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• 12. јуна 2019. године на Правном факултету у Но‐
вом Саду одржана је свечана додела сертификата
студентима који су у школској 2018/2019. години
похађали праксу у Основном, Вишем или Апела‐
ционом суду у Новом Саду, Основном, Вишем или
Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду,
полазницима Правне клинике за заштиту животне
средине, Правне клинике за борбу против тргови‐
не људима и Правне клинике за избегличко право,
као и учесницима у раду Центра за симулацију су‐
ђења. Истом приликом, сертификати су уручени и
студентима који су завршили обуку коришћења
правне базе „Параграф лекс“. Током свечаности,
студентима су се обратили проф. др Татјана Бугар‐
ски, продекан за наставу, судија Дарко Тадић, вр‐
шилац дужности председника Апелационог суда у
Новом Саду, др Оливер Фојкар испред Покрајин‐
ског завода за заштиту природе, као и Братислав
Миловановић, генерални директор компаније
„Параграф“. По завршетку доделе сертификата
од стране представника компаније „Параграф“
организована је наградна игра у оквиру које су до‐
дељене две награде: лиценца за коришћење прав‐
не базе у трајању од 365 дана и таблет са инстали‐
раном апликацијом „Параграф лекс“.

• 12. јунa 2019. 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 писање реферата о канди‐
датима пријављеним на конкурс за избор у звање
асистента са докторатом за ужу научну област
Безбедносноправну и заснивање радног односа
на радном месту сарадника за наставни предмет

Систем безбедности. Седницом је председавао
председник Изборног већа, проф. др Бранис‐
лав Ристивојевић.

• 12. јуна 2019. године одржана је 33. седница
Наставно‐научног већа Правног факултета у Но‐
вом Саду, са следећим дневним редом: 1) Усваја‐
ње записника са претходне седнице Наставно‐на‐
учног већа; 2) Доношење одлуке о избору седам
чланова Савета Правног факултета у Новом Саду
из реда запослених у настави, за мандатни период
од 2019. до 2023. године; 3) Доношење одлуке о
утврђивању Предлога правилника о катедрама
Правног факултета у Новом Саду; 4) Доношење
одлуке о утврђивању Предлога правилника о раду
Библиотеке Правног факултета Универзитета у
Новом Саду; 5) Давање мишљења о потреби про‐
дужења радног односа проф. др Ранку Кечи; 6)
Давање мишљења о потреби продужења радног
односа проф. др Драгану Милкову; 7) Давање
мишљења о предлогу да се др Надежда Љубојев
изабере у звање редовног професора за ужу науч‐
ну област Правне науке на Техничком факултету
„Михајло Пупин“ у Зрењанину; 8) Доношење одлу‐
ке о усвајању Извештаја о успешно реализованим
програмима практичне наставе студената Правног
факултета у Новом Саду у току школске 2018/2019.
године, руководиоца програма практичне наставе
проф. др Татјане Бугарски, као и доношење
одлуке о реализацији програма практичне наставе
у школској 2019/2020. години; 9) Доношење
одлуке о именовање Комисије за оцену и одбрану
докторске дисертације „Начело супсидијарности у
пракси Европског суда за људска права“ кан‐
дидата Александра Тодоровића; 10) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Ра‐
дивоју Петрушићу израде завршног рада на тему
„Оспособљавање припадника Војске Србије у об‐
ласти заштите тајних података“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 11) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Маји Лаи‐
новић израде завршног рада на тему „Забрана
протеривања и враћања (non‐refoulement) у прак‐
си Европског суда за људска права“ и одређивање
ментора; 12) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Николи Белошу израде за‐
вршног рада на тему „Одступање од поштовања

