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• 18. септембра 2019. године одржана је 2. седни‐
ца Наставно‐научног већа Правног факултета у Но‐
вом Саду, са следећим дневним редом: 1) Усваја‐
ње записника са 1. седнице Наставно‐научног већа;
2) Доношење одлуке о утврђивању календара нас‐
таве и испитних рокова у школској 2019/2020. го‐
дини; 3) Доношење одлуке о измени и допуни сту‐
дијског програма Основних академских студија
Права ‐ Општи смер (уводе се изборни наставни
предмети: Уговори грађанског права (посебни
део), као и Средства обезбеђења потраживања);
4) Доношење одлуке о измени и допуни студиј‐
ског програма Мастер академских студија Права –
Општи смер (уводе се изборни наставни предме‐
ти: Накнада штете, Лична средства обезбеђења
потраживања, као и Право виноградарства и ви‐
нарства); 5) Доношење одлуке о измени и допуни
студијског програма Мастер академских студија
Права ‐ Смер унутрашњих послова (уводи се из‐
борни наставни предмет Право виноградарства и
винарства); 6) Доношење одлуке о давању саглас‐
ности проф. др Гордани Ковачек Станић за радно
ангажовање на Факултету правних наука Универ‐
зитета Доња Горица у Подгорици, Црна Гора, у
школској 2019/2020. години; 7) Доношење одлуке
о давању сагласности проф. др Зорану Лончару за
радно ангажовање на Правном факултету Пале
Универзитета у Источном Сарајеву, Република
Српска, у школској 2019/2020. години; 8) Доноше‐
ње одлуке о давању сагласности проф. др Горану
Милошевићу за радно ангажовање на Правном
факултету Пале Универзитета у Источном Сараје‐
ву, Република Српска, у школској 2019/2020. годи‐
ни; 9) Доношење одлуке о давању сагласности
проф. др Сенаду Јашаревићу за радно ангажова‐
ње на Правном факултету Свеучилишта у Мостару,
БиХ, у школској 2019/2020. години; 10) Доношење
одлуке о давању сагласности проф. др Горану Ми‐
лошевићу за радно ангажовање на Војној акаде‐
мији у Београду, у школској 2019/2020. години; 11)
Доношење одлуке о давању сагласности доц. др
Александру Мартиновићу за радно ангажовање на
Академији васпитачко‐медицинских струковних
студија – Одсек Ћуприја, у школској 2019/2020. го‐
дини; 12) Давање сагласности проф. др Татјани Бу‐
гарски за радно ангажовање на Универзитету у
Новом Саду, у школској 2019/2020. години, ради

извођења наставе на студијском програму мастер
академских студија Форензика; 13) Доношење од‐
луке о давању сагласности доц. др Марку Кнеже‐
вићу за радно ангажовање на Универзитету у Но‐
вом Саду, у школској 2019/2020. години, ради из‐
вођења наставе на студијском програму мастер
академских студија Форензика; 14) Доношење од‐
луке о усвајању Извештаја о реализованим актив‐
ностима у оквиру Правне клинике за борбу против
насиља у породици у периоду од 1. септембра
2018. до 1. септембра 2019. године; 15) Доношење
одлуке о усвајању Плана и програма Правне кли‐
нике за борбу против насиља у породици за пери‐
од од 1. октобра 2019. до 1. октобра 2020. године;
16) Доношење одлуке о усвајању извештаја Коми‐
сије за оцену и одбрану докторске дисертације
„Начело супсидијарности у пракси Европског суда
за људска права“ кандидата Александра Тодоро‐
вића; 17) Доношење одлуке о усвајању извештаја
Комисије за оцену подобности кандидата Мариа
Војнића Хајдука, теме „Рамбурсни кредит“ и мен‐
тора проф. др Владимира Марјанског, за израду
докторске дисертације; 18) Доношење одлуке о
именовању Комисије за оцену и одбрану доктор‐
ске дисертације „Теорија државне суверености у
делу Слободана Јовановића“ кандидата Милоша
Галића; 19) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Срђану Мишићу израде за‐
вршног рада на тему „Међународна сарадња Ре‐
публике Србије у области прибављања, коришће‐
ња и заштите тајних података“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 20) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Немањи
Врекићу израде завршног рада на тему „Начело
опортунитета кривичног гоњења у пракси Основ‐
ног јавног тужилаштва у Старој Пазови“, одређи‐
вање ментора и комисије за одбрану; 21) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Јелени Радмановић израде завршног рада на тему
„НАТО војна интервенција над Савезном Републи‐
ком Југославијом у светлу амандмана из Кампа‐
ле“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
22) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Душици Глишовић израде завршног
рада на тему „Поступци за рехабилитацију у кри‐
вичном праву Републике Србије“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 23) Доношење

одлуке о одобравању студенту мастер студија Ни‐
колини Лазаревић израде завршног рада на тему
„Откривање и доказивање кривичних дела зло‐
употребе опојних дрога у пракси ПУ Нови Сад у
2018. години“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 24) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Марку Ђуровићу израде за‐
вршног рада на тему „Кривично дело насиље у по‐
родици у пракси Основног суда у Врбасу“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 25) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Сањи Вучић израде завршног рада на тему
„Илегалне миграције и трговина људима“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 26) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Владимиру Спасићу израде завршног рада на
тему „Примена Закона о спречавању насиља у по‐
родици у пракси ПУ Лесковац“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 27) Доношење одлуке
о измени Аd 14. Одлуке о одобравању студенту
мастер студија Јелени Селаковић израде заврш‐
ног рада на тему „Закон о спречавању насиља у
породици у пракси ПИ Футог“, одређивању менто‐
ра и комисије за одбрану, донете на 22. седници
Наставно‐научног већа, одржаној 31. маја 2018. го‐
дине, у делу који се односи на назив теме (предла‐
же се да нова тема гласи: „Кривично дело насиље
у породици у пракси ПИ Футог“); 28) Доношење
одлуке о измени Аd 33. Одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Душану Ерићу израде заврш‐
ног рада на тему „Откривање и доказивање кри‐
вичног дела кријумчарење људи и трговина људи‐
ма у пракси ПУ за град Београд“, одређивању
ментора и комисије за одбрану, донете на 1. сед‐
ници Наставно‐научног већа, одржаној 11. јула
2019. године, у делу који се односи на назив теме
(предлаже се да нова тема гласи: „Феноменологи‐
ја кривичног дела кријумчарење људи и трговина
људима у пракси ПУ за град Београд“); 29) Доно‐
шење одлуке о измени Аd 14. Одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Стојки Васиљевић из‐
раде завршног рада на тему „Тајно праћење и сни‐
мање у праву Србије и Сједињеним Америчким Др‐
жавама“, одређивању ментора и комисије за од‐
брану, донете на 24. седници Наставно‐научног ве‐
ћа, одржаној 6. септембра 2018. године, у делу ко‐
ји се односи на назив теме (предлаже се да нова
тема гласи: „Тајно праћење и снимање – поједина
упоредно правна решења“); 30) Доношење одлу‐
ке о одобравању студенту мастер студија Кости
Панићу израде завршног рада на тему „Прање
новца у сектору здравствених услуга“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 31) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија
Ивани Петровић израде завршног рада на тему
„Финансирање вехабијских група у Републици Се‐
верној Македонији“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 32) Доношење одлуке о одо‐

