адад
(Georges Haddad). Поред тога, у представљању мо‐
нографије су учествовали: председник Научног ве‐
ћа Групације за истраживање локалне управе у Ев‐
ропи (Groupement de Recherche sur l'Administration

Locale en Europe) Универзитета Париз 1 Сорбона,
професор Жон Клод Немери (Jean‐Claude Nemery),
као и професори Бернар Долез (Bernard Dollez),
Лорон Видал (Laurent Vidal)и Тома Перу (Thomas
Perroud). Издавач монографије је Институт за
правна истраживања Сорбоне (Institut de reche‐
rche juridique de la Sorbonne). У припреми моногра‐
фије је учествовао већи број аутора са скоро свих
континената. Проф. др Драган Милков је једини
аутор из Републике Србије.

• 21. децембра 2017. године oдржана је додела
диплома студентима Mастер академских студија.
Дипломе је уручила проф. др Татјана Бугарски,
продекан за наставу.

• 21. децембра 2017. године одржана је 19. седни‐
ца Наставно‐научног већа Правног факултета у Но‐
вом Саду са следећим дневним редом: 1) Усвајање
записника са 18. седнице Наставно‐научног већа;
2) Доношење одлуке о утврђивању предлога броја
студената за упис у прву годину основних академ‐
ских студија, мастер академских студија и доктор‐
ских академских студија у школској 2018/2019. го‐
дини, као и о утврђивању на свим нивоима студија
предлога висине школарине, трошкова пријемног
испита и уписа, као и висине школарине за стране
држављане, за школску 2018/2019. годину; 3) Доно‐
шење одлуке о утврђивању Предлога ребаланса
Финансијског плана Факултета за 2017. годину; 4)
Доношење одлуке о утврђивању Предлога плана
набавки за 2018. годину; 5) Доношење одлуке о ут‐
врђивању предлога Стратегије за увођење и раз‐
вој финансијског управљања и контроле на Прав‐
ном факултету Универзитета у Новом Саду; 6) До‐
ношење одлуке о утврђивању предлога Стратегије
управљања ризицима на Правном факултету Уни‐
верзитета у Новом Саду и Акционог плана Прав‐
ног факултета Универзитета у Новом Саду ‐ План
активности за увођење и развој финансијског уп‐
рављања и контроле; 7) Доношење одлуке о утвр‐
ђивању предлога измена и допуна Правилника o
дисциплинској одговорности студената; 8) Доно‐
шење одлуке о утврђивању предлога измена и до‐
пуна Правила мастер академских студија на Прав‐
ном факултету у Новом Саду; 9) Доношење одлу‐
ке о утврђивању предлога Правила заштите од по‐
жара и Плана евакуације са скицама објекта и
упутством о поступању у случају евакуације; 10)

Доношење одлуке о одобравању да се Правни фа‐
култет у Новом Саду региструје на Интернет пор‐
талу преко којег се подносе пријаве на пројекте
које финансира Европска унија у оквиру програма
Хоризонт 2020; 11) Доношење одлуке о давању
сагласности проф. др Драгутину Аврамовићу за
радно ангажовање на Филозофском факултету у
Новом Саду, ради обављања консултација и изво‐
ђења испита из наставног предмета Увод у право,
на мастер академским студијама Конференцијско
превођење; 12) Доношење одлуке о давању саг‐
ласности проф. др Маји Станивуковић за радно ан‐
гажовање на Филозофском факултету у Новом Са‐
ду, ради обављања консултација и извођења испи‐
та из наставног предмета Европски правни систем
и институције, на мастер академским студијама
Конференцијско превођење; 13) Доношење одлу‐
ке о усвајању Извештаја Комисије за оцену и од‐
брану докторске дисертације „Правна заблуда у
кривичном праву“ кандидата Николе Вуковића;
14) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Зорици Михајловић израде завршног
рада на тему „Психологија учинилаца кривичног
дела насилничког понашања на спортској приред‐
би и јавном скупу“, одређивање ментора и коми‐
сије за одбрану; 15) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Немањи Максимо‐
вићу израде завршног рада на тему „Откривање
лажи у информативном разговору са грађанима“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 16)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Александри Станић израде завршног рада
на тему „Откривање и доказивање кривичног де‐
ла разбојништво у пракси ПС Нови Београд“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 17) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Зорки Тошић израде завршног рада на те‐
му „Испитивање личности малолетника у пракси
Центар за социјални рад у Подгорици“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 18) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Ни‐
коли Свитићу израде завршног рада на тему „Од‐
нос малолетничких банди и организованог кри‐
миналитета“ и одређивање ментора; 19) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Николи Радосављевићу израде завршног рада на
тему „Улога Интерпола у сузбијању тероризма“ и
одређивање ментора; 20) Доношење одлуке о
измени Одлуке Аd 16. о одобравању студенту
мастер студија Вањи Вукотић израде завршног ра‐
да на тему „Откривање и доказивање кривичних
дела убиства и тешког убиства у пракси ПУ Нови
Пазар“, донете на 10. седници Наставно‐научног
већа, одржаној 15. марта 2017. године, у делу који
се односи на назив теме (предлаже се да тема
гласи: „Откривање и доказивање кривичних дела
убиства и тешког убиства извршених на подручју
Новог Пазара“); 21) Доношење одлуке о измени

