
ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДАР ГАЈИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Члан комисије за одбрану докторске дисертације 

Мишовић Андријана  Однос кривичне одговорности и одговорности државе за тероризам 19.05.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Петровић Бојана Природни ресурси у међународном праву и међународним односима 05.03.2021. 

Ражнатовић Никола 
Примјена Женевских конвенција у оружаним сукобима немеђународног 

карактера 
07.06.2021. 

Шкундрић Алекса Надлежност међународних кривичних судова и трибунала 20.09.2021. 

Димитријевић Тамара Принудне мере Савета безбедности Уједињених нација 27.12.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Мијаљевић Јелена Правила о тумачењу међународних уговора 20.01.2021. 

Лепир Невен Предности и недостаци зона безбједности у модерним оружаним сукобима 16.03.2021. 

Шикман Кристина 
Сукцесија држава у међународном праву са посебним освртом на распад 

СФРЈ и формирање БиХ/РС 
16.03.2021. 

Недељковић Урош Надлежности Савета безбедности и пракса 26.04.2021. 

Живковић Ева Однос дипломатских и конзуларних мисија 07.09.2021. 

Вуковић Бојана 
Међународни монетарни фонд и његова улога у међународним односима - 

утицај на државе и њихову политику 
30.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за преглед и оцену и чланица комисије за одбрану докторске дисертације 

Илић Никола  Правноекономска анализа патентне заштите проналазака у радном односу 10.09.2021. 

 

 

 



ПРОФ. ДР АНДРЕЈА КАТАНЧЕВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Станојловић Вукашин Habitatio у римском и српском праву 20.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР БОЈАН МИЛИСАВЉЕВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Коментор при изради докторске дисертације 

Мишовић Андријана  Однос кривичне одговорности и одговорности државе за тероризам 19.05.2021. 

Члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану докторске дисертације 

Мишовић Андријана  Однос кривичне одговорности и одговорности државе за тероризам 19.05.2021. 

Војновић Југослава  
Концепт јавно-приватног партнерства са посебним освртом на 

нормативни аспект у праву Европске уније и државама чланицама 
07.06.2021. 

Голијан Ива  
Међународноправна заштитa старих и традиционалних заната као 

нематеријалне културне баштине Европе 
01.07.2021. 

Будак Ана 
Либерализација тржишта пољопривредног земљишта у оквиру приступања 

Републике Србије Европској унији 
06.09.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Шофранац Лазар Псеудодипломатија 20.01.2021. 

Мијаљевић Јелена Правила о тумачењу међународних уговора 20.01.2021. 

Недељковић Лазар Дипломатија Краљевине Југославије од 1918-1941 26.02.2021. 

Палачковић Весна Развој правила о заштити животне средине у вријеме оружаних сукоба 11.03.2021. 

Блажић Нина Развој начела о забрани употребе силе кроз одлуке Савета безбедности 11.03.2021. 

Лолић Тамара Дискриминација у области рада у Босни и Херцеговини 15.03.2021. 

Лепир Невен Предности и недостаци зона безбједности у модерним оружаним сукобима 16.03.2021. 

Шикман Кристина 
Сукцесија држава у међународном праву са посебним освртом на распад 

СФРЈ и формирање БиХ/РС 
16.03.2021. 

Јовановић Владимир 
Мирно решавање спорова при организацији Уједињених нација са освртом на 

поједине случајеве 
19.04.2021. 



Недељковић Урош Надлежности Савета безбедности и пракса 26.04.2021. 

Милошевић Катарина 
Правни положај миграната у Европи са освртом на прописе Републике 

Србије 
05.02.2021. 

Маринковић Марко Место и улога војних аташеа у модерном дипломатском праву 05.07.2021. 

Колашинац Катарина Међународни монетарни фонд и однос са Србијом 06.04.2021. 

Јањић Милица 
Организација земаља извозница нафте (ОПЕК) у формирању међународних 

односа 
17.06.2021. 

Летић Слободан Утицај одлука Међународног суда правде на развој међународног права 17.06.2021. 

Плавшић Петар Дипломатски односи Југославије и СССР у периоду од 1945. до 1990. године 17.06.2021. 

Мајкић Александра Развој дипломатије Краљевине Србије у периоду 1878-1914. године 06.09.2021. 

Ашкић Катарина Еколошка одговорност држава за штету 07.09.2021. 

Живковић Ева Однос дипломатских и конзуларних мисија 07.09.2021. 

Филимоновић Дејан Положај службеника Уједињених нација и њихов статус 28.09.2021. 

Шошкић Ивана Дипломатска представништва страних држава у Републици Србији 28.09.2021. 

Латиновић Миња Правна природа и функције конзулата 15.11.2021. 

Бановић Петар Анализа  уговора  о  забрани  нуклеарног  оружја 26.11.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Милинковић Тамара Европска унија и пандемија COVID-19 29.03.2021. 

Никодиновић Никола Србија и Евроазијска унија 26.04.2021. 

Ристановић Јелена Однос Србије и Кине данас 26.04.2021. 

Стијовић Дубравка 
Неуспели покушај стварања Европске одрамбене заједнице - поуке за 

будућност 
14.06.2021. 

Кнежевић Денис Историјат Савета безбедности Организације Уједињених нација 01.07.2021. 

Вујовић Страхиња 
Учешће у удруженом злочиначком подухвату као облик одговорности у 

пракси Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију 
05.11.2021. 

Благић Николина Заштита права на правично суђење у правном систему Босне и Херцеговине 17.11.2021. 

Кесеровић Катарина Саветодавни поступак пред МСП – допринос међународном праву 21.12.2021. 

 

ПРОФ. ДР БОЈАН СПАИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Стојановић Матија Идентитет правних поредака: случај Црне Горе 04.02.2021. 



ПРОФ. ДР БОЈАНА ЧУЧКОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Ћетојевић Милица 
Трговина људима - усклађеност националног права и праксе са међународним 

стандардима 
12.04.2021. 

Кончар Ана 
Право народа на самоопредељење у међународном праву с посебним 

освртом на актуелне случајеве у Европи 
12.04.2021. 

Мацановић Дарјана 
Обавеза еколошког Due Diligence-а за компаније у ЕУ - оцена тренутног 

нормативног предлога и његових могућих исхода 
27.09.2021. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Тодић Анђелија 
Механизми заштите од дискриминације на европском и националном нивоу - 

студија случаја 
20.01.2021. 

Петровић Бојана Природни ресурси у међународном праву и међународним односима 05.03.2021. 

Поповић Жарко 

Ограничење људских права са посебним освртом на стање људских права и 

слобода у Републици Србији за време ванредног стања проглашеног због 

пандемије корона вируса 

08.03.2021. 

Палачковић Весна Развој правила о заштити животне средине у вријеме оружаних сукоба 11.03.2021. 

Јовановић Владимир 
Мирно решавање спорова при организацији Уједињених нација са освртом 

на поједине случајеве 
19.04.2021. 

Вукићевић Владимир 
Демократска партиципација националних мањина као механизам за 

остваривања права националних мањина у југоисточној Европи 
14.05.2021. 

