
Уводна реч

Поштовани читаоци, 

У редовном броју Зборника радова Правног факултета у Нишу (71/2015), 
који се налази пред вама, публиковани су радови пристигли у Редакцију 
до краја октобра 2015. године. Редакција часописа одлучила је да у фокусу 
пажње буде тема која заокупља не само домаћу, већ и међународну стручну и 
политичку јавност, а то је право азила у европском систему заштите људских 
права. Остали радови, једнако научно интригантни и вредни, изложени су 
у складу са њиховом научном категоријом  у оквиру установљених рубрика 
у часопису.

На позив Центра за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН) представници 
Правног факултета у Нишу, предвођени доц. др Душицом Миладиновић-
Стефановић, секретаром Редакционог одбора, учествовали су у обуци за 
употребу SCIndeks Asistent програма, која је одржана 09. новембра, 2015. 
године у Београду. Редакција часописа предузеће све потребне кораке током 
2016. године у циљу примене SCIndeks Asistent програма, што ће омогућити 
online уређивање часописа и високе стандарде у погледу припреме за 
штампу, публиковања радова, опреме DOI ознаком (CrossRef) и превенције 
плагијаризма (CrossCheck/iThenticate).

У Нишу, новембар, 2015. године

       	 Проф.	др	Ирена	Пејић,
     главни	и	одговорни	уредник



Editor’s Introductory Note

Dear Readers, 

This Collection of Papers of the Faculty of Law in Niš (71/2015) includes the 
articles which were submitted for publication by the end of October 2015. The 
Editorial Board has decided that the rubric In Focus should cover the Right to 
Asylum in the European Human Rights’ Protection System, as a topical issue that 
has been capturing attention of both national and international scientific and 
political public lately. In line with the structural framework of this Law Journal, 
the submitted articles have been classified into relevant rubrics, depending on 
their scientific categorization. 

Upon the invitation of the Center for Evaluation in Education and Science (CEES), 
several representatives of the Law Faculty in Niš, forefronted by doc. dr Dušica 
Miladinović-Stefanović in the capacity of the Editorial Board Secretary, have 
participated in the training for using the SCIndex Assistant Program held in 
Belgrade on 9 November 2015. In the course of 2016, the Editorial Board will 
take all the necessary steps to put the SCIndex Assistant Program into use, which 
will eventually facilitate online editing of the Law Faculty Journal and ensure 
high standards in terms of pre-press editing, publication, providing DOI tagging 
(CrossRef) and preventing plagiarism (CrossCheck/iThenticate).

Niš, November 2015

Prof. Irena Pejić, LL.D.

Editor-in-Chief
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