Одлуке Аd 41. о одобравању студенту мастер
студија Владимиру Шицару израде завршног рада
на тему „Савремена техничко‐технолошка сред‐
ства у служби посебних доказних радњи“, донете
на 38. седници Наставно‐научног већа, одржаној
19. маја 2016. године, у делу који се односи на
назив теме (предлаже се да тема гласи: „Оштеће‐
ни у кривичном поступку Србије“); 22) Извештај
проф. др Маје Станивуковић о учешћу на Зимској
школи из области инвестиционог права и алтер‐
нативног решавања спорова одржаној у Драчу,
Албанија; 23) Извештај Бојане Ристић о учешћу на
Зимској школи из области инвестиционог права и
алтернативног решавања спорова одржаној у
Драчу, Албанија; 24) Извештај проф. др Сенада Ја‐
шаревића о присуствовању Конференцији о аген‐
цијама за мирно решавање радних спорова зема‐
ља Западног Балкана одржаној у Подгорици, Црна
Гора; 25) Извештај проф. др Гордане Ковачек Ста‐
нић и Сандре Самарџић о учешћу у раду XXХ сусре‐
та Копаоничке школе природног права одржаног
на Копаонику; 26) Информације, питања, предло‐
зи. Седницом је председавао председник Већа
проф. др Љубомир Стајић.

• 21. децембра 2017. године одржана је 7. седницa
Већа Пројекта „Правна традиција и нови правни
изазови” са следећим дневним редом: 1) Усвајање
записника са 2; 3; 4; 5. и 6. седнице; 2) Усвајање Из‐
вештај о реализованим активности истраживача
на Пројекту у другој истраживачкој години (2017.
години); 3) Организовање Научног скупа на коме
ће бити изнети резултати истраживања на Пројек‐
ту; 4) Разно. Седницом је председавао руководи‐
лац пројекта проф. др Драган Милков.

• 22. децембра 2017. године одржана је 7. седница
Савета Факултета са следећим дневним редом: 1)
Усвајање записника са претходне седнице Савета
Факултета; 2) Доношење одлуке о ребалансу Фи‐
нансијског плана Правног факултета у Новом Саду
за 2017. годину; 3) Доношење одлуке о усвајању
Плана набавки за 2018. годину; 4) Доношење одлу‐
ке о усвајању: Стратегије за увођење и развој фи‐
нансијског управљања и контроле на Правном фа‐
култет у Универзитета у Новом Саду, Стратегије
управљања ризицима на Правном факултету Уни‐
верзитета у Новом Саду и Акционог плана Прав‐
ног факултета Универзитета у Новом Саду – План
активности за увођење и развој финансијског уп‐
рављања и контроле; 5) Доношење одлуке о изме‐
нама и допунама Правилника о дисциплинској од‐
говорности студената; 6) Доношење одлуке о из‐
менама и допунама Правила мастер академских
студија на Правном факултету у Новом Саду; 7)
Доношење одлуке о изменама и допунама Пра‐
вилника o основама и мерилима за обрачун зара‐
да и других примања запослених; 8) Информације,

питања, предлози. Седницом је председавао пред‐
седник Савет проф. др Драган Милков.
27. децембра 2017. године у свечаној сали Правног
факултета Деда Мраз је са глумцима Дечијег позо‐
ришта, деци запослених на Факултету, уз музику и
слаткише уручио новогодишње пакетиће.

