
Конкурс - Правна клиника за сузбијање трговине људима 

Правни факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за нову генерацију 

полазника Правне клинике за сузбијање трговине људима. На конкурс се могу 

пријавити студенти треће и четврте године основних студија као и студенти мастер 

студија (приликом разматрања пријава предност ће имати студенти четврте године 
основних студија).  

Програм Правне клинике траје два семестра. Настава ће се одржавати током 

летњег семестра школске 2017/2018 године на Правном факултету у Београду. 

Интерактивна предавања са примерима из праксе држаће професори Правног 

факултета, Криминалистичко-полицијске академије, Национални координатор за 

сузбијање трговине људима, судије, тужиоци, инспектори МУП-а и партнери из 

невладиног сектора. Током летњег и зимског семестра биће организоване посете 

државним институцијама, међународним и невладиним организацијама које се баве 

случајевима заштите жртава трговине људима, као и присуство суђењима за 
случајеве трговине људима и сродна кривична дела.  

Свим студентима који успешно заврше програм биће додељен сертификат. 

Рок за пријављивање је понедељак, 9. октобар 2017. године, а настава почиње у 
фебруару 2018. године.  

Пријаве, са назнаком за коју Правну клинику се пријављујете, проф. др Ивани 
Крстић на електронску адресу: ikrstic@ius.bg.ac.rs.  

У пријави навести број индекса, контакт телефон и електронску адресу. 

 

Конкурс - Правна клиника за анти-корупцију 

 

 

Правни факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за нову генерацију 

полазника Правне клинике за анти-корупцију. На конкурс се могу пријавити 

студенти четврте године основних студија, апсолвенти, као и студенти мастер и 

докторских студија.  

 

Програм Правне клинике траје два семестра. Настава ће се одржавати током 

летњег семестра школске 2017/2018 године на Правном факултету у Београду. 

Интерактивна предавања са примерима из праксе држаће професори Правног 

факултета, консултант УН агенције за дрогу и криминал (UNODC), амбасадор 

Угљеша Звекић и многобројни практичари. У летњем семестру, студенти ће пратити 

суђења за кривична дела са коруптивним елементима и писати извештаје и анализе 

и обављати праксу у Агенцији ѕа борбу против корупције. 

 

Свим студентима који успешно заврше програм биће додељен сертификат. 

 

Рок за пријављивање је понедељак, 9. октобар 2017. године, а настава почиње 

у фебруару 2018. године.  

Пријаве, са назнаком за коју Правну клинику се пријављујете слати проф. др Ивани 
Крстић на електронску адресу: ikrstic@ius.bg.ac.rs.  

У пријави навести број индекса, контакт телефон и електронску адресу. 
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