људских права у функцији заштите националне
безбедности“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 13) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Владани Мацановић израде
завршног рада на тему „Дипломатски и политички
односи Савезне Републике Југославије и Републи‐
ке Хрватске“ и одређивање ментора; 14) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Моники Ајдуковић израде завршног рада на тему
„Политички и дипломатски односи САД и Јапана
уочи и током Другог светског рата“ и одређивање
ментора; 15) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Срђани Радаковић израде за‐
вршног рада на тему „Утицај личности на међуна‐
родне односе ‐ примери Хитлера и Стаљина“ и од‐
ређивање ментора; 16) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Драгану Витасу
израде завршног рада на тему „Уговор о једно‐
кратној платној трансакцији“ и одређивање мен‐
тора; 17) Молба Слободе Мидоровић за одобрење
плаћеног одсуства ради стручног усавршавања на
Правном факултету у Потсдаму, Немачка, у својст‐
ву стипендисте DAAD; 18) Молба др Ивана Милића
за одобрење плаћеног одсуства ради стручног
усавршавања на Белгородском државном техно‐
лошком универзитету „В. Г. Шухов“ у Белгороду,
Руска Федерација, у својству стипендисте Минис‐
тарства образовања и науке Руске Федерације; 19)
Захтев проф. др Сенада Јашаревића за одобрење
плаћеног одсуства ради присуствовања кон‐
ференцији CEELex мреже Међународне органи‐
зације рада (МОР‐а), која ће се одржати у Игалу,
Црна Гора; 20) Извештај проф. др Гордане Кова‐
чек Станић и др Сандре Самарџић са службеног пу‐
та у Марибор, Словенија; 21) Извештај проф. др
Сенада Јашаревића о боравку у Скопљу, Северна
Македонија; 22) Извештај проф. др Сенада Јаша‐
ревића о боравку у Мостару, БиХ; 23) Информаци‐
је, питања, предлози. Седницом је председавао
председник Наставно‐научног већа, проф. др Бра‐
нислав Ристивојевић.

• 13. јуна 2019. године одржана је 18. седница Са‐
вета Правног факултета у Новом Саду, са следе‐
ћим дневним редом: 1) Усвајање записника са
претходне седнице Савета Факултета; 2) Доноше‐
ње одлуке о усвајању Правилника о катедрама
Правног факултета у Новом Саду; 3) Доношење
одлуке о усвајању Правилника о раду Библиотеке
Правног факултета Универзитета у Новом Саду; 4)
Информације, питања, предлози. Седницом је
председавао председник Савета, проф. др Драган
Милков.
• 19. јуна 2019. године одржана је 34. седница На‐
ставно‐научног већа Правног факултета у Новом
Саду, са следећим дневним редом: 1) Усвајање за‐
писника са претходне седнице Наставно‐научног
већа; 2) Доношење одлуке о избору једног члана

Савета Универзитета у Новом Саду за мандатни
период од 2019. до 2023. године; 3) Доношење од‐
луке о усвајању обрасца извештаја, као и наратив‐
ног извештаја и финансијског извештаја о реализа‐
цији Краткорочног пројекта од посебног интереса
за одрживи развој у АП Војводини у 2018. години
под називом „Сарадња јавног и приватног сектора
у области унутрашњих послова као елемент одр‐
живог развоја“; 4) Доношење одлуке о давању
сагласности доц. др Александру Мартиновићу за
радно ангажовање на Факултету медицинских нау‐
ка у Крагујевцу, у школској 2019/2020. години, ра‐
ди извођења наставе из наставног предмета Здра‐
вствено законодавство и администрација на Док‐
торским академским студијама Менаџмент здрав‐
ственог система; 5) Молба Милана Милутина за
одобрење плаћеног одсуства ради стручног усавр‐
шавања на Правном факултету у Потсдаму, Немач‐
ка, у својству стипендисте DAAD; 6) Информације,
питања, предлози. Седницом је председавао пред‐
седник Наставно‐научног већа, проф. др Бранис‐
лав Ристивојевић.