бравању студенту мастер студија Јовану Писарову
израде завршног рада на тему „Политичке стран‐
ке Срба у Аустро‐Угарској“, одређивање ментора
и комисије за одбрану; 33) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Дејану Баки‐
ћу израде завршног рада на тему „Стратегијски
аспекти развоја система извршења кривичних сан‐
кција у Републици Србији“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 34) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Марку Лазовићу
израде завршног рада на тему „Информационе
операције у обавештајном раду“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 35) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Тијани
Јевђени израде завршног рада на тему „Безбед‐
носни изазови илегалних миграција у Републици
Србији и земљама Западног Балкана“, одређива‐
ње ментора и комисије за одбрану; 36) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија
Александру Ристовићу израде завршног рада на
тему „Компаративна анализа приватне безбед‐
ности Републике Србије и Савезне Републике Не‐
мачке“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 37) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Дејану Цакићу израде заврш‐
ног рада на тему „Место и улога Војне полиције у
борби против криминала у Републици Србији –
проблемски приступ“, одређивање ментора и ко‐
мисије за одбрану; 38) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Александру Сте‐
вићу израде завршног рада на тему „Сепаратизам
као облик угрожавања националне безбедности
Републике Србије у 20. веку“, одређивање менто‐
ра и комисије за одбрану; 39) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Дејану Јова‐
новићу израде завршног рада на тему „Јавно‐при‐
ватно партнерство у области јавне безбедности у
Норвешкој“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 40) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Тијани Ћетојевић израде за‐
вршног рада на тему „Полицијска овлашћења при‐
нуде и право на живот“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 41) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Немањи Здрав‐
ковићу израде завршног рада на тему „Планови и
процедуре у функцији заштите дипломатско‐кон‐
зуларних представништава“, одређивање менто‐
ра и комисије за одбрану; 42) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Владимиру
Тадићу израде завршног рада на тему „Обезбеђе‐
ње објеката УН‐а у условима мултинационалних
операција“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 43) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Јелени Јевђенић израде за‐
вршног рада на тему „Проблеми сузбијања прив‐
редног криминала као облика угрожавања еко‐
номске и националне безбедности“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 44) Доношење

одлуке о одобравању студенту мастер студија
Живку Божићу израде завршног рада на тему
„Правни и безбедносни аспекти цивилно‐војне са‐
радње у мултинационалним операцијама“, одре‐
ђивање ментора и комисије за одбрану; 45) Доно‐
шење одлуке о одобравању студенту мастер сту‐
дија Мирославу Милутиновићу израде завршног
рада на тему „Безбедносни ризици и претње у Ба‐
фер зони на Кипру“, одређивање ментора и коми‐
сије за одбрану; 46) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Марку Кричковићу
израде завршног рада на тему „Полицијска ов‐
лашћења принуде и право на приватност грађа‐
на“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
47) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Суаду Кашовићу израде завршног
рада на тему „Спречавање политичких преврата –
улога органа законодавне и извршне власти“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 48) До‐
ношење одлуке о измени Аd 38. Одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Влади Глођовићу из‐
раде завршног рада на тему „Заштита спортских
приредби у организацији УЕФА од терористичких
напада“, одређивању ментора и комисије за од‐
брану, донете на 16. седници Наставно‐научног ве‐
ћа, одржаној 28. септембра 2017. године, у делу
који се односи на састав комисије за одбрану (за
члана комисије предлаже се проф. др Горан Мило‐
шевић уместо доц. др Радојице Лазића, а Владан
Мирковић уместо Ненада Радивојевића); 49) До‐
ношење одлуке о измени Аd 18. Одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Немањи Јовановићу
израде завршног рада на тему „Улога и значај је‐
диница локалне самоуправе у ванредним ситуаци‐
јама“, одређивању ментора и комисије за одбра‐
ну, донете на 31. седници Наставно‐научног већа,
одржаној 22. априла 2019. године, у делу који се
односи на састав комисије за одбрану (за члана
комисије предлаже се др Ненад Радивојевић
уместо Владана Мирковића); 50) Доношење одлу‐
ке о одобравању студенту мастер студија Ањути
Нађ Дањи израде завршног рада на тему „Методи
колективне акције запослених у свету и код нас“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 51)
Доношење одлуке о измени Аd 9. Одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Наташи Трбоје‐
вић израде завршног рада на тему „Улога социјал‐
но‐економских права и социјалне политике у бор‐
би против сиромаштва“, одређивању ментора и
комисије за одбрану, донете на 20. седници Нас‐
тавно‐научног већа, одржаној 22. фебруара 2018.
године, у делу који се односи на састав комисије
за одбрану (за члана комисије предлаже се проф.
др Драгутин Аврамовић уместо проф. др Предра‐
га Јовановића); 52) Доношење одлуке о измени Аd
9. Одлуке о одобравању студенту мастер студија
Наташи Смиљанић израде завршног рада на тему
„Систем социјалног старања у Републици Србији

са освртом на упоредну праксу – правни и други
аспекти“, одређивању ментора и комисије за од‐
брану, донете на 5. седници Наставно‐научног ве‐
ћа, одржаној 20. октобра 2016. године, у делу који
се односи на састав комисије за одбрану (за члана
комисије предлаже се проф. др Драгутин Аврамо‐
вић уместо проф. др Предрага Јовановића); 53)
Доношење одлуке о измени Аd 25. Одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Радомиру Шов‐
љанском израде завршног рада на тему „Социјал‐
на инклузија у контексту социјалних права“, одре‐
ђивању ментора и комисије за одбрану, донете на
3. седници Наставно‐научног већа, одржаној 21.
септембра 2016. године, у делу који се односи на
састав комисије за одбрану (за члана комисије
предлаже се проф. др Драгутин Аврамовић умес‐
то проф. др Предрага Јовановића); 54) Доношење
одлуке о измени Аd 37. Одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Сергеју Дамјанову израде за‐
вршног рада на тему „Право на штрајк у међуна‐
родном и домаћем праву“, одређивању ментора
и комисије за одбрану, донете на 24. седници Нас‐
тавно‐научног већа, одржаној 6. септембра 2018.
године, у делу који се односи на састав комисије
за одбрану (за члана комисије предлаже се проф.
др Сандра Фишер ‐ Шобот уместо проф. др Пред‐
рага Јовановића); 55) Доношење одлуке о одобра‐
вању студенту мастер студија Петру Шаламону из‐
раде завршног рада на тему „Француска буржоа‐
ска револуција и њен утицај на међународне одно‐
се“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
56) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Стефану Делићу израде завршног
рада на тему „Међународни стандарди заштите
права на живот и право на достојанствену смрт“,
одређивање ментора и комисије за одбрану; 57)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Наташи Стојановић израде завршног рада
на тему „Поступци за решавање спорова пред те‐
лима Светске трговинске организације и њихов
утицај на међународне односе“, одређивање мен‐
тора и комисије за одбрану; 58) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Алексан‐
дри Тороман израде завршног рада на тему „По‐
ложај и утицај Савезне Републике Немачке у Ев‐
ропској унији“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 59) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Татјани Вулиновић израде
завршног рада на тему „Заштита људских права и
насиље у породици у пракси Европског суда за
људска права и у Републици Србији“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 60) Доношење
одлуке о одобравању студенту мастер студија Да‐
ри Соларевић израде завршног рада на тему „За‐
конско и нужно наслеђивање у праву Србије и
Швајцарске“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 61) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Сандри Стојанчевић израде