Малетић Небојша Одговорност државе за еколошке штете 24.06.2021. 

Ашкић Катарина Еколошка одговорност држава за штету 07.09.2021. 

Вукмиров Данило Основи одговорности правних лица за климатске промене 27.09.2021. 

Јаковљевић Душан 
Смисао кажњавања због кршења људских права, уз осврт на поступање 

међународних кривичних судова 
30.09.2021. 

Чавић Жељко Извршење пресуда Европског суда за људска права 30.09.2021. 

Којић Бојана Забрана принудног рада у међународном праву 30.09.2021. 

Бановић Петар Анализа  уговора  о  забрани  нуклеарног  оружја 26.11.2021. 

 

 

 



ПРОФ. ДР БРАНКО РАДУЛОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Коментор при изради докторске дисертације, члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану 

докторске дисертације 

Илић Никола  Правноекономска анализа патентне заштите проналазака у радном односу 10.09.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Трамошљика Марко 
Финансијско извештавање и процена вредности предузећа у стечајном 

поступку 
05.07.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Riva Cristian 
Утицај украјинске кризе 2014. на трговину Европске уније и Русије: 

политички, економски и правни аспекти 
10.02.2021. 

Вукајловић Илина 
Правна и економска анализа система за решавање спорова пред Светском 

трговинском организацијом 
30.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР БРАНКО РАКИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Ментор при изради докторске дисертације 

Пејовић Александар-

Андрија  
Начело владавине права  у Европској унији и њена политика проширења 22.02.2021. 

Голијан Ива  
Међународноправна заштитa старих и традиционалних заната као 

нематеријалне културне баштине Европе 
01.07.2021. 

Коментор при изради докторске дисертације 

Војновић Југослава  
Концепт јавно-приватног партнерства са посебним освртом на 

нормативни аспект у праву Европске уније и државама чланицама 
07.06.2021. 

Будак Ана  
Либерализација тржишта пољопривредног земљишта у оквиру приступања 

Републике Србије Европској унији 
06.09.2021. 

Члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану докторске дисертације 

Пејовић Александар-

Андрија  
Начело владавине права  у Европској унији и њена политика проширења 22.02.2021. 



Голијан Ива  
Међународноправна заштитa старих и традиционалних заната као 

нематеријалне културне баштине Европе 
01.07.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Дебељаковић Станко Геополитичко прекомпоновање Европе крајем 20. и почетком 21. века 01.02.2021. 

Милинковић Тамара Европска унија и пандемија COVID-19 29.03.2021. 

Крстић Маја Савет Европе и заштита животиња 06.04.2021. 

Никодиновић Никола Србија и Евроазијска унија 26.04.2021. 

Ристановић Јелена Однос Србије и Кине данас 26.04.2021. 

Стијовић Дубравка 
Неуспели покушај стварања Европске одрамбене заједнице - поуке за 

будућност 
14.06.2021. 

Миловановић Тамара 
Ограничење слободе кретања у Републици Србији за време ванредног стања 

проглашеног због пандемије Covid-19 
17.06.2021. 

Малетић Небојша Одговорност државе за еколошке штете 24.06.2021. 

Кнежевић Денис Историјат Савета безбедности Организације Уједињених нација 01.07.2021. 

Стевановић Ивица Суспензиона клаузула према члану 7 Уговора о Европској унији 01.07.2021. 

Крушчић Јелена Правни субјективитет Европске уније 20.09.2021. 

Ђукић Драгослав Европски одбор за заштиту података 24.09.2021. 

Вуковић Бојана 
Међународни монетарни фонд и његова улога у међународним односима - 

утицај на државе и њихову политику 
30.09.2021. 

Чавић Жељко Извршење пресуда Европског суда за људска права 30.09.2021. 

Вујовић Страхиња 
Учешће у удруженом злочиначком подухвату као облик одговорности у 

пракси Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију 
05.11.2021. 

Кесеровић Катарина Саветодавни поступак пред МСП – допринос међународном праву 21.12.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Колашинац Катарина Међународни монетарни фонд и однос са Србијом 06.04.2021. 

Ражнатовић Никола 
Примјена Женевских конвенција у оружаним сукобима немеђународног 

карактера 
07.06.2021. 

Плавшић Петар Дипломатски односи Југославије и СССР у периоду од 1945. до 1990. године 17.06.2021. 

Војиновић Немања 

Односи Европске уније и Руске Федерације као основна геополитичка 

константа за систем безбедности у Европи и утицај других фактора у 

новом мултиполарном свету 

01.07.2021. 

Мајкић Александра Развој дипломатије Краљевине Србије у периоду 1878-1914. године 06.09.2021. 

Блануша Милица Cites конвенција 06.09.2021. 



Шкундрић Алекса Надлежност међународних кривичних судова и трибунала 20.09.2021. 

Кордић Петар Дипломатски односи између Европске уније и Руске Федерације у 21. веку 27.12.2021. 

 

ПРОФ. ДР ВАЊА БАЈОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за преглед и оцену и чланица комисије за одбрану докторске дисертације 

Миљуш Ивана  Начело једнакости ‘оружја’ у кривичном поступку 13.09.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Величковић Милица 
Превентивни разлози за одређивање притвора у кривичном поступку, у 

пракси Вишег суда у Београду 
02.07.2021. 

Вучић Ђорђе Примена посебних доказних радњи у сузбијању трговине опојним дрогама 13.12.2021. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Бановац Милић 
Геноцид са становишта међународног кривичног права, aнализа случаја 

Руанда 
23.06.2021. 

Стојшић Стефан Токијски процес - суђење пред Међународним војним судом за Далеки исток 30.09.2021. 

Милићевић Анђела Однос начела опортунитета и споразума о признању кривичног дела 30.09.2021. 

Митровић Анђела Притвор и његове алтернативе 15.10.2021. 

Маројевић Андреа Положај окривљеног сарадника у кривичном поступку 13.12.2021. 

 

ПРОФ. ДР ВЛАДАН ПЕТРОВ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану докторске дисертације 

Манојловић Саво  
Јавноправни субјективитет и овлашћења политичких странака у либералној 

демократији 
29.12.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Видић Милица Еволуција мањинских права у уставноправном поретку Србије 21.09.2021. 



Лековић Жарко 
Систем  сразмерног  представништва - прилог расправи о најбољем  

изборном  систему  у Републици  Србији 
22.09.2021. 

Вучићевић Бане Овлашћења егзекутиве у ванредном стању 22.09.2021. 

Грдинић Филип Улога Венецијанске комисије у поступку ревизије устава 01.10.2021. 

Цветковић Александар 
Утицаји историјских устава Србије и Југославије на изградњу националног 

уставног идентитета 
01.10.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Таневски Филип Реформа изборног система Републике Србије 27.09.2021. 

Ђорђевић Бојан Природа система власти Швајцарске 27.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР ВЛАДИМИР ПАВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Убовић Наташа Дужност обавештавања о сукобу интереса у арбитражном поступку 20.05.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Бољановић Јелисавета Дозвољеност и оцена доказа у арбитражном поступку 13.05.2021. 