• 21. јуна 2019. године одржана је 1. седница Саве‐
та Правног факултета у Новом Саду, са следећим
дневним редом: 1) Усвајање записника са претход‐
не седнице Савета Факултета; 2) Извештај о избо‐
ру чланова Савета Правног факултета у Новом Са‐
ду из реда наставног и ненаставног особља, за
мандатни период од 2019. до 2023. године; 3) Из‐
бор председника и заменика председника Савета
Правног факултета у Новом Саду; 4) Информације,
питања, предлози. Седницом је председавао пред‐
седник Савета, проф. др Драган Милков.
• од 24. јуна до 10. јула 2019. године одвијала се
пријава канидата за упис на Факултет, полагање
пријемног испита и упис бруцоша. Пријемни испит
организован је 1. јула од стране Секретаријата Фа‐
култета и Службе за наставу у два термина, од 9 и
од 12 часова. Испит се одвијао у просторијама Фа‐
култета, уз дежурство сарадника на Факултету као
и чланова Савеза студената. Комисију која је пре‐
гледала и оцењивала тестове чинили су проф. др
Слободан Орловић, проф. др Гордана Дракић,
проф. др Маша Кулаузов, доц. др Светозар Чип‐
лић, Наташа Рајић, асистент са докторатом и Урош
Станковић, асистент са докторатом.
• oд 1. јула до 31. августа 2019. године асистент
Слобода Мидоровић је као стипендиста Немачке
службе за академску размену – DAAD боравила на
Правном факултету Универзитета у Потсдаму ра‐
ди стручног усавршавања ‐ истраживања и прикуп‐
љања литературе у вези са израдом докторске ди‐
сертације. Истраживање је спроведено под мен‐
торством проф. др Доротее Асман (Prof. Dr. Doro‐
thea Assmann), шефице Катедре немачког и европ‐
ског грађанског права и грађанског процесног

права на Правном факултету Универзитета у Потс‐
даму.

• од 1. до 29. јула 2019. године, др Иван Милић,
асистент са докторатом, похађао је Летњу школу
руског језика на Белгородском државном техно‐
лошком универзитету „В. Г. Шухов“ у Белгороду
(Руска Федерација). Након успешно окончане Лет‐
ње школе учесницима су уручени одговарајући
сертификати.

• 11. јула 2019. године одржана је 5. седница Из‐
борног већа Правног факултета у Новом Саду, са
следећим дневним редом: 1) Усвајање записника
са претходне седнице; 2) Доношење одлуке о об‐
разовању Комисије за писање реферата о канди‐
датима пријављеним на конкурс за избор у звање
асистента за ужу научну област Међународно‐
правну и заснивање радног односа на радном мес‐
ту сарадника за наставни предмет Међународно
јавно право; 3) Доношење одлуке о избору у зва‐
ње асистента са докторатом за ужу научну област
Безбедносноправну и заснивању радног односа
на радном месту сарадника за наставни предмет
Систем безбедности (предложени кандидат: др
Ненад Радивојевић). Седницом је председавао
председник Изборног већа, проф. др Бранис‐
лав Ристивојевић.

• 11. јула 2019. године одржана је 1. седница На‐
ставно‐научног већа Правног факултета у Новом
Саду, са следећим дневним редом: 1) Усвајање за‐
писника са 34. седнице Наставно‐научног већа; 2)
Доношење одлуке о усвајању извештаја Комисије
за оцену и одбрану докторске дисертације „Ме‐
родавно право у међународним инвестиционим
споровима“ кандидата Милене Галетин; 3) Доно‐
шење одлуке о усвајању извештаја Комисије за
оцену и одбрану докторске дисертације „Поштен
и правичан третман страног улагача као правни
стандард у међународном инвестиционом праву“
кандидата мр Горана Ракића; 4) Доношење одлу‐

ке о усвајању извештаја Комисије за оцену подоб‐
ности кандидата Миодрага Ћујића, теме „Начело
ефикасности у међународ‐ном кривичном право‐
суђу“ и ментора доц. др Бојана Тубића, за израду
докторске дисертације; 5) Доношење одлуке о
именовању Комисије за оцену подобности канди‐
дата Мариа Војнића Хајдука, теме „Рамбурсни
кредит“ и ментора проф. др Владимира Марјанс‐
ког, за израду докторске дисертације; 6) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Немањи Бајину израде завршног рада на тему
„Обавезе издавача из издавачког уговора“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 7) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Ратку Гавранићу израде завршног рада на те‐
му „Обвезник доставе по службеној дужности ис‐
праве која представља правни основ за упис у ка‐
тастар непокретности“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 8) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Диани Тркуља
израде завршног рада на тему „Упис права у ка‐
тастар непокретности“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 9) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Владани Коваче‐
вић израде завршног рада на тему „Индикације за
прекид трудноће у домаћем и упоредном праву“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 10)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Николини Јотановић израде завршног ра‐
да на тему „Доступност поступка сурогат материн‐
ства у упоредном праву“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 11) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Нади Бајић изра‐
де завршног рада на тему „Акцесорност уговорне
казне у припадању“, одређивање ментора и коми‐
сије за одбрану; 12) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Душку Топаловићу
израде завршног рада на тему „Улога војне поли‐
ције у откривању и доказивању кривичних дела
која чине припадници Војске Србије“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 13) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Нико‐
лини Ђуричић израде завршног рада на тему „Бор‐
ба против корупције у пракси Вишег суда у Новом
Саду – Посебно одељење за сузбијање корупције“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 14)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Јовани Мајкић израде завршног рада на
тему „Процесни субјекти у поступку према мало‐
летницима“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 15) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Драгани Мандић израде за‐
вршног рада на тему „Улога јавног тужиоца у от‐
кривању и доказивању насиља у породици у прак‐
си Основног јавног тужилаштва у Бечеју“, одређи‐
вање ментора и комисије за одбрану; 16) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Милици Ненадовић израде завршног рада на тему