• 28. децембра 2017. године у свечаној сали Факул‐
тета декан проф. др Љубомир Стајић и председ‐
ник Савета проф. др Драган Милков приредили су
коктел и дружење поводом новогодишњих и бо‐
жићних празника за запослене и пензионере Фа‐
култета.
• у децембру 2017. године изашао је 102. број
Правника – листа студената Правног факултета у
Новом Саду. Међу насловима који су завредели
посебну пажњу издвајају се: 10 питања за правника
у ИТ компанији (аутор: Никола Ћирић, 614 прегле‐
да); „Нисам на продају” – ропство данашњице (ау‐
тор: Гордана Денић, 367 прегледа); Колико данас
кошта част? – посвећен питању декриминализаци‐
је клевете (аутор: Срђан Хромиш, 247 прегледа),
као и Шест обележја добре пословне биографије
(аутор: Драгана Ђокић, 115 прегледа). Чланци сту‐
дената Правног факултета у Новом Саду налазе се
на интернет страници pravnikns.rs.
ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКЕ

• 7. и 8. децембра 2017. године управник Библио‐
теке мр Радмила Дабановић студентима прве го‐
дине менторских група др Јелене Видић и др Сање
Радовановић одржала је предавање: „Коришћење
фонда Библиотеке Правног факултета у Новом
Саду и њој доступних база података“.
8. децембра 2017. године, управник Библиотеке
мр Радмила Дабановић студентима докторских
студија одржала је предавање: „Коришћење Биб‐
лиотеке и онлајн доступних ресурса“.

• од 1. до 31. децембра 2017. године Библиотека
Правног факултета добила је на поклон књиге од
проф. др Љубомира Стајића, Снежане Стојановић,
Правног факултета Источно Сарајево, Института
за криминолошка и социолошка истраживања из
Београда и Института за међународну политику и
привреду из Београда.
СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ

• Савез студената је током децембра организовао
хуманитарни квиз у асоцијацијама у циљу прикуп‐
љања слаткиша, играчака, одеће и школског при‐
бора за традиционалну хуманитарну акцију „Косо‐
ву и Метохији на поклон“. Представници Савеза
студената посетили су Крагујевац где су присуст‐
вовали преговорима Организационог одбора Пра‐
внијаде. Такође је организован одлазак студената
Правног факултета у Новом Саду на „Правнијаду
2017. ‐ решавање међународних спорова мирним
путем“, која је одржана на Златибору. Уједно је
прикупљана документацију студената који су на
прелиминарној листи за студентски кредит и жал‐
бе студената који се нису нашли на тој листи. Кра‐
јем месеца у свечаној сали факултета приређена је
новогодишња чајанка којој су присуствовали про‐
фесори, сарадници и студенти.
• ЕЛСА Нови Сад је у децембру организовала пре‐
давање адвоката Горана Карадаревића и замени‐
ка јавног тужиоца Мирослава Ракића о кривичном
поступку. Осим тога, одржана је редовна јесења
скупштина, док је у периоду од 14. до 17. децембра
на Копаонику одржана национална скупштина
ЕЛСА‐е.
Редакцијски колегијум: Слобода Мидоровић (уредник), секретар редакције: Су‐
зана Новитовић, прилог библиотеке: Данијела Арсенијевић, тел: 485–3057,
телефакс 450–427, е‐mаil: suzy@pf.uns.ac.rs, прелом и припрема: Светислав
Исаков. „Информатор“ је интерно гласило Правног факултета у Н. Саду.
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Балканска мигрантска рута : између политике права и безбедности. – Београд, Нови Сад
: Институт за међународну политику и привреду, Покрајински заштитник грађана ‐
омбудсман, 2017.
Завештања у архивама светогорских манастира : (XIII‐XV век) : докторска дисертација /
Тамара М. Матовић. ‐ Београд :, 2017.
Извори финансирања тероризма : завршни рад / Дејан Марковић. ‐ Нови Сад :, 2017.
Иновације : правно‐економски аспект / Марио Лукиновић, Милан Стаматовић, Небојша
Шаркић. ‐ Београд : Службени гласник, Правни факултет Универзитета Унион, 2017.
Кривичне и прекршајне санкције и мере = Criminal and Misdemeanor Sanctions and
Measures : изрицање, извршење и условни отпуст = improsing, enforcement and
conditional release, тематски зборник радова међународног значаја = thematic
conference proceedings of international significance / Међународни научни скуп
"Кривичне и прекршајне санкције : изрицање, извршење и условни отпуст, Палић, 02‐03
јун 2016. ‐ Београд : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 2016.
Криминал, државна реакција и хармонизација са европским стандардима. ‐ Београд :
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 2013.
Медији и криминалитет : криминолошки аспекти : докторска дисертација / Александра
З. Илић. ‐ Београд :, 2017.
Методологија историјских истраживања / Здравко М. Делетић. ‐ Подгорица :
Црногорска академија наука и умјетности, 2017.
Много одговорности, премало подршке : сами родитељи на Западном Балкану /
Марина Хугхсон. ‐ Београд : Институт за криминолошка и социолошка истраживања,
2015.
Образовање осуђеника : начин да се буде слободан / Бранислава Кнежић. ‐ Београд :
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 2017.
Однос права у региону и права Европске уније = Relationship Between the EU Law and
the Law in the Region : зборник радова = collection of papers / Научни скуп одржан на
Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 25. октобра 2014. год. на
Палама. ‐ Источно Сарајево : Правни факултет, 2015.
Однос права у региону и права Европске уније = Relationship Between the EU Law and
the Law in the Region : зборник радова = collection of papers / Научни скуп одржан на
Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 25. октобра 2014. год. на
Палама. ‐ Источно Сарајево : Правни факултет, 2015.
Отпорност и морално делање / Оливера Павићевић. ‐ Београд : Институт за
криминолошка и социолошка истраживања, 2016.
Пореска кривична дела / Драган Јовашевић. ‐ Београд : Институт за криминолошка и
социолошка истраживања, 2016.
Пореско планирање мултинационалних компанија : изазови и ограничења / Снежана Р.
Стојановић. ‐ Београд : Пословни и правни факултет Универзитета Унион Никола Тесла,
Издавачки центар за индустријски менаџмент плус, 2017.
Посебне дужности према привредном друштву : завршни рад / Здравка Јовић. ‐ Нови
Сад :, 2017.
Правни оквири за заштиту животне средине од негативних техногених утицаја / Владан
Јолџић, Ана Батрићевић, Вера Станковић. ‐ Београд : Институт за криминолошка и
социолошка истраживања, 2017.
Право жига : од заштите информационе функције робне ознаке до заштите робне
ознаке као вредности по себи : докторска дисертација / Владимир Б. Боровац. ‐ Београд
, 2017.
Правосуђе и медији = Judiciary and Media : тематски зборник радова међународног
значаја = thematic conference proceedings of international significance / Међународни
научни скуп "Правосуђе и медији", Палић, 08‐09 јун 2017. ‐ Београд : Институт за
криминолошка и социолошка истраживања, 2017.
Притужбе грађана као облик контоле полиције : докторска дисертација / Дарко
Бикаревић. ‐ Нови Сад :, 2017.
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Пробијање правне личности у стечајном поступку : докторска дисертација / Марко Љ.
Радовић. ‐ Београд :, 2017.
Слобода, безбедност : право на приватност = Freedom, security : the Right to Privacy :
зборник радова = Conference Papers / Међународна научна конференција "Слобода,
безбедност : право на приватност", 16‐17.11. 2017., Нови Сад. ‐ Нови Сад, Београд :
Аутономна Покрајина Војводина, Покрајински заштитник грађана – омбудсман,
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 2017.
Стандарди судијске етике у Републици Србији : мастер рад / Бранка Мандић. ‐ Нови Сад
:, 2017.
Увод у националну безбедност / Љубомир Стајић, Радојица Лазић. ‐ Београд : Академија
за националну безбедност, Службени гласник, 2015.
Увод у систем грађанског права / Душан Николић. ‐ Нови Сад : Правни факултет
Универзитета, Центар за издавачку делатност, 2017.
Црна Гора у Југославији : одабрани чланци, расправе и есеји / Зоран Лакић. ‐ Подгорица
: Црногорска академија наука и умјетности, 2017.
Црногорска служба Валтазара Богишића : (не)завршени законски пројекти / Зоран П.
Рашовић. ‐ Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2017.
Études en l'honneur de Tristan Zimmermann : Constitution et religionLes droits de l'homme
en mémoire. – Geneve, Zurich, Bale : Schulthess, 2017.
Law and Transition : Collection of papers / Conference "Law and Transition", 23‐24 March
2017. ‐ Belgrade : University, Faculty of Law, Publishing and Information Center, 2017.
The Sale of Goods / P. S. Atiyah. ‐ London : Pitman, 1980.
Zuständigkeit und Zuständigkeitsübertragung / Sebastian Schmid. ‐ Wien : Verlag
Österreich, 2017.
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