Срећковић Мина 

Анализа јавно-приватних партнерстава у Србији - тренутно правно стање 

и изгледи de lege ferenda / An Analysis of Public-Private Partnerships in Serbia - 

The Legislative Status Quo and Perspectives de lege ferenda 

30.09.2021. 

Чермељ Александар Поступање ICSID арбитраже у случајевима индиректне експропријације 30.09.2021. 

Јовановић Стефан Одређивање меродавног права у улагачким споровима пред ICSID центром 30.09.2021. 

Серенчеш Андреа 
Сукоб правних традиција на плану извођења доказа у арбитражном 

поступку - IBA Rules V Prague Rules 
30.09.2021. 

Зечевић Лидија Приступање додатних странака у арбитражном поступку 11.10.2021. 

Вјетровић Никола Улога стабилизационе клаузуле у режиму државне помоћи 16.11.2021. 

 

 

 

 



ПРОФ. ДР ВОЈИСЛАВ СТАНИМИРОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Станковић Анита 
Упоредноисторијска анализа кривичног дела силовања у Старом и Средњем 

веку 
23.09.2021. 

Килибарда Лидија Брак у исламу - мехр: обавеза и/или дар? 23.09.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Ристић Милица Историјскоправни коријени и развој установе траст 08.06.2021. 

Цинцаревић 

Бранислава 
Да ли су се током историје САД Афроамериканци изборили за своја права 30.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР ВУК РАДОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Мрваљевић Филип Права и обавезе стечајног управника у односу на  обезбјеђене повјериоце 07.09.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Божовић Александра Начела поступка споразумног финансијског реструктуирања 26.02.2021. 

Главшић Јасмина Положај управе у поступку преузимања привредног друштва 23.03.2021. 

Бајић Урош Последице прекорачења овлашћења заступника привредног друштва 11.05.2021. 

Грујић Бојан Исплате члановима друштва са ограниченом одговорношћу 20.05.2021. 

Трамошљика Марко 
Финансијско извештавање и процена вредности предузећа у стечајном 

поступку 
05.07.2021. 

Марјановић Татјана Учествовање запослених у управљању европским акционарским друштвом 30.09.2021. 

 

 

 

 



ПРОФ. ДР ВУК ЦУЦИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Ђорић Кристина 
Улога и значај коначности управног акта у поступку процене утицаја на 

животну средину 
28.04.2021. 

Деклева-Халдоупи 

Татјана 
Заштита корисника јавних услуга у домаћем праву 15.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР ГОРАН ДАЈОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану докторске дисертације 

Марковић Милош  
Правна природа правних принципа – логичка и методолошка разлика између 

правних правила и правних принципа 
21.5.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Војновић Сава Ревитализација Радбрухове формуле у теорији Роберта Алексија 04.10.2021. 

 

ПРОФ. ДР ГОРАН ИЛИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану докторске дисертације 

Миљуш Ивана  Начело једнакости ‘оружја’ у кривичном поступку 13.09.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Јерковић Никола 
Доказивање кривичних дела  са елементом корупције са посебним освртом 

на доказну радњу -симуловани послови 
22.04.2021. 



Вукајловић Велибор 
Правни механизми за сузбијање корупције у јавним набавкама у Босни и 

Херцеговини 
22.04.2021. 

Капетанов Филип 
Ванредни правни лекови у кривичном поступку с посебним освртом на 

државе бивше СФРЈ 
02.07.2021. 

Пантић Марко Оптужење као фаза кривичног поступка 30.09.2021. 

Гајић Стефан Лишење слободе у кривичном поступку 30.09.2021. 

Ђорђевић Немања Откривање и доказивање кривичног дела прање новца 30.09.2021. 

Митровић Анђела Притвор и његове алтернативе 15.10.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Бајагић Сања Проблематика притвора у малољетничком кривичном праву 22.01.2021. 

Живковић Владан Утицај протека времена на дужину трајања притвора 22.03.2021. 

Вулић Ана Заштита сведока у кривичном поступку 22.04.2021. 

Ђурић Теодора Испитивање сведока у кривичном поступку 22.04.2021. 

Бекић Ивана Контролисана испорука 22.04.2021. 

Миљковић Славица Улога и значај полиције у предистражном поступку према малолетницима 22.04.2021. 

Симић Жарко Дигитална форензика 02.07.2021. 

Марковић Милица Претпоставка невиности и медијско извештавање 30.09.2021. 

Николић Марко Положај осумњиченог у предистражном поступку 22.11.2021. 

 

ПРОФ. ДР ГОРДАНА ИЛИЋ ПОПОВ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Менторка при изради докторске дисертације и чланица комисије за преглед и оцену и чланица комисије за 

одбрану докторске дисертације 

Мариловић Ђорђе  Финансијскоправни аспекти управљања јавним добрима 24.06.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Софић Јован Увођење ПДВ у земљама Персијског залива 05.03.2021. 

Шиљеговић Ненад Радња извршења кривичног дела пореска утаја 24.06.2021. 

 

 



ДОЦ. ДР ДАЛИБОР ЂУКИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Сапсај Николај Правни положај и устројство Руске Православне Цркве (1941-1945) 05.03.2021. 

Ракић Срђан Однос цркве и државе у Југославији од 1946-1991. године 27.12.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Бошковић Дијана Закључење брака: породични и црквеноправни аспект 23.09.2021. 

Марковић Василије 
Јавна овлашћења етноконфесионалних облика нетериторијалне аутономије 

у Републици Србији 
24.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР ДЕЈАН ЂУРЂЕВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Жугић Милан 
Спровођење извршења на потраживању извршног дужника у светлу новела 

Закона о извршењу и обезбеђењу 
18.06.2021. 

Лучић Тамара 
Спорна правна питања приликом спровођења извршења на покретним 

стварима 
30.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР ДОБРОСАВ МИЛОВАНОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Ментор при изради докторске дисертације, члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану 

докторске дисертације 

Манојловић Саво  
Јавноправни субјективитет и овлашћења политичких странака у 

либералној демократији 
29.12.2021. 

Члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану докторске дисертације 

Војновић Југослава  
Концепт јавно-приватног партнерства са посебним освртом на 

нормативни аспект у праву Европске уније и државама чланицама 
07.06.2021. 



Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Марковић Василије 
Јавна овлашћења етноконфесионалних облика нетериторијалне аутономије 

у Републици Србији 
24.09.2021. 

Секулић Маријана Поступци израде прописа у Републици Србији 30.09.2021. 

Ковачев Душан Концепт локалне самоуправе Федора Никића 30.09.2021. 

Јоргачевић Душан Накнада штете код управних уговора 17.12.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Кажић Срдан 
Поступак процјене утицаја на животну средину у праву Европске уније и 

праву Црне Горе 
28.04.2021. 

Мицић Михајло 
Основи одговорности за штету причињену биодиверзитету речних токова 

у Републици Србији 
02.06.2021. 

Кострешевић Данијела 

Sustainable Procurement - Analysis of barriers and perspectives of introducing 

the Sustainable Development Goals into public procurement in Bosnia and 

Herzegovina 

21.05.2021. 

Кањевац Ивана Various way of Green Public Procurement Implementation- Western Balkan 21.05.2021. 

Спремић Александра 

Air pollution in Serbia and the impact of public procurement on the construction 

of a flue gas desulphurization plant in the thermal power plant Nikola Tesla Block 

B 

21.05.2021. 

Марушић Лазић Јелена Risk Management in Public Procurement 21.05.2021. 

Копитовић Вјера 
Challenging Aspects and the Objective Risks of Urgent Procurement in Covid 

Pandemic Times 
21.05.2021. 

Бајрић Тијана Corruption in public procurement and its effects on performance of contracts 22.05.2021. 

Дудић Невенка 
Implementation of public procurement principles on procurement exempted from 

the Law on Public Procurement - Case Study, Republic of Serbia 
22.05.2021. 

Теодосић Стефан Emerging role of contract management in public procurements 22.05.2021. 

Врећа Мирко 
Ethics as an instrument of anti-corruption in public procurement in the Republic 

of Serbia 
22.05.2021. 

Павић Владан 

Identifying and Mitigating Procurement Corruption and Collusion Risks in Sports 

– with an Emphasis on Analysis of Maintaining, Rebuilding, and Building Sports 

Infrastructure for Sport Events 

22.05.2021. 

 

 



ПРОФ. ДР ДРАГИЦА ВУЈАДИНОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Календер Ивана Сексуално узнемиравање на раду – кључни радноправни аспекти 30.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР ДУШАН ПОПОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану докторске дисертације 

Илић Никола  Правноекономска анализа патентне заштите проналазака у радном односу 10.9.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Савић Тијана Уговор о лиценци жига 28.01.2021. 

Васић Маријана Ограничења патента у интересу заштите јавног здравља 10.03.2021. 

Вукмировић Владимир Оправданост патентне заштите проналазака лекова 26.04.2021. 

Исаков Лариса Исцрпљење ауторског права на бестелесним примерцима дела 15.06.2021. 

Гајић Ивана Положај аутора у савременом издаваштву 31.08.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Мићковић Владислав 
Прикупљање накнаде за јавно саопштавање  фонограма и на њима 

забележених интерпретација у Републици Србији 
28.01.2021. 

Вулић Љубиша Арбитрабилност спорова који се тичу права интелектуалне својине 19.05.2021. 

Јовичић Михајло 
Могућности коришћења туђих ауторских дела и предмета сродноправне 

заштите ради сопственог креативног изражавања на интернету 
19.05.2021. 

Миловановић Маша Позната ознака у праву жига и у праву сузбијања нелојалне конкуренције 21.09.2021. 

Врећа Милица Третман пародије у ауторском праву 30.09.2021. 

Кецман Марина Генерички знаци у праву жига 30.09.2021. 

 

 

 



ДОЦ. ДР ДУШАН РАКИТИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Ракић Срђан Однос цркве и државе у Југославији од 1946-1991. године 27.12.2021. 

 

ПРОФ. ДР ЂОРЂЕ ИГЊАТОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Машић Татјана 
Будућност третмана жена и трансродних особа на издржавању казне 

затвора у Америци 
05.04.2021. 

Јовановић Никола Легализација незаконито стечене добити нарко криминалитетом 30.09.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Вујовић Душко 
Убиства на подручју Виших судова у Чачку и Ужицу у периоду 2011-2015. 

године 
14.05.2021. 

Вуксановић Теодора Секундарна виктимизација жртава сексуалних деликата – правни аспекти 02.07.2021. 

Николов Јелена Породица као фактор ризика малолетничке делинквенције 04.10.2021. 

 

ПРОФ. ДР ЗОРАН МИРКОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Сапсај Николај Правни положај и устројство Руске Православне Цркве (1941-1945) 05.03.2021. 

Ковачев Душан Концепт локалне самоуправе Федора Никића 30.09.2021. 

 

 

 



ПРОФ. ДР ЗОРАН ТОМИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Деклева-Халдоупи 

Татјана 
Заштита корисника јавних услуга у домаћем праву 15.09.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Лековић Жарко 
Систем  сразмерног  представништва - прилог расправи о најбољем  

изборном  систему  у Републици  Србији 
22.09.2021. 

Вучићевић Бане Овлашћења егзекутиве у ванредном стању 22.09.2021. 

Бистричић Ивана 
Анализа најважнијих новина предвиђених важећим Законом о општем 

управном поступку 
28.09.2021. 

Јоргачевић Душан Накнада штете код управних уговора 17.12.2021. 

 

ДОЦ. ДР ИВАН ЂОКИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Тодоровић Тамара 
Кривичноправни положај и заштита малолетних учинилаца кривичних дела 

у Републици Србији 
26.04.2021. 

Побрић Тања 
Васпитни налози као варијанта диверзионог модела са посебним освртом на 

поравнање са оштећеним 
30.09.2021. 

Николов Јелена Породица као фактор ризика малолетничке делинквенције 04.10.2021. 

Митић Јована Стање малолетничког криминалитета у Републици Србији 15.10.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Вукајловић Велибор 
Правни механизми за сузбијање корупције у јавним набавкама у Босни и 

Херцеговини 
22.04.2021. 

Јовичић Огњен Примена мера безбедности према малолетницима 26.04.2021. 

Ђорђевић Немања Откривање и доказивање кривичног дела прање новца 30.09.2021. 

Обућина Аница Компјутерски криминалитет као облик транснационалног криминалитета 30.09.2021. 

 

 



ПРОФ. ДР ИВАНА КРСТИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Тодић Анђелија 
Механизми заштите од дискриминације на европском и националном нивоу - 

студија случаја 
20.01.2021. 

Поповић Жарко 

Ограничење људских права са посебним освртом на стање људских права и 

слобода у Републици Србији за време ванредног стања проглашеног због 

пандемије корона вируса 

08.03.2021. 

Вукићевић Владимир 
Демократска партиципација националних мањина као механизам за 

остваривања права националних мањина у југоисточној Европи 
14.05.2021. 

Грујичић Гордана 
Домашај примене члана 2, став 2 Директиве о повратку и њен потенцијални 

утицај на будуће законодавне промене у Републици Србији 
20.05.2021. 

Новевски Павле Ограничења слободе изражавања на интернету и друштвеним мрежама 28.09.2021. 

Којић Бојана Забрана принудног рада у међународном праву 30.09.2021. 

Јаковљевић Душан 
Смисао кажњавања због кршења људских права, уз осврт на поступање 

међународних кривичних судова 
30.09.2021. 

Благић Николина Заштита права на правично суђење у правном систему Босне и Херцеговине 17.11.2021. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Милошевић Катарина Правни положај миграната у Европи са освртом на прописе Републике Србије 05.02.2021. 

Недељковић Лазар Дипломатија Краљевине Југославије од 1918-1941 26.02.2021. 

Лолић Тамара Дискриминација у области рада у Босни и Херцеговини 15.03.2021. 

Крстић Маја Савет Европе и заштита животиња 06.04.2021. 

Ћетојевић Милица 
Трговина људима - усклађеност националног права и праксе са међународним 

стандардима 
12.04.2021. 

Кончар Ана 
Право народа на самоопредељење у међународном праву с посебним освртом 

на актуелне случајеве у Европи 
12.04.2021. 

Летић Слободан Утицај одлука Међународног суда правде на развој међународног права 17.06.2021. 

Миловановић Тамара 
Ограничење слободе кретања у Републици Србији за време ванредног стања 

проглашеног због пандемије Covid-19 
17.06.2021. 

Димитријевић Тамара Принудне мере Савета безбедности Уједињених нација 27.12.2021. 

 

 



ПРОФ. ДР ИГОР ВУКОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Илић Тијана Одузимање имовинске користи прибављене кривичним делом 05.03.2021. 

Лазић Љубица Кривично дело запуштање и злостављање малолетног лица (члан 193 КЗ) 28.06.2021. 

Леонтић Никола Кривичноправни аспекти дечје порнографије 23.09.2021. 

Магделинић Лазар Смртна казна и њене алтернативе 23.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР ЈЕЛЕНА ЛЕПЕТИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Бабић Константин Оснивање банака у српском праву 27.01.2021. 

Божовић Александра Начела поступка споразумног финансијског реструктуирања 26.02.2021. 

Веселиновић 

Александра 

Директори као субјекти дужности избегавања сукоба интереса у виду 

забране коришћења корпоративних прилика 
01.03.2021. 

Лолић Иван Одговорност за садржај проспекта 29.03.2021. 

Бајић Урош Последице прекорачења овлашћења заступника привредног друштва 11.05.2021. 

Николић Душан Уговори акционара 27.09.2021. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Мрваљевић Филип Права и обавезе стечајног управника у односу на  обезбјеђене повјериоце 07.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР КАТАРИНА ДОЛОВИЋ БОЈИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за преглед и оцену и чланица комисије за одбрану докторске дисертације 

Будак Ана  
Либерализација тржишта пољопривредног земљишта у оквиру приступања 

Републике Србије Европској унији 
6.9.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 



Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Дукић Луна Вишеструка продаја непокретности 30.09.2021. 

Благојевић Мина Конвалидација уговора 30.09.2021. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Билбија Наталија Законско заложно право државе за порезе и друге дажбине 09.03.2021. 

Грубљешић Мила Упис заједничке својине супружника у катастар непокретности 09.07.2021. 

 

ПРОФ. ДР ЉУБИНКА КОВАЧЕВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Менторка при изради докторске дисертације, чланица комисије за преглед и оцену и чланица комисије за 

одбрану докторске дисертације 

Тијана Угарковић 
Партиципативна права радника као вид ограничавања послодавчеве власти 

и претпоставка индустријске демократије 
12.05.2021. 

Мила Петровић 
Радноправна и социјалноправна заштита запослених од повреда на раду и 

професионалних болести 
13.05.2021. 

Слађана Глигорић Злостављање на раду – кључни радноправни аспекти 03.06.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Минић Александар Социјалноправна заштита лица зависних од туђе неге и помоћи 27.01.2021. 

Старовић Митра Престанак радног односа на одређено време 16.03.2021. 

Цветковић Снежана 
Правни режим одсуства запослених с рада за време трајања опасности од 

ширења заразне болести Ковид-19 
20.03.2021. 

Петровић Милица Услови за измену уговора о раду у домаћем праву 27.03.2021. 

Станић Дејана Утицај дигитализације на тржиште рада –кључни радноправни аспекти 17.04.2021. 

Арнаутовић Марија Појам и врсте социјалних ризика 24.04.2021. 

Гојак Алдин Поступак остваривања заштите права из радног односа 24.04.2021. 

Лазовић Ивица Заштита права из радног односа у бившим југословенским републикама 24.04.2021. 

Симић Дуња Правне последице упућивања понуде за измену износа зараде 12.05.2021. 

Ђорђевић Марија 
Усклађеност домаћег законодавства са међународним стандардима о 

заштити зараде 
12.05.2021. 



Јеремић Јелена 
Усклађеност домаћег законодавства са универзалним и европским 

стандардима заштите за случај незапослености 
12.05.2021. 

Лазаревић Јелена 
Материјалноправни услови за заснивање радног односа у позитивном праву 

Србије 
12.05.2021. 

Перовић Марина Заснивање радног односа у јединицама локалне самоуправе 27.05.2021. 

Мајсторовић Ивана 

Заштита права запослених у случају промене послодавца - хармонизација 

радног права Републике 

Србије са правом Европске уније 

27.05.2021. 

Јовановић Јелена Развој уређења забране принудног рада у међународном радном праву 12.06.2021. 

Ђокић Стефан Радноправне последице престанка, односно смрти послодавца 15.06.2021. 

Илић Никола Забрана конкуренције као клаузула уговора о раду 02.07.2021. 

Ћеранић Марија Улога синдиката у остваривању и заштити индивидуалних права запослених 02.07.2021. 

Малић Лорина Право на рад - нормативна садржина и заштита 31.08.2021. 

Драмићанин Милица Дисциплинска власт послодавца - садржина и ограничења 31.08.2021. 

Кајевић Феризада Радноправна заштита запослених родитеља у Републици Србији 31.08.2021. 

Пековић Анђела 
Заштита жена од дискриминације приликом заснивања радног односа и 

напредовања у професионалној каријери 
31.08.2021. 

Миладиновић Анђела 
Заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова - услови и 

поступак 
08.09.2021. 

Моловић Марија Појам, врсте и дејства сметњи за заснивање радног односа 08.09.2021. 

Митровић Наташа Стабилност запослења као један од циљева и начела радног права 08.09.2021. 

Ресимић Стефан Радно ангажовање малолетника у сфери уметности, културе и спорта 13.09.2021. 

Видић Јелена Радноправни положај породиља у Републици Србији 25.09.2021. 

Бојат Маријана Премештај запосленог на други посао - кључни радноправни аспекти 25.09.2021. 

Милошевић Милица 
Радни спорови у вези са колективним отпуштањима запослених - предмет и 

методи решавања 
25.09.2021. 

Радовановић Владимир Нормативни и практични аспекти прековременог рада 25.09.2021. 

Николић Марко Кривична дела на раду и у вези са радом - кључни радноправни аспекти 25.09.2021. 

Каљушевић Мајда 
Радни спор поводом незаконитог престанка радног односа - предмет и 

методе решавања 
30.09.2021. 

Календер Ивана Сексуално узнемиравање на раду – кључни радноправни аспекти 30.09.2021. 

Тркуља Анђела Правни основи радног ангажовања младих радника 30.09.2021. 

Коловић Младомир Право запосленог на ограничено радно време 30.09.2021. 

Јевтић Јована 
Непоштовање радне дисциплине као оправдани разлог за отказ уговора о 

раду 
30.09.2021. 



Аксентијевић Ивана Запошљавање младих - кључни радноправни аспекти 04.10.2021. 

Пулетић Теодора Правне последице повреде правила о поступку отказа уговора о раду 13.10.2021. 

Тришић Марко 
Обавезе и одговорности послодавца у вези са спровођењем мера заштите 

здравља и безбедности на раду 
25.10.2021. 

Миладиновић 

Габријела 

Право запосленог на заштиту физичког, духовног и моралног интегритета 

на раду 
13.12.2021. 

Величковић Марина 
Социјалноправна заштита ратних војних инвалида у позитивном праву 

Републике Србије 
13.12.2021. 

Симовић Јелена Развој забране дечијег рада – радноправни аспекти 16.12.2021. 

Стевановић Сања Радноправне последице  покретања кривичног поступка против запосленог 16.12.2021. 

Плавша Марија 
Заштита од полно засноване дискриминације у области запошљавања у 

Републици Србији 
16.12.2021. 

Грујовић Јелена 
Правилник о организацији и систематизацији послова и његов радноправни 

значај 
16.12.2021. 

Бејат Нина Радноправни положај уступљених радника 20.12.2021. 

Крнета Иван Кључне радноправне последице непоштовања радне дисциплине 27.12.2021. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Радојевић Ивана Регулисање конкуренције као циљ радног права 22.01.2021. 

Ђорђевић Александар Незапосленост као социјални ризик 29.01.2021. 

Терзић Ивана 
Услови за остваривање права на породичну пензију у домаћем и упоредном 

праву 
29.01.2021. 

Жујић Маријана Правни колективни радни спорови 16.03.2021. 

Марковић Марија Врсте штрајка 16.03.2021. 

Милијановић Марко 
Радноправни положај радника миграната у Канади и Сједињеним 

Америчким Државама 
20.03.2021. 

Варничић Андријана Индивидуални радни спор 27.03.2021. 

Тошић Александра 
Попуњавање слободних,односно упражњених радних места код корисника 

јавних средстава 
09.04.2021. 

Рацић Блаженка Радноправна заштита жена у државама насталим на простору СФРЈ 09.04.2021. 

Вуковић Владислав Право на синдикално организовање запослених у рударском басену Колубара 17.04.2021. 

Цекић Богдан 
Обавезе запослених у погледу заштите здравља и безбедности на раду у 

домаћем и упоредном праву 
24.04.2021. 

Јовић Владимир Пробни рад 20.05.2021. 

Дроздовски Ирина Социјалноправни положај самозапослених жена 27.05.2021. 



Пријовић Александра 
Услови за остваривање права  на новчану накнаду за случај незапослености у 

домаћем и упоредном праву 
27.05.2021. 

Миленковић Маријана 
Заштита права из пензијског и инвалидског осигурања у судској пракси 

Управног суда 
05.06.2021. 

Ђукановић Петар Радноправни положај кошаркаша у НБА лиги 12.06.2021. 

Павловић Предраг 
Недостаци у систему намирења потраживања запослених у случају стечаја 

послодавца 
15.06.2021. 

Ерић Софија Начело (веће) повољности за запослене 02.07.2021. 

Ровчанин Амина Заштита права на рад у пракси Европског суда за људска права 25.09.2021. 

Џодић Марија Право на колективно преговарање у државама насталим на простору СФРЈ 30.09.2021. 

Цимбаљевић Марина Механизам за утврђивање минималне зараде у домаћем и упоредном праву 30.09.2021. 

Перишић Бојана 
Алтернативне методе решавања индивидуалних радних спорова насталих на 

територији бивше СФРЈ 
30.09.2021. 

Пантић Катарина Поступак решавања радних спорова као посебни парнични поступак 25.10.2021. 

Ристић Милица Забрана принудног рада у пракси Европског суда за људска права 29.11.2021. 

Реџић Никола Положај радника у епохи либералног капитализма - правни аспекти 29.11.2021. 

 

ПРОФ. ДР МАЈА ЛУКИЋ РАДОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за преглед и оцену и чланица комисије за одбрану докторске дисертације 

Пејовић Александар-

Андрија  
Начело владавине права  у Европској унији и њена политика проширења 22.02.2021. 

Будак Ана 
Либерализација тржишта пољопривредног земљишта у оквиру приступања 

Републике Србије Европској унији 
06.09.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Војиновић Немања 

Односи Европске уније и Руске Федерације као основна геополитичка 

константа за систем безбедности у Европи и утицај других фактора у 

новом мултиполарном свету 

01.07.2021. 

Блануша Милица Cites конвенција 06.09.2021. 

Кордић Петар Дипломатски односи између Европске уније и Руске Федерације у 21. веку 27.12.2021. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 



Јеремић Јелена 
Подстицаји привредним друштвима на територији Европске уније у циљу 

усклађивања са еколошком политиком 
04.03.2021. 

Џамић Предраг 
Правна заштита вода од индустријског загађења у праву Европске уније и 

праву Србије 
28.04.2021. 

Јањић Милица 
Организација земаља извозница нафте (ОПЕК) у формирању међународних 

односа 
17.06.2021. 

Стевановић Ивица Суспензиона клаузула према члану 7 Уговора о Европској унији 01.07.2021. 

Божић Јована 
Одлагање опасног отпада животињског порекла у праву Европске уније и 

праву Србије 
30.08.2021. 

Дедовић Сања 
Утицај "Европског Зеленог Договора" на правни оквир примене стандарда 

циркуларне економије 
17.09.2021. 

Крушчић Јелена Правни субјективитет Европске уније 20.09.2021. 

Ђукић Драгослав Европски одбор за заштиту података 24.09.2021. 

Латиновић Миња Правна природа и функције конзулата 15.11.2021. 

 

ПРОФ. ДР МАРИЈА ДРАШКИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Марковић Јагода Доказивање у патернитетским и матернитетским споровима 09.03.2021. 

Вељовић Милош 

Проблем "несталих беба" и Закон о утврђивању чињеница о статусу 

новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици 

Србији - дуго очекивано решење 

23.09.2021. 

Момчиловић 

Валентина 

Упоредноправни приказ института издржавања детета у српском и 

немачком праву 
15.10.2021. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Ђекић Милица 
Деоба заједничке имовине супружника приликом развода брака у поступку 

медијације 
26.01.2021. 

Ђорђевић Сања Право детета на образовање 26.01.2021. 

Миловановић Дијана Телесно кажњавање деце у српском и упоредном праву 26.01.2021. 

Рвовић Никола Права детета у судском поступку 11.05.2021. 

Зарић Даринка Усвојење у скандинавским земљама 11.05.2021. 

Бирман Јелена Правни облици заштите деце без родитеља 28.06.2021. 

 



ПРОФ. ДР МАРИЈА КАРАНИКИЋ МИРИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Којић Бојан Застарелост у југословенском и српском облигационом праву 31.05.2021. 

Недељковић Бисера Побијање дужникових правних радњи 31.05.2021. 

Бојић Катарина Уговорно ограничење и искључење уговорне одговорности 03.09.2021. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Симић Тијана Утицај промењених околности на уговор о кредиту 31.08.2021. 

 

ПРОФ. ДР МАРКО ДАВИНИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Бистричић Ивана 
Анализа најважнијих новина предвиђених важећим Законом о општем 

управном поступку 
28.09.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Грујичић Гордана 
Домашај примене члана 2, став 2 Директиве о повратку и њен потенцијални 

утицај на будуће законодавне промене у Републици Србији 
20.05.2021. 

Секулић Маријана Поступци израде прописа у Републици Србији 30.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР МАРКО ЂУРЂЕВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Ментор при изради докторске дисертације, члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану 

докторске дисертације 

Наумоски Ђорђи Појам, пуноважност и извршење предуговора 5.11.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Којић Бојан Застарелост у југословенском и српском облигационом праву 31.05.2021. 

Недељковић Бисера Побијање дужникових правних радњи 31.05.2021. 

Бојић Катарина Уговорно ограничење и искључење уговорне одговорности 03.09.2021. 



ПРОФ. ДР МАРКО ЈОВАНОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Павловић Огњен Уговор о искључивој дистрибуцији у међународном трговинском праву 08.04.2021. 

Carriquiry Diaz Oliver Споразуми о слободној трговини као подстицај за улагање у Србију 08.04.2021. 

Вучковић Вук 
Обавештавање о несаобразности према правилима конвенције УН о 

уговорима о међународној продаји робе 
21.04.2021. 

Малишић Александра 
Превазилажење традиционалних функција споразума о слободној трговини; 

студија случаја: Западни Балкан 
29.09.2021. 

Ковачевић Живко Правни режим ценовне дискриминације у међународној продаји робе 29.09.2021. 

Чолић Ђорђе Анализа правног оквира међународне трговине контролисаном робом 29.09.2021. 

Срећковић Мина 

Анализа јавно-приватних партнерстава у Србији - тренутно правно стање 

и изгледи de lege ferenda / An Analysis of Public-Private Partnerships in Serbia - 

The Legislative Status Quo and Perspectives de lege ferenda 

30.09.2021. 

Чермељ Александар Поступање ICSID арбитраже у случајевима индиректне експропријације 30.09.2021. 

Јовановић Стефан Одређивање меродавног права у улагачким споровима пред ICSID центром 30.09.2021. 

Вјетровић Никола Улога стабилизационе клаузуле у режиму државне помоћи 16.11.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Радивојевић Татјана Тумачење уговора о међународној продаји робе 21.04.2021. 

Стојковић Невена Појам саобразности робе у Бечкој конвенцији и UNIDROIT начелима 14.07.2021. 

Комљеновић Јована Основна начела GATT-a 30.09.2021. 

Ђорђевић Никола Спајање поступака у арбитражи 27.09.2021. 

Медаковић Петра 
Прелаз ризика с продавца на купца у међународној трговини, с посебним 

освртом на INCOTERMS правила 
30.09.2021. 

Будиша Ведрана 
Конвенција о застарјелости потраживања у области међународне продаје 

робе - примјена и значај 
30.09.2021. 

 

 

 

 



ПРОФ. ДР МИЛАН ШКУЛИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Ментор при изради докторске дисертације, члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану 

докторске дисертације 

Миљуш Ивана  Начело једнакости ‘оружја’ у кривичном поступку 13.9.2021. 

Коментор при изради докторске дисертације, члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану 

докторске дисертације 

Мишовић Андријана  Однос кривичне одговорности и одговорности државе за тероризам 19.5.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Бајагић Сања Проблематика притвора у малољетничком кривичном праву 22.01.2021. 

Живковић Владан Утицај протека времена на дужину трајања притвора 22.03.2021. 

Вулић Ана Заштита сведока у кривичном поступку 22.04.2021. 

Ђурић Теодора Испитивање сведока у кривичном поступку 22.04.2021. 

Миљковић Славица Улога и значај полиције у предистражном поступку према малолетницима 22.04.2021. 

Бекић Ивана Контролисана испорука 22.04.2021. 

Јовичић Огњен Примена мера безбедности према малолетницима 26.04.2021. 

Бановац Милић 
Геноцид са становишта међународног кривичног права, aнализа случаја 

Руанда 
23.06.2021. 

Николић Александар 
Нормативни оквир за сузбијање тероризма  у Републици Србији у светлу 

историјских догађаја 
02.07.2021. 

Симић Жарко Дигитална форензика 02.07.2021. 

Вуксановић Теодора Секундарна виктимизација жртава сексуалних деликата – правни аспекти 02.07.2021. 

Обућина Аница Компјутерски криминалитет као облик транснационалног криминалитета 30.09.2021. 

Марковић Милица Претпоставка невиности и медијско извештавање 30.09.2021. 

Стојшић Стефан Токијски процес - суђење пред Међународним војним судом за Далеки исток 30.09.2021. 

Милићевић Анђела Однос начела опортунитета и споразума о признању кривичног дела 30.09.2021. 

Николић Марко Положај осумњиченог у предистражном поступку 22.11.2021. 

Маројевић Андреа Положај окривљеног сарадника у кривичном поступку 13.12.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Јерковић Никола 
Доказивање кривичних дела  са елементом корупције са посебним освртом 

на доказну радњу - симуловани послови 
22.04.2021. 



Тодоровић Тамара 
Кривичноправни положај и заштита малолетних учинилаца кривичних дела 

у Републици Србији 
26.04.2021. 

Величковић Милица 
Превентивни разлози за одређивање притвора у кривичном поступку, у 

пракси Вишег суда у Београду 
02.07.2021. 

Капетанов Филип 
Ванредни правни лекови у кривичном поступку с посебним освртом на 

државе бивше СФРЈ 
02.07.2021. 

Пантић Марко Оптужење као фаза кривичног поступка 30.09.2021. 

Гајић Стефан Лишење слободе у кривичном поступку 30.09.2021. 

Побрић Тања 
Васпитни налози као варијанта диверзионог модела са посебним освртом на 

поравнање са оштећеним 
30.09.2021. 

Вучић Ђорђе Примена посебних доказних радњи у сузбијању трговине опојним дрогама 13.12.2021. 

 

ДОЦ. ДР МИЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Riva Cristian 
Утицај украјинске кризе 2014. на трговину Европске уније и Русије: 

политички, економски и правни аспекти 
10.02.2021. 

Радивојевић Татјана Тумачење уговора о међународној продаји робе 21.04.2021. 

Бољановић Јелисавета Дозвољеност и оцена доказа у арбитражном поступку 13.05.2021. 

Вулић Љубиша Арбитрабилност спорова који се тичу права интелектуалне својине 19.05.2021. 

Стојковић Невена Појам саобразности робе у Бечкој конвенцији и UNIDROIT начелима 14.07.2021. 

Ђорђевић Никола Спајање поступака у арбитражи 27.09.2021. 

Комљеновић Јована Основна начела GATT-a 30.09.2021. 

Вукајловић Илина 
Правна и економска анализа система за решавање спорова пред Светском 

трговинском организацијом 
30.09.2021. 

Медаковић Петра 
Прелаз ризика с продавца на купца у међународној трговини, с посебним 

освртом на INCOTERMS правила 
30.09.2021. 

Будиша Ведрана 
Конвенција о застарјелости потраживања у области међународне продаје 

робе - примјена и значај 
30.09.2021. 

Серенчеш Андреа 
Сукоб правних традиција на плану извођења доказа у арбитражном 

поступку - IBA Rules V Prague Rules 
30.09.2021. 

Зечевић Лидија Приступање додатних странака у арбитражном поступку 11.10.2021. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 



Павловић Огњен Уговор о искључивој дистрибуцији у међународном трговинском праву 08.04.2021. 

Carriquiry Diaz Oliver Споразуми о слободној трговини као подстицај за улагање у Србију 08.04.2021. 

Вучковић Вук 
Обавештавање о несаобразности према правилима конвенције УН о 

уговорима о међународној продаји робе 
21.04.2021. 

Убовић Наташа Дужност обавештавања о сукобу интереса у арбитражном поступку 20.05.2021. 

Лекић Јована Заштита права из осигурања-судско versus вансудско решавање спорова 23.09.2021. 

Малишић Александра 
Превазилажење традиционалних функција споразума о слободној трговини; 

студија случаја: Западни Балкан 
29.09.2021. 

Ковачевић Живко Правни режим ценовне дискриминације у међународној продаји робе 29.09.2021. 

Чолић Ђорђе Анализа правног оквира међународне трговине контролисаном робом 29.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР МИЛЕНА ПОЛОЈАЦ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Станојловић Вукашин Habitatio у римском и српском праву 20.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР МИЛОШ ЖИВКОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Ментор при изради докторске дисертације, члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану 

докторске дисертације 

Николић Попадић 

Софија 
Право својине на пољопривредном земљишту 24.02.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Грубљешић Мила Упис заједничке својине супружника у катастар непокретности 09.07.2021. 

Карамарковић Ива Акцесорност у реализацији хипотеке 21.12.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Туркеш Владимир Екстензивност хипотеке 20.05.2021. 

Дукић Луна Вишеструка продаја непокретности 30.09.2021. 



Безаревић Александра Правна анализа конверзије кредита индексираног у швајцарским францима 30.09.2021. 

Благојевић Мина Конвалидација уговора 30.09.2021. 

 

ДОЦ. ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Шофранац Лазар Псеудодипломатија 20.01.2021. 

Дебељаковић Станко Геополитичко прекомпоновање Европе крајем 20. и почетком 21. века 01.02.2021. 

Блажић Нина Развој начела о забрани употребе силе кроз одлуке Савета безбедности 11.03.2021. 

Маринковић Марко Место и улога војних аташеа у модерном дипломатском праву 05.07.2021. 

Филимоновић Дејан Положај службеника Уједињених нација и њихов статус 28.09.2021. 

Шошкић Ивана Дипломатска представништва страних држава у Републици Србији 28.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР МИЛОШ СТАНКОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Барјактаревић Јелена Правна природа власти Годфрија Бујонског у Првом крсташком рату 30.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР МИОДРАГ ЈОВАНОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Ментор при изради докторске дисертације, члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану 

докторске дисертације 

Марковић Милош  
Правна природа правних принципа – логичка и методолошка разлика између 

правних правила и правних принципа 
21.05.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 



Војновић Сава Ревитализација Радбрухове формуле у теорији Роберта Алексија 04.10.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Стојановић Матија Идентитет правних поредака: случај Црне Горе 04.02.2021. 

Видић Милица Еволуција мањинских права у уставноправном поретку Србије 21.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР МИРЈАНА ДРЕНОВАК ИВАНОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Јеремић Јелена 
Подстицаји привредним друштвима на територији Европске уније у циљу 

усклађивања са еколошком политиком 
04.03.2021. 

Кажић Срдан 
Поступак процјене утицаја на животну средину у праву Европске уније и 

праву Црне Горе 
28.04.2021. 

Џамић Предраг 
Правна заштита вода од индустријског загађења у праву Европске уније и 

праву Србије 
28.04.2021. 

Ђорић Кристина 
Улога и значај коначности управног акта у поступку процене утицаја на 

животну средину 
28.04.2021. 

Мицић Михајло 
Основи одговорности за штету причињену биодиверзитету речних токова у 

Републици Србији 
02.06.2021. 

Божић Јована 
Одлагање опасног отпада животињског порекла у праву Европске уније и 

праву Србије 
30.08.2021. 

Дедовић Сања 
Утицај "Европског Зеленог Договора" на правни оквир примене стандарда 

циркуларне економије 
17.09.2021. 

Вукмиров Данило Основи одговорности правних лица за климатске промене 27.09.2021. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Мацановић Дарјана 
Обавеза еколошког Due Diligence-а за компаније у ЕУ - оцена тренутног 

нормативног предлога и његових могућих исхода 
27.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР МИРЈАНА РАДОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за преглед и оцену и чланица комисије за одбрану докторске дисертације 



Мишковић Маша  Правна природа аукције 19.4.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Митровић Софија Услови давања кредита 07.06.2021. 

Симић Тијана Утицај промењених околности на уговор о кредиту 31.08.2021. 

Безаревић Александра Правна анализа конверзије кредита индексираног у швајцарским францима 30.09.2021. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Момчилов Милена Правна природа уговора о сефу 12.10.2021. 

 

ДОЦ. ДР НАТАЛИЈА ЛУКИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Вујовић Душко 
Убиства на подручју Виших судова у Чачку и Ужицу у периоду 2011-2015. 

године 
14.05.2021. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Машић Татјана 
Будућност третмана жена и трансродних особа на издржавању казне 

затвора у Америци 
05.04.2021. 

Николић Александар 
Нормативни оквир за сузбијање тероризма  у Републици Србији у светлу 

историјских догађаја 
02.07.2021. 

Јовановић Никола Легализација незаконито стечене добити нарко криминалитетом 30.09.2021. 

Митић Јована Стање малолетничког криминалитета у Републици Србији 15.10.2021. 

 

ПРОФ. ДР НАТАША ДЕЛИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Василијевић Наташа 
Улога полиције у случајевима насиља у породици према Закону о спречавању 

насиља у породици 
25.01.2021. 

Илић Тијана Одузимање имовинске користи прибављене кривичним делом 05.03.2021. 

Лазић Љубица Кривично дело запуштање и злостављање малолетног лица (члан 193 КЗ) 28.06.2021. 



Леонтић Никола Кривичноправни аспекти дечје порнографије 23.09.2021. 

Магделинић Лазар Смртна казна и њене алтернативе 23.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР НАТАША ПЕТРОВИЋ ТОМИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Менторка при изради докторске дисертације, чланица комисије за преглед и оцену и чланица комисије за 

одбрану докторске дисертације 

Радовановић Милош  Гарантни фонд – накнада штете и регрес 24.9.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Ашћерић Сања 
Уговор о осигурању - De lege ferenda - кључне новине Преднацрта