„Сиромаштво као криминогени фактор делин‐
квенције“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 17) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Милици Јевтић израде за‐
вршног рада на тему „Породични фактори делин‐
квенције малолетника у пракси Градског центра
за социјални рад у Београду ‐ одељење Вождо‐
вац“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
18) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Марку Бурћаку израде завршног рада
на тему „Споразум о признању кривичног дела у
пракси Основног суда у Шиду“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 19) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Јелени Ми‐
тровић израде завршног рада на тему „Специфич‐
ности откривања и доказивања кривичног дела
прања новца“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 20) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Владимиру Лепотићу израде
завршног рада на тему „Специфичности открива‐
ња и доказивања кривичног дела зеленаштва“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 21) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Сањи Матић израде завршног рада на те‐
му „Положај оштећеног лица у кривичном поступ‐
ку за кривично дело трговина људима“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 22) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Ми‐
љану Савовићу израде завршног рада на тему
„Улога браниоца у кривичном поступку по прав‐
ним лековима“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 23) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Немањи Сумоњи израде
завршног рада на тему „Међународна сарадња у
вези са посебним доказним радњама“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 24) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Ди‐
митрију Цвијовићу израде завршног рада на тему
„Сведок сарадник – упоредноправна решења“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 25)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Горану Карадаревићу израде завршног ра‐
да на тему „Неовлашћена производња и ставља‐
ње у промет опојних дрога у пракси Вишег суда у
Новом Саду“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 26) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Катарини Симовић израде
завршног рада на тему „Примена Закона о спреча‐
вању насиља у породици у пракси ПУ Краљево“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 27)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Ивани Филиповић израде завршног рада
на тему „Примена Закона о спречавању насиља у
породици у пракси ПУ Ужице“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 28) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Кристини
Јовановић израде завршног рада на тему „Разли‐
чито схватање насиља у породици код припадника

Војске Србије“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 29) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Богданки Грбић израде
завршног рада на тему „Право осуђених лица на
контакт са спољним светом“, одређивање менто‐
ра и комисије за одбрану; 30) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Љиљани
Нешковић израде завршног рада на тему „Дисци‐
плинско кажњавање осуђених лица у пракси КПЗ
Ваљево“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 31) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Ђорђу Петровићу израде за‐
вршног рада на тему „Однос између трговине љу‐
дима и организованог криминалитета као глобал‐
не појаве“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 32) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Драгану Карићу израде за‐
вршног рада на тему „Однос између организова‐
ног криминалитета и тероризма“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 33) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Душа‐
ну Ерићу израде завршног рада на тему „Открива‐
ње и доказивање кривичних дела кријумчарење
људи и трговина људима у пракси ПУ за град Бео‐
град“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 34) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Зорани Ивков израде завршног ра‐
да на тему „Жртве трговине људима и њихова ре‐
интеграција у друштву“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 35) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Татјани Телебак
израде завршног рада на тему „Казнена политика
законодавца и казнена политика Вишег суда у Но‐
вом Саду за кривично дело трговина људима“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 36) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Стефану Белошевићу израде завршног ра‐
да на тему „Примена Закона о спречавању насиља
у породици у пракси ПУ Крагујевац“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 37) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Јова‐
ни Вујмиловић израде завршног рада на тему „Тр‐
говина људима – деца и малолетници као жртве
кривичног дела“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 38) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Јелени Пирић израде за‐
вршног рада на тему „Откривање и доказивање
кривичног дела неовлашћена производња и став‐
љање у промет опојних дрога учињено од стране
организоване криминалне групе“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 39) Доношење од‐
луке о измени Аd 21. Одлуке о одобравању студен‐
ту мастер студија Николини Давидовић израде за‐
вршног рада на тему „Кривично дело разбојништ‐
во у пракси Вишег јавног тужилаштва у Новом Са‐
ду“, одређивању ментора и комисије за одбрану,
донете на 32. седници Наставно‐научног већа, одр‐
жаној 15. маја 2019. године, у делу који се односи