завршног рада на тему „Одржавање личних одно‐
са детета са родитељем у случајевима насиља у
породици“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 62) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Оливери Јокић израде за‐
вршног рада на тему „Трошкови извршног поступ‐
ка“, одређивање ментора и комисије за одбрану;
63) Захтев проф. др Гордане Ковачек Станић за
одобрење службеног пута у Израел; 64) Молба
проф. др Душана Николића за одобрење плаћеног
одсуства ради учешћа на Годишњој конференцији
Европског правног института, која ће се одржати у
Бечу, Аустрија; 65) Молба проф. др Драгутина Ав‐
рамовића за одобрење плаћеног одсуства ради
учешћа на међународном научном скупу „Држав‐
но‐црквено право кроз векове“ који ће се одржа‐
ти у Будви, Црна Гора; 66) Молба проф. др Сање
Радовановић за одобрење плаћеног одсуства ра‐
ди посете Универзитету Удине, Италија, у оквиру
програма Еразмус плус; 67) Молба др Наташе Ра‐
јић за одобрење плаћеног одсуства ради стручног
усавршавања на Департману за правне науке Уни‐
верзитета у Верони, Италија; 68) Захтев проф. др
Сенада Јашаревића за одобрење плаћеног одсуст‐
ва ради присуствовања промоцији CEELex мреже
Међународне организације рада у Београду, као и
годишњем саветовању Удружења за радно право
и социјално осигурање Србије, које ће се одржати
на Златибору; 69) Извештај др Ивана Милића о
стручном усавршавању на Белгородском држав‐
ном технолошком универзитету „В. Г. Шухов“ у
Белгороду, Руска Федерација; 70) Извештај Мила‐
на Милутина о стручном усавршавању на Правном
факултету у Потсдаму, Немачка; 71) Информације,
питања, предлози. Седницом је председавао пред‐
седник Наставно‐научног већа, проф. др Брани‐‐
слав Ристивојевић.

шење одлуке о организовању научних скупова у
току 2020. и 2021. године; 6) Доношење одлуке о
давању сагласности проф. др Бојану Тубићу за
радно ангажовање на Криминалистичко‐полицијс‐
ком универзитету у Београду, у школској 2019/
2020. години; 7) Захтев проф. др Горана Милоше‐
вића за одобрење плаћеног одсуства ради учешћа
на XXII годишњем саветовању Удружења за радно
право и социјално осигурање Србије, које ће се
одржати на Златибору; 8) Информације, питања,
предлози. Седницом је председавао председник
Наставно‐научног већа, проф. др Бранислав Ристи‐
војевић.

• 25. септембра 2019. године одржана је 6. седни‐
ца Изборног већа Правног факултета у Новом Са‐
ду, са следећим дневним редом: 1) Усвајање запи‐
сника са претходне седнице; 2) Доношење одлуке
о избору у звање асистента за ужу научну област
Међународноправну и заснивању радног односа
на радном месту сарадника за наставни предмет
Међународно јавно право (предложени кандидат:
Стефан Радојчић). Седницом је председавао пред‐
седник Изборног већа, проф. др Бранислав Ристи‐
војевић.
• 27. септембра 2019. године проф. др Гордана Ко‐
вачек Станић учествовала ја на Научној конферен‐
цији „Родна равноправност– од једнаких права до
једнаких могућности у Српској академији наука и
уметности“, у организацији Одбора за проучава‐
ње националних мањина и људских права. Проф.
др Гордана Ковачек Станић је усмено изложила
рад на тему „Репродуктивна аутономија жене као
људско право“.

• 25. септембра 2019. године одржана је 3. седни‐
ца Наставно‐научног већа Правног факултета у Но‐
вом Саду, са следећим дневним редом: 1) Усваја‐
ње записника са 2. седнице Наставно‐научног ве‐
ћа; 2) Доношење одлуке о правилима уписа друге,
треће и четврте године основних академских сту‐
дија за школску 2019/2020. годину; 3) Доношење
одлуке о предлогу Студентског парламента да се
одржи испитни рок „Октобар 2“ у школској 2018/
2019. години; 4) Доношење одлуке, за школску
2019/2020. годину, о следећем: да се не изводи
настава из појединих наставних предмета; да се
повери испитивање из појединих наставних пред‐
мета из којих се настава неће изводити; да се про‐
мени сeместар у коме ће се изводити настава из
појединих наставних предмета; да се измени фонд
часова наставе из појединих наставних предмета;
поверавању извођења наставе; изменама и допу‐
нама литературе да се дозволи писмено полагање
испита из појединих наставних предмета; 5) Доно‐

• 30. септембра 2019. године одржан је свечани
пријем бруцоша на Правном факултету у Новом
Саду. Студентима прве године Општег и СУП
смера основних академских студија, добродош‐
лицу је упутио декан проф. др Бранислав Ристиво‐
јевић, који је у свом говору истакао значај високог
образовања, предности студирања на Правном
факултету у Новом Саду, а нарочито друштвену
улогу и значај професије правника. Студентима се,
такође, обратила и продекан за наставу проф. др

Татјана Бугарски, говорећи притом о организацији
рада на Правном факултету у Новом Саду, студиј‐
ским програмима, ваннаставним активностима и
програмима практичне наставе. Својим присуст‐
вом и обраћањем присутнима, свечаност су увели‐
чали градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и
покрајински секретар за високо образовање и на‐
учноистраживачку делатност проф. др Зоран Ми‐
лошевић. Оба цењена госта су истакла квалитет и
посвећеност у раду са студентима, по чему је
Правни факултер у Новом Саду постао препознат‐
љив.

• 1. октобра 2019. године проф. др Гордана Кова‐
чек Станић одржала је предавање у Институту за
европске студије у Београду на тему „Сурогат ма‐
теринство у упоредном европском праву“. Преда‐
вање је одржано на позив директора Института
др Мише Ђурковића.

• 3. и 4. октобра Правни факултет у Новом Саду
организовао је међународну научну конференцију
„Правна традиција и нови правни изазови“. Орга‐
низовање Конференције подржано је од стране
Међународног научног одбора у чијем саставу су
водећи европски правници који су током протек‐
лих неколико деценија трагали за одговорима на
нове правне изазове: проф. др Кристијан фон Бар
(Christian von Bar), некадашњи руководилац Сту‐
дијске групе за израду Европског грађанског зако‐
ника и радне групе за израду Нацрта оквирних
правила у области приватног права (Draft Common
Frame of Reference); академик Лајош Векаш (Vékás
Lajos), потпредседник Мађарске академије наука
и руководилац радне групе која је израдила нацрт
мађарског Грађанског законика; проф. др Мауро
Бусани (Mauro Bussani), руководилац највећег ев‐

ропског научноистраживачког и развојног пројек‐
та у области права Заједничко језгро европског
приватног права (Common Core of European Private
Law); проф. др Јан Лазар (Ján Lazar), некадашњи
руководилац радне групе за израду Грађанског за‐
коника Словачке и др Никола Гавела (Nikola Gavel‐
la), професор емеритус Правног факултета Све‐
училишта у Загребу. Конференцији је присуствова‐
ло око 90 професора, асистената, гостију и мла‐
дих истраживача. Првог дана Конференције, прог‐
рам се одвијао у згради Ректората, а учесницима
и публици су се обратили еминентни уводничари.
Међу њима су били и проф. др Марко Илешич
(Marko Ilešič), судија Суда правде Европске уније,
известилац у чувеном случају Гугл против Шпаније
(Google Spain, Google Spain SL and Google Incorpora‐
ted v Agencia Española de Protección de Datos
(‘AEPD’) and Costeja González, Judgment, reference
for a preliminary ruling, Case C‐131/12), који се у ме‐
ђународним круговима сматра најзаслужнијим за
уобличавање тзв. права на заборав (Right to be for‐
gotten). Такође, присутне су поздравили декан
Правног факултета у Новом Саду, проф. др Бра‐
нислав Ристивојевић, као и председник Организа‐
ционог одбора Конференције, проф. др Душан Ни‐
колић. Учесници Конференције били су распоређе‐
ни у десет тематских група, са сродним темама
радова и областима интересовања излагача. По‐
ред тога, одржан је и Интердисциплинарни округ‐
ли сто „Климатске промене – природни и друшт‐
вени закони“. Другог дана Конференције, програм
се одвијао на Правном факултету у Новом Саду, а
уједно је одржан и декански форум под називом
„Сарадња правних факултета у Југоисточној
Европи“. Том приликом, после дужег временског
периода, о значају сарадње у области високог об‐
разовања разговарало је 16 декана правних факул‐
тета из региона. Церемонија свечаног затварања
одржана у згради Ректората, у амбијенталној сали
Оранжерија. Конференција је, према општем утис‐
ку и многобројним мејловима упућеним организа‐
торима, организована у складу са највишим светс‐
ким стандардима. Учесницима су обезбеђени рад‐
ни и промотивни материјал, са логом и називом
Конференције, као и Зборник сажетака.

По завршетку Конференције, учесницима и гости‐
ма уприличен је обилазак центра Новог Сада, по‐
сета Музеју Војводине, као и обилазак Петровара‐
динске тврђаве и Сремских Карловаца.

• од 9. до 12. октобра 2019. године, проф. др Се‐
над Јашаревић учествовао је на два значајна стру‐
чна догађаја. Наиме, 9. октобра 2019. проф. др Се‐
над Јашаревић присуствовао је у Београду промо‐
цији CEELex мреже Међународне организације ра‐
да (мреже радног законодавства земаља централ‐
не и источне Европе), као један од националних
експерата при Мрежи. Након тога, присуствовао
је годишњем саветовању Удружења за радно
право и социјално осигурање Србије, које је
одржано на Златибору од 10. до 12. октобра 2019.
године. Том приликом проф. др Сенад Јашаревић
изложио је рад под називом: „Усклађивање
радног права Србије са новим тенденцијама,
стандардима МОР и ЕУ“,, а уједно је био и један
од организатора Саветовања, као председник
Удружења. Рад представља резултат истраживања
на пројекту „Правна традиција и нови правни
изазови“, Правног факултета у Новом Саду.

• од 29. до 31. октобра 2019. године, проф. др Се‐
над Јашаревић присуствовао је Првој (оснивачкој)
конференцији Удружења за радно и социјално
право Северне Македоније. На Конференцију је
позван као председник Удружења за радно право
и социјално осигурање Србије и уједно је био је‐
дан од уводничара на отварању Конференције.

• од 10. до 12. октобра 2019. године, проф. др Дра‐
гутин Аврамовић је учествовао на међународном
научном скупу под називом „Државно‐црквено
право кроз векове“, који је одржан у Будви, у ор‐
ганизацији Православне Митрополије црногорско‐
‐приморске и Института за упоредно право. Том
приликом, поднео је реферат под насловом „Во‐
ља државе као материјални извор црквеног пра‐
ва“.

• 23. октобра 2019. године одржана је 4. седница
Наставно‐научног већа Правног факултета у Но‐
вом Саду, са следећим дневним редом: 1) Усваја‐
ње записника са 3. седнице Наставно‐научног ве‐
ћа; 2) Доношење одлуке о поверавању извођења

наставе, на Докторским академским студијама
Јавно право, из наставног предмета Међународно
и европско антидискриминационо право проф. др
Бојану Тубићу; 3) Доношење одлуке о давању саг‐
ласности проф. др Ранку Кечи за радно ангажова‐
ње на Правном факултету Универзитета у Београ‐
ду, у школској 2019/2020. години; 4) Доношење од‐
луке о давању сагласности проф. др Сањи Радова‐
новић за радно ангажовање на Правном факулте‐
ту Универзитета у Београду, у школској 2019/2020.
години; 5) Доношење одлуке о давању сагласнос‐
ти проф. др Бојану Тубићу за радно ангажовање на
Департману за правне науке Државног универзи‐
тета у Новом Пазару, у школској 2019/2020. годи‐
ни; 6) Доношење одлуке о давању сагласности
проф. др Горану Милошевићу за радно ангажова‐
ње на Филозофском факултету Универзитета у Но‐
вом Саду, у школској 2019/2020. години; 7) Доно‐
шење одлуке о измени и допуни Аd 8. Одлуке до‐
нете на 31. седници Наставно‐научног већа, одржа‐
ној 22. априла 2019. године (предлаже се да се др
Ненад Радивојевић изабере за члана Већа клиника
и за секретара Већа клиника, као и да се уврсти у
списак сарадника у раду клиника); 8) Доношење
одлуке о именовању Комисије за оцену и одбрану
докторске дисертације „Правно‐филозофски ос‐
нови теорије друштвеног уговора“ кандидата
Илије Јованова; 9) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Јелени Андријевић из‐
раде завршног рада на тему „Функционалност по‐
лупредседничког система Француске Пете Репуб‐
лике“, одређивање ментора и комисије за одбра‐
ну; 10) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Иви Гаговић израде завршног рада
на тему „Специфичности откривања и доказивања
кривичног дела злоупотреба у вези са јавном на‐
бавком“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 11) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Данијели Илић израде за‐
вршног рада на тему „Насиље у породици у прак‐
си Основног суда у Ваљеву у периоду од 2016. до
2019. године“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 12) Доношење одлуке о одобравању сту‐
денту мастер студија Ивани Пеић Тукуљац израде
завршног рада на тему „Олакшавајуће и отежава‐
јуће околности при одмеравању казне“, одређи‐
вање ментора и комисије за одбрану; 13) Доноше‐
ње одлуке о одобравању студенту мастер студија
Николини Поповић Паунић израде завршног рада
на тему „Специфичности албанског тероризма и
екстремизма“, одређивање ментора и комисије
за одбрану; 14) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Немањи Васићу израде
завршног рада на тему „Социјално‐економски уз‐
роци насиља у породици“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 15) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Бојану Стегићу
израде завршног рада на тему „Казна доживотног

затвора“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 16) Доношење одлуке о измени Аd 8. Одлу‐
ке о одобравању студенту мастер студија Владану
Мулићу израде завршног рада на тему „Открива‐
ње и доказивање кривичног дела насиља у поро‐
дици у пракси ПУ Панчево“, одређивању ментора
и комисије за одбрану, донете на 15. седници Нас‐
тавно‐научног већа, одржаној 7. септембра 2017.
године, у делу који се односи на назив теме (пред‐
лаже се да нова тема гласи: „Феноменологија кри‐
вичног дела насиља у породици у пракси ПУ Панче‐
во“); 17) Доношење одлуке о одобравању студен‐
ту мастер студија Браниславу Јованову израде за‐
вршног рада на тему „Савремени аспекти делова‐
ња приватних војних компанија“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 18) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Тама‐
ри Тешић израде завршног рада на тему „Безбед‐
носно‐правни аспекти улоге државних органа у
борби против насиља у породици“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 19) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Нико‐
ли Павловићу израде завршног рада на тему „За‐
штита људских права и употреба средстава прину‐
де од стране полиције“, одређивање ментора и
комисије за одбрану; 20) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Александру Ђор‐
ђевићу израде завршног рада на тему „Заштита
поморског транспорта од пиратства у водама Ин‐
дијског океана и Аденског залива“, одређивање
ментора и комисије за одбрану; 21) Доношење од‐
луке о одобравању студенту мастер студија Нико‐
ли Неранџићу израде завршног рада на тему „Фи‐
нансијски аспекти религијски мотивисаног теро‐
ризма“, одређивање ментора и комисије за од‐
брану; 22) Доношење одлуке о предлогу Катедре
за међународно право и међународне односе да
се именује стална Комисија за одбрану завршних
радова из области међународног јавног права и
међународних односа; 23) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Нини Баста
израде завршног рада на тему „Правни режим по‐
родичног насиља у јуриспруденцији Европског су‐
да за људска права“ и одређивање ментора; 24)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Срђану Поповићу израде завршног рада на
тему „Слобода изражавања у адвокатској профе‐
сији према пракси Европског суда за људска пра‐
ва“ и одређивање ментора; 25) Доношење одлуке
о одобравању студенту мастер студија Петру Гаг‐
ра израде завршног рада на тему „Одлука о тро‐
шковима у ИКСИД инвестиционој арбитражи“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 26) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Јовани Вајдић израде завршног рада на те‐
му „Начело ne bis in idem у пракси Европског суда
за људска права“ и одређивање ментора; 27) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер

студија Јелени Јовановић израде завршног рада
на тему „Људско право на воду у пракси међуна‐
родних тела за заштиту људских права“ и одређи‐
вање ментора; 28) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Тамари Петровић из‐
раде завршног рада на тему „Развој односа Сједи‐
њених Америчких Држава и Кине и актуелни трго‐
вински рат“ и одређивање ментора; 29) Доноше‐
ње одлуке о измени и допуни Аd 37. Одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Валентини Нин‐
ковић израде завршног рада на тему „Заштита но‐
винарског извора у пракси Европског суда за људ‐
ска права“ и одређивању ментора, донете на 32.
седници Наставно‐научног већа, одржаној 15. маја
2019. године, (Одлука се допуњује делом који се
односи на именовање комисије за одбрану наве‐
деног завршног рада); 30) Доношење одлуке о
одобравању студенту мастер студија Наташи Не‐
дељков израде завршног рада на тему „Банкарска
гаранција за добро извршење посла“ и одређива‐
ње ментора; 31) Доношење одлуке о одобравању
студенту мастер студија Јелени Јанковић израде
завршног рада на тему „Менични протест и ме‐
нична нотификација“ и одређивање ментора; 32)
Захтев проф. др Сенада Јашаревића за одобрење
плаћеног одсуства ради присуствовања Првој (ос‐
нивачкој) конференцији Удружења за радно и со‐
цијално право Северне Македоније, којa ће се
одржати у Скопљу; 33) Захтев проф. др Бранисла‐
ва Ристивојевића за одобрење службеног пута на
Пале, Република Српска; 34) Захтев проф. др Сло‐
бодана Орловића за одобрење службеног пута на
Пале, Република Српска; 35) Извештај проф. др
Драгутина Аврамовића о учешћу на међународ‐
ном научном скупу „Државно‐црквено право кроз
векове“ који је одржан у Будви, Црна Гора; 36) Из‐
вештај проф. др Горана Милошевића о учешћу у
раду ХХII Саветовања Удружења за радно право и
социјално осигурање Србије одржаног на Злати‐
бору; 37) Информације, питања, предлози. Седни‐
цом је председавао председник Наставно‐научног
већа, проф. др Бранислав Ристивојевић.

• 14. и 15. новембра 2019. године проф. др Душан
Николић учествовао је на Другој регионалној кон‐
ференцији из облигационог права, која је одржана
на Правном факултету Универзитета у Београду.
На скупу је имао излагање на тему „О дислоцира‐
ним институтима других грана права у Закону о
облигационим односима Србије“. На конференци‐
ји је било двадесетак учесника из Београда, Љуб‐
љане, Загреба и Новог Сада.
• 19. новембра 2019. године проф. др Душан Нико‐
лић је учествовао на Међународном научном сим‐
позијуму Comparative Studies in Law and Language
between Modern South Slavic Regions and Japan:
Structure, Origin and Language, који је одржан у Цр‐
ногорској академији наука и умјетности у Подго‐

рици, у суорганизацији Академије и Slavic and Eura‐
sian Research Center – Hokkаido University. На скупу
су учествовала четири професора из Токија и чети‐
ри професора из Југоисточне Европе. Проф. др
Душан Николић је имао излагање на тему
Codification of Civil Law in Serbia, Montenegro and
Japan in XIX Century (A Comparative Apporach) и
уједно је био модератор једне од сесија.

социјалну заштиту старих“, одређивање ментора
и комисије за одбрану; 10) Извештај проф. др Се‐
нада Јашаревића о присуствовању промоцији
CEELex мреже Међународне организације рада у
Београду, као и годишњем саветовању Удружења
за радно право и социјално осигурање Србије,
одржаном на Златибору; 11) Извештај проф. др Се‐
нада Јашаревића о присуствовању Првој (оснивач‐
кој) конференцији Удружења за радно и социјално
право Северне Македоније, одржаној у Скопљу;
12) Извештај проф. др Сање Радовановић о посети
Универзитету Удине, Италија; 13) Извештај др На‐
таше Рајић са службеног пута у Верону, Италија;
14) Информације, питања, предлози. Седницом је
председавао председник Наставно‐научног већа,
проф. др Бранислав Ристивојевић.
ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКЕ

• од 1. септембра до 30. новембра 2019. године

• 21. новембра 2019. године одржана је 5. седница
Наставно‐научног већа Правног факултета у Но‐
вом Саду, са следећим дневним редом: 1) Усваја‐
ње записника са 4. седнице Наставно‐научног ве‐
ћа; 2) Доношење одлуке о утврђивању Предлога
другог ребаланса Финансијског плана Правног фа‐
култета у Новом Саду за 2019. годину; 3) Доноше‐
ње одлуке о утврђивању Предлога финансијског
плана Правног факултета у Новом Саду за 2020. го‐
дину; 4) Доношење одлуке о оснивању Центра за
професионално усавршавање и усмеравање на
Правном факултету у Новом Саду; 5) Доношење
одлуке о утврђивању предлога кандидата за доде‐
лу за постигнут успех у школској 2018/2019. години
следећих награда: награда Најбољи студент Уни‐
верзитета у Новом Саду, награда Студент генера‐
ције у области друштвених наука, као и признања
за врхунске резултате постигнуте на европским и
светским такмичењима; 6) Доношење одлуке о ут‐
врђивању предлога једног члана Комисије за до‐
делу универзитетских награда; 7) Доношење одлу‐
ке о усвајању извештаја Комисије за оцену и од‐
брану докторске дисертације „Теорија државне
суверености у делу Слободана Јовановића“ кан‐
дидата Милоша Галића; 8) Доношење одлуке о
именовању Комисије за оцену подобности канди‐
дата Милана Милутина, теме „Дужничка доцња у
класичном римском праву“ и ментора доц. др Ва‐
лентине Цветковић Ђорђевић, за израду доктор‐
ске дисертације; 9) Доношење одлуке о одобрава‐
њу студенту мастер студија Јелени Самарџија из‐
раде завршног рада на тему „Социјална заштита у
праву Републике Србије са посебним освртом на

Библиотека Правног факултета добила је на пок‐
лон књиге од Амбасаде Венецуеле у Србији, Анту‐
на Маленице, Библиотеке Матице српске, Мило‐
рада Ботића, Радмиле Дабановић, Слободана Ор‐
ловића, Татјане Јосиповић, Татјане Милић и Пок‐
рајинског заштитника грађана ‐ омбудсмана.

• 5. новембра 2019. године управник Библиотеке
мр Радмила Дабановић, дипломирани библиоте‐
кар Зорa Влајковић Вајдле и књижничар Светис‐
лав Исаков присуствовали су акредитованом се‐
минару за библиотекаре под називом: „Ауторско
право у библиотечко‐информационој делатности:
ауторска дела и интернет“ у Универзитетској биб‐
лиотеци „Светозар Марковић“ у Београду. На се‐
минару су проучаване следеће теме: основни пој‐
мови о ауторском праву, дигитализација културне
баштине и ауторско право, шта се сматра аутор‐
ским делом на друштвеним мрежама, заштита ау‐
торских права на интернету, лиценце креативне
заједнице и умножавање ауторских дела у раду
појединих интернет сервиса. Циљ семинара је био
да упозна запослене у библиотечко‐информацио‐
ној делатности са замкама интернета у вези са
повредом ауторских права. Семинар су држале
Др Татјана Брзулoвић Станисављевић и Др
Драгана Стoлић.
• 6. новембра 2019.године Данијела Арсенијевић
је присуствовала акредитованом семинару за биб‐
лиотекаре под називом „Писање научних и струч‐
них радова или Како објавити текст у домаћој пе‐
риодици“ у Градској библиотеци Панчево у Панче‐
ву. Семинар је био посвећен обуци за писање
стручних и научних радова. Предавачи су били
Проф. др Гордана Стокић Симончић, редовни про‐
фесор на Катедри за библиотекарство и инфор‐
матику Филолошког факултета Универзитета у
Београду, Горан Траиловић, библиотекар савет‐
ник, шеф Одељења за комуникације и инклузију

Градске библиотеке Панчево, др Драганa Сабов‐
љев из Градске народне библиотеке „Жарко Зре‐
њанин“ у Зрењанину, Др Бранка Драгосавац, заме‐
ник управника Библиотеке Правног факултета
Универзитета у Београду. Програм се састојао од
уводног предавања, три интерактивна предавања
и практичног дела.

• 29. новембра 2019.године Данијела Арсенијевић
је присуствовала обуци организованој за админис‐
траторе за депоновање резултата научноистражи‐
вачког и уметничког рада у репозиторијум ОПЕН
УНС на Филозофском факултету у Новом Саду.

Обука је одржана у циљу усвајања знања која су
неопходна за несметани рад у Репозиторијуму као
и пружању подршке истраживачима и докторан‐
дима за рад у ОПЕН УНС. Обуку су одржали проф.
др Снежана Смедеревац са Филозофског
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: завршни рад / Горан Карадаревић. ‐ Нови Сад , 2019
Нормативни оквир заштите тајних података у Републици Србији : завршни рад / Срђан Топаловић.
‐ Нови Сад , 2019
О кривичном делу зеленаштва : завршни рад / Краљ Дубравка. ‐ Нови Сад , 2019
Обавезе издавача из издавачког уговора : завршни рад / Немања Бајин. ‐ Нови Сад , 2019
Обвезник доставе по службеној дужности исправе која представља правни основ за упис у
катастар непокретности : завршни рад / Ратко Гавранић. ‐ Нови Сад , 2019
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Обезбеђење објеката Уједињених нација у условима мултинационалних операција : завршни
(мастер) рад / Владимир Тадић. ‐ Нови Сад , 2019
Обука и лиценцирање у области приватног обезбеђења : завршни (мастер) рад / Ивана Драговић.
‐ Нови Сад , 2019
Одбијање пословања као врста злоупотребе доминантног положаја : завршни рад / Дана
Живковић. ‐ Нови Сад , 2019
Одговорност за штету услед удеса изазваног моторним возилом у покрету : завршни рад / Јелена
Новаковић. ‐ Нови Сад , 2019
Одговорност послодавца за штету коју запослени проузрокују трећем лицу на раду и у вези са
радом у праву Србије и Мађарске : завршни рад / Болгарка Халгато. ‐ Нови Сад , 2019
Одлука о трошковима у ИКСИД инвестиционој арбитражи : мастер рад / Петар Гагро. ‐ Нови Сад ,
2019
Одмеравање казне : завршни рад / Милош Родић. ‐ Нови Сад , 2019
Однос између трговине људима и организованог криминалитета као глобалне појаве : завршни
(мастер) рад / Ђорђе Петровић. ‐ Нови Сад , 2019
Однос организованог криминалитета и тероризма : завршни (мастер) рад / Драган Карић. ‐ Нови
Сад , 2019
Одржавање личних односа детета са родитељем у случајевима насиља у породици : завршни рад
/ Сандра Стојанчевић. ‐ Нови Сад , 2019
Одступање од поштовања људских права у функцији заштите националне безбедности : завршни
рад / Никола Белош. ‐ Нови Сад , 2019
Омбудсман и извршна власт : институција омбудсмана на почетку XXI вијека / Драган Радиновић. ‐
Београд : Службени гласник : Савет за државну управу Владе Републике Србије, 2001
Оптужно начело : завршни рад / Дејан Миглински. ‐ Нови Сад , 2019
Основи социологије права / Саша Б. Бован. ‐ Београд : Универзитет, Правни факултет, Центар за
издаваштво и информисање, 2018
Оспособљавање припадника Војске Србије у области заштите тајних података : завршни рад /
Радивој Петрушић. ‐ Нови Сад , 2019
Откривање и доказивање кривичних дела злоупотребе опојних дрога у пракси ПУ Нови Сад у
2018. години : мастер рад / Николина Лазаревић. ‐ Нови Сад , 2019
Откривање и доказивање кривичног дела тешке крађе : завршни рад / Владимир Скорупан. ‐
Нови Сад , 2019
Откривање и доказивање кривичног дела тешке крађе у пракси ПС Палилула : завршни рад /
Александар Симић. ‐ Нови Сад , 2019
Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије : зборник радова. ‐
Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2018
Плава књига / Уго Чавез Фријас. ‐ Београд : Амбасада Боливарске Републике Венецуеле у
Републици Србији, 2014
Планови и процедуре у функцији заштите дипломатско‐конзуларних представништава : завршни
рад / Немања Здравковић. ‐ Нови Сад , 2019
Повратак на уставни поредак Краљевине Југославије : завршни рад / Милица Ћеран. ‐ Нови Сад ,
2019
Поглед кроз затворске решетке / Наташа Тањевић. ‐ Сремски Карловци : Факултет за менаџмент,
2018
Појам, правна природа и врсте уговора о комисиону : завршни рад / Тара Недељковић. ‐ Нови Сад
, 2019
Покушај кривичног дела : завршни рад / Јована Јосиповић. ‐ Нови Сад , 2019
Политичке странке Срба у Аустро‐Угарској : мастер рад / Јован Писаров. ‐ Нови Сад , 2019
Политички и дипломатски односи Сједињених Америчких Држава и Јапана уочи и током Другог
светског рата : завршни рад / Моника Ајдуковић. ‐ Нови Сад , 2019
Политички и економски односи Бивше Југословенске Републике Македоније и Републике Грчке :
завршни рад / Владимир Кнежевић. ‐ Нови Сад , 2019
Политички и економски односи САД и ЕУ у XXI веку : завршни рад / Ђокан Марковић. ‐ Нови Сад ,
2019
Полицијска овлашћења принуде и право на живот : завршни рад / Ћетојевић Тијана. ‐ Нови Сад ,
2019
Полицијска овлашћења принуде и право на приватност грађана : завршни рад / Марко
Кричковић. ‐ Нови Сад , 2019
Положај и улога Русије у међународним односима у XXI веку : завршни рад / Ђорђе Марковић. ‐
Нови Сад , 2019
Положај и утицај Савезне Републике Немачке у Европској унији : завршни рад / Александра
Тороман. ‐ Нови Сад , 2019
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Положај и чланство Србије у међународним финансијским организацијама : завршни рад / Сандра
Шилић. ‐ Нови Сад , 2019
Положај Ирана у међународним односима : завршни рад / Петар Матковић. ‐ Нови Сад , 2019
Положај Србије при УНЕСКО‐у : завршни рад / Нађа Мијаковац. ‐ Нови Сад , 2019
Положај, улога и организација општинске управе : завршни рад / Драгана Крстић. ‐ Нови Сад ,
2019
Породично право / Слободан И. Панов. ‐ Београд : Универзитет, Правни факултет, Центар за
издаваштво и информисање, 2019
Поступак за пуштање на условни отпуст : мастер рад / Кочић Жељко. ‐ Нови Сад , 2019
Поступак уписа у катастар непокретности : завршни рад / Небојша Радоњић. ‐ Нови Сад , 2019
Поступци за рехабилитацију у кривичном праву Републике Србије : завршни рад / Душица
Глишовић. ‐ Нови Сад , 2019
Поступци за решавање спорова пред телима Светске трговинске организације и њихов утицај на
међународне односе : завршни рад / Наташа Стојановић. ‐ Нови Сад , 2019
Права и обавезе уговорних страна код уговора о ускладиштењу : завршни рад / Мина Вучуревић.
‐ Нови Сад , 2019
Правни и безбедносни аспекти цивилно‐војне сарадње у мултинационалним операцијама :
завршни (мастер рад) / Живко Божић. ‐ Нови Сад , 2019
Правни лексикон. ‐ Београд : Савремена администрација, 1964
Правни факултет ‐ оснивање и развој = Faculty of Law ‐ Founding and Development : 1808 – 2012,
каталог сталне изложбене поставке = permanent exibition catalogue / аутори Мирко Васиљевић ...
ет al. ‐ Београд = Belgrade : Правни факултет Универзитета = Faculty of Law University, 2012
Право и вриједности = Law and Values : зборник радова = collection of papers / Научни скуп
одржан на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 26. октобра 2918. на Палама. ‐
Источно Сарајево : Правни факултет Универзитета, 2019
Право на штрајк у међународном и домаћем праву : мастер рад / Сергеј Дамјанов. ‐ Нови Сад ,
2019
Право осуђених лица на контакт са спољним светом : завршни рад / Богданка Грбић. ‐ Нови Сад ,
2019
Председник Републике и устав. ‐ Београд : Универзитет, Правни факултет, Центар за издаваштво
и информисање, 2018
Примена Закона о спречавању насиља у породици у пракси Полицијске испоставе Детелинара :
завршни рад / Марко Мирковић. ‐ Нови Сад , 2019
Примена Закона о спречавању насиља у породици у пракси ПС Нови Београд : мастер рад / Ђорђе
Калановић. ‐ Нови Сад , 2019
Примена Закона о спречавању насиља у породици у пракси ПС Палилула : завршни рад / Цвијетић
Милош. ‐ Нови Сад , 2019
Примена Закона о спречавању насиља у породици у пракси ПУ Ужице : завршни рад / Ивана
Филиповић. ‐ Нови Сад , 2019
Примена Закона о спречевању насиља у породици у пракси ПУ Крагујевац : завршни рад / Стефан
Белошевић. ‐ Нови Сад , 2019
Проблеми превентивног рада полиције на безбедносном сектору : завршни рад / Антић Маја. ‐
Нови Сад , 2019
Проблеми сузбијања привредног криминала као економске и националне безбедности : завршни
(мастер) рад / Јелена Јевђенић. ‐ Нови Сад , 2019
Пружење помоћи и подршке жртвама трговине људима : завршни рад / Славица Јанковић. ‐ Нови
Сад , 2019
Рад Центра за социјални рад у Александровцу са малолетним деликвентима : завршни рад /
Светлана Жарковић. ‐ Нови Сад , 2019
Радно ангажовање осуђених лица у пракси КЗП Сремска Митровица : мастер рад / Марина
Јанковић. ‐ Нови Сад , 2019
Развој односа Сједињених Америчких Држава и Кине и актуелни трговински рат : завршни рад /
Тамара Петровић. ‐ Нови Сад , 2019
Раскид и утврђење ништавости уговора о кредиту индексираних у швајцарским францима :
завршни рад / Чаба Ботка. ‐ Нови Сад , 2019
Решавање колективних радних спорова у Републици Србији : мастер рад / Виктор Шарњаи. ‐ Нови
Сад , 2019
Савремено задругарство у Србији : зборник радова / Научна конференција "Савремено
задругарство у Србији", Кнић, 23‐24. фебруар 2019. = Scientific Conference "Modern Cooperation in
Serbia". ‐ Кнић [etc.] : Општина [etc.], 2019
Сведок сарадник : упоредноправна решењазавршни рад / Димитрије Цвијовић. ‐ Нови Сад , 2019
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Сећања : Гимназија у Новом Врбасу : академски север : (Културно‐правно удружење студената
Правног факултета у Суботици) / Милорад Ботић. ‐ Нови Сад : Б. Ботић‐Ракић, Д. Ботић, 2007
Систем безбедности у стратегији националне безбедности : завршни (мастер) рад / Стевић
Сузана. ‐ Нови Сад , 2019
Систем локалне самоуправе / Предраг Димитријевић, Дејан Вучетић. ‐ Ниш : Правни факултет
Универзитета, 2011
Солидарност у праву Европске уније : улога и перспективе / Маја Лукић Радовић. ‐ Београд :
Универзитет, Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2018
Социјална заштита у праву Републике Србије са посебним освртом на социјалну заштиту старих
лица : дипломски рад / Јелена Самарџија. ‐ Нови Сад , 2019
Социјално‐економски узроци трговине људима : мастер рад / Драгана Вистаћ. ‐ Нови Сад , 2019
Специфичности откривања и доказивања кривичног дела зеленаштва : завршни рад / Владимир
Лепотић. ‐ Нови Сад , 2019
Специфичности система обезбеђења објеката посебног значаја за одбрану Републике Србије :
завршни (масатер) рад / Љубиша Миленковић. ‐ Нови Сад , 2019
Споразум о признању кривичног дела у пракси Основног јавног тужилаштва у Новом Саду :
завршни рад / Драгана Трошић. ‐ Нови Сад , 2019
Споразум о признању кривичног дела у пракси Основног суда у Шиду : мастер рад / Марко
Бурћак. ‐ Нови Сад , 2019
Стечај групе привредних друштава / Јелена Лепетић. ‐ Београд : Правни факултет, Центар за
издаваштво и информисање, 2019
Стражари концентрационих логора : норвешки стражари "српских логора" у Северној Норвешкој
у 1942‐1943.социолошко истраживање / Нилс Кристи. ‐ Београд : Универзитет, Правни факултет,
2018
Стратегијски аспекти развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији : мастер
рад / Дејан Бакић. ‐ Нови Сад , 2019
Тајни надзор кумуникације у праву Србије и Сједињеним Америчким Државама : завршни рад /
Радмила Ђурић. ‐ Нови Сад , 2019
Тајно праћење и снимање : поједина упоредно правна решења : завршни рад / Стојка Васиљевић. ‐
Нови Сад , 2019
Трговина људима ‐ деца и малолетници као жртве кривичног дела : завршни рад / Јована
Вујмиловић. ‐ Нови Сад , 2019
Трговинско право / Мирко Васиљевић. ‐ Београд : Универзитет, Правни факултет, Центар за
издаваштво и информисање, 2018
Трошкови извршног поступка : завршни рад / Оливера Јокић. ‐ Нови Сад , 2019
Убиство полицајца у вршењу службене дужности : завршни рад / Дејана Кнежевић. ‐ Нови Сад ,
2019
Увод у право / Радмила Васић, Миодраг Јовановић, Горан Дајовић. ‐ Београд : Универзитет,
Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2019
Увод у право Русије = Введение в право России. ‐ Београд : Правни факултет Универзитета;
Институт за упоредно право, 2017
Увод у систем грађанског права = Introduction to the System of Civil Law / Душан Николић. ‐ Нови
Сад : Правни факултет Универзитета, Центар за издавачку делатност, 2019
Уговор о посредовању : завршни рад / Петар Панин. ‐ Нови Сад , 2019
Уједињене нације : између моћи и права / Обрад Рачић. ‐ Београд : Службени гласник ; Факултет
политичких наука, 2010
Улога браниоца у кривичном поступку по правним лековима : завршни рад / Миљан Савовић. ‐
Нови Сад , 2019
Улога војне полиције у откривању и доказивању кривичних дела која чине припадници Војске
Србије : мастер рад / Душко Топаловић. ‐ Нови Сад , 2019
Улога војне полиције у примени посебне доказне радње симуловани послови : завршни рад /
Саша Божиловић. ‐ Нови Сад , 2019
Улога Друштва народа у међународним односима : (мастер рад) / Јована Шврака. ‐ Нови Сад ,
2019
Улога и значај јединица локалне самоуправе у ванредним ситуацијама : завршни (мастер) рад /
Немања Јовановић. ‐ Нови Сад , 2019
Улога интервентних јединица полиције у успостављању јавног реда и мира нарушеног у већем
обиму : проблемски приступзавршни рад / Јасмин Капиџић. ‐ Нови Сад , 2019
Улога породице у превенцији малолетничке деликвенције : мастер рад / Кристина Костић. ‐ Нови
Сад , 2019

198. D III 2366
199. D III 2343
200. D III 2329
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Улога Савета Европе у сузбијању прања новца и финансирања тероризма : мастер рад / Никола
Свитић. ‐ Нови Сад , 2019
Улога служби безбедности Републике Србије у борби против екстремних навијачких група :
завршни рад / Тијана Радивојевић. ‐ Нови Сад , 2019
Улога социјално‐економских права и социјалне политике у борби против сиромаштва : завршни
рад / Наташа Трбојевић. ‐ Нови Сад , 2019
Улога технологије у примени посебне доказне радње тајни надзор комуникација : мастер рад /
Хречук Јелена. ‐ Нови Сад , 2019
Упис права у катастар непокретности : завршни рад / Диана Тркуља. ‐ Нови Сад , 2019
Упоредна анализа рада полиције на безбедносном сектору и полиције у заједници : завршни рад /
Обрад Марић. ‐ Нови Сад , 2019
Управно право / Драган Милков. ‐ Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност,
2019
Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније : (2019). ‐ Београд : Универзитет,
Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2019
Услови за ограничавање слободе окупљања и удруживања предвиђени Европском конвенцијом
за заштиту људских права и основних слобода : мастер рад / Наташа Мацакања. ‐ Нови Сад , 2019
Условни отпуст у пракси Вишег суда у Новом Саду : завршни рад / Радмила Станић. ‐ Нови Сад ,
2019
Уставно право / Ратко Марковић. ‐ Београд : Универзитет, Правни факултет, Центар за
издаваштво и информисање, 2019
Уставно право / Слободан П. Орловић. ‐ Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку
делатност, 2019
Утицај личности на међународне односе : примери Хитлера и Стаљина : завршни рад / Срђана
Радаковић. ‐ Нови Сад , 2019
Утицај сиромаштва на кривично дело насиље у породици у пракси Центра за социјални рад Града
Новог Сада : завршни рад / Мирјана Бумбић. ‐ Нови Сад , 2019
Утицај школске средине и образовања на малолетничку деликвенцију : мастер рад / Марија
Батало. ‐ Нови Сад , 2019
Учешће грађана у кривичном поступку у земљама бивше Југославије : завршни рад / Вања
Јовановић. ‐ Нови Сад , 2019
Феноменологија кривичног дела кријумчарење људи и трговина људима у пракси ПУ за Град
Београд : мастер рад / Душан Ерић. ‐ Нови Сад , 2019
Феноменологија кривичног дела учествовање у тучи у пракси Основног суда у Новом Саду :
завршни рад / Савичић Јована. ‐ Нови Сад , 2019
Феноменологија прекршаја против јавног реда и мира у пракси Прекршајног суда у Бачкој
Паланци : завршни рад / Слађана Станчевић. ‐ Нови Сад , 2019
Феноменологија саобраћајне деликвенције у пракси Полицијске управе Приједор : мастер рад /
Сања Вукојевић. ‐ Нови Сад , 2019
Феноменологија саобраћајне деликвенције у пракси Полицијске управе Бања Лука : мастер рад /
Милица Бурић. ‐ Нови Сад , 2019
Феноменологија саобраћајне деликвенције у пракси ПУ Бања Лука : завршни рад / Дејан Рикић. ‐
Нови Сад , 2019
Финансијски аспекти религијски мотивисаног тероризма : мастер рад / Никола Неранџић. ‐ Нови
Сад , 2019
Финансирање вехабијских група у Републици Северној Македонији : завршни рад / Ивана
Петровић. ‐ Нови Сад , 2019

Француска буржоаска револуција и њен утицај на међународне односе : завршни рад
/ Петар Шаламон. ‐ Нови Сад , 2019
Функционалност полупредседничког система Француске Републике : завршни рад /
Јелена Андријевић. ‐ Нови Сад , 2019
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БИБЛИОГРАФИЈА КЊИГА У ВОЈВОДИНИ
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БИЛТЕН ВРХОВОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
БРАНИЧ
CHILD AND FAMILY LAW QUARTERLY
DAVČNO‐FINANČNA PRAKSA
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HRVATSKI LJETOPIS ZA KAZNENO PRAVO I PRAKSU
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