на назив теме (предлаже се да нова тема гласи:
„Кривично дело разбојништво у пракси Вишег су‐
да у Новом Саду“); 40) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Ивану Ковачеви‐
ћу израде завршног рада на тему „Правни поло‐
жај цивилног становништва у оружаном сукобу, са
посебним освртом на случај Сребренице“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 41) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Сањи Вукојевић израде завршног рада на те‐
му „Феноменологија саобраћајне делинквенције у
пракси ПУ Приједор“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 42) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Слободани Гу‐
кић израде завршног рада на тему „Примена За‐
кона о спречавању насиља у породици у пракси ПС
Вождовац у периоду 1.6.2018. – 1.6.2019.“, одређи‐
вање ментора и комисије за одбрану; 43) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Милици Бурић израде завршног рада на тему „Фе‐
номенологија саобраћајне делинквенције у пракси
ПУ Бања Лука“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 44) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Теи Косановић израде за‐
вршног рада на тему „Кривично дело уцена“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 45) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Дејани Кнежевић израде завршног рада на
тему „Убиство полицајца при вршењу службене
дужности“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 46) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Жељку Кочићу израде за‐
вршног рада на тему „Поступак за пуштање на ус‐
ловни отпуст“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 47) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Драгани Вистаћ израде за‐
вршног рада на тему „Социјално‐економски узро‐
ци трговине људима“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 48) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Мирјани Бумбић
израде завршног рада на тему „Утицај сиромаш‐
тва на кривично дело насиље у породици у пракси
Центра за социјални рад Града Новог Сада“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 49) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Зорици Марић израде завршног рада на тему
„Положај и улога синдиката у правном систему Ре‐
публике Србије“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 50) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Милици Новичић израде
завршног рада на тему „Понављање поступка
пред националним судовима на основу пресуде
Европског суда за људска права“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 51) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Сте‐
фану Јовановићу израде завршног рада на тему
„Исламска револуција у Ирану и њен утицај на ме‐
ђународне односе“, одређивање ментора и коми‐

сије за одбрану; 52) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Ани Караџић израде
завршног рада на тему „Анализа билатералних
међународних уговора Србије и Турске“, одређи‐
вање ментора и комисије за одбрану; 53) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Јовани Шврака израде завршног рада на тему
„Улога Друштва народа у међународним односи‐
ма“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
54) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Наташи Мацакања израде заврш‐
ног рада на тему „Услови за ограничавање слобо‐
де окупљања и удруживања предвиђени Европ‐
ском конвенцијом за заштиту људских права и ос‐
новних слобода“, одређивање ментора и комиси‐
је за одбрану; 55) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Филипу Радуловићу из‐
раде завршног рада на тему „Јадранско питање –
међународни односи Србије и Италије (1915‐
1924)“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 56) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Дијани Јашаревић израде заврш‐
ног рада на тему „Међународноправна заштита
жена од насиља“, одређивање ментора и комиси‐
је за одбрану; 57) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Александру Граховцу
израде завршног рада на тему „Међународни
стандарди заштите избеглица у пракси Европског
суда за људска права“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 58) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Петру Панину из‐
раде завршног рада на тему „Уговор о посредова‐
њу“ и одређивање ментора; 59) Доношење одлу‐
ке о одобравању студенту мастер студија Тари Не‐
дељковић израде завршног рада на тему „Појам,
правна природа и врсте уговора о комисиону“ и
одређивање ментора; 60) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Синиши Јо‐
вановићу израде завршног рада на тему „Права
трговинског заступника код уговора о трговин‐
ском заступању“ и одређивање ментора; 61) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Бојану Мршићу израде завршног рада на
тему „Злоупотреба доминантног положаја на тр‐
жишту путем предаторских цена“ и одређивање
ментора; 62) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Ивани Блажић израде заврш‐
ног рада на тему „Усаглашена пракса учесника на
тржишту као облик рестриктивног споразума“ и
одређивање ментора; 63) Молба доц. др Марка
Кнежевића за одобрење плаћеног одсуства ради
стручног усавршавања на Правном факултету у
Потсдаму, Немачка; 64) Молба Николине Мишче‐
вић за одобрење плаћеног одсуства ради стручног
усавршавања на Правном факултету у Потсдаму,
Немачка; 65) Молба проф. др Душана Николића за
одобрење плаћеног одсуства ради учешћа на ме‐
ђународној научној конференцији Comparative stu‐

dies in law and language between Balkan countries
and Japan, која ће се одржати у Цавтату, Хрватска;
66) Информације, питања, предлози. Седницом је
председавао председник Наставно‐научног већа,
проф. др Бранислав Ристивојевић.

• oд 19. до 30. августа 2019. године, доц. др Марко
Кнежевић и асистенти Николина Мишчевић и Ми‐
лан Милутин, похађали су интензивни летњи курс
немачког језика на Универзитету у Потсдаму. Ор‐
ганизатор курса био је Правни факултет у Потсда‐
му у сарадњи са Немачком правном школом у Се‐
гедину, а реализатор курса био је Центар за језике
и кључне способности Универзитета у Потсдаму.
Тема курса био је немачки језик у области академ‐
ског живота, а нагласак је током наставе стављен
на комуникациону праксу, вежбе у структури и др‐
жању презентација, односно дебатовање на раз‐
личите теме.
ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКЕ

• 7. јуна 2019. године управник Библиотеке мр
Радмила Дабановић и библиотекар Зора Влајко‐
вић‐ Вајдле у Библиотеци Матице српске присуст‐
вовале су стручном семинару за библиотекаре ви‐
сокошколских библиотека у Војводини. На семи‐
нару су разматране следеће теме: искустава рада
у Националној библиотеци Француске и норматив‐
на контрола личних имена у узајамном каталогу
Србије.

• 13. јуна 2019. године на Правном факултету у Но‐
вом Саду одржан је састанак управника библио‐
тека државних правних факултета. На сатанку је
расправљано о специфичнотима рада у библио‐
течком програму COBISS.SR (Србија) и појединач‐
ним искуствима у раду са програмом а везано за
припрему наше библиотеке за прелазак у
COBISS.SR (Србија). Друга тема разговора била је
које су стране базе података најпривлачније за на‐
ше кориснике и како да их заједнички јефтиније
купимо.

• од 1. јуна до 31. августа 2019. године Библиотека
Правног факултета добила је на поклон књиге од
Бранислава Ристивојевића, Копаоничке школе
природног права, Соње Бунчић, Покрајинског заш‐
титиника грађана–омбудсмана и Deutsche Stiftung
für internationale rechtliche Zusammenarbeit <IRZ>.

• 3. јунa 2019. године управник Библиотеке мр
Радмила Дабановић, библиотекар Данијела Арсе‐
нијевић и информатичар Иван Дерманов у просто‐
ријама Музеја Војводине присуствовали су округ‐
лом столу „Улога локалне самоуправе у процесу
дигитализације културног наслеђа“.

Редакцијски колегијум: Стефан Радојчић (уредник), секретар редакције: Марија
Комароми, прилог библиотеке: Данијела Арсенијевић, тел: 485–3057, телефакс
450–427, е‐mаil: dekanat@pf.uns.ac.rs, прелом и припрема: Светислав Исаков.
„Информатор“ је интерно гласило Правног факултета у Нoвом Саду.
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Нова издања
Општа правна историја
Др Маша Кулаузов
Нови Сад, 2019.
Тираж: 300 примерака
ISBN 978‐86‐7774‐206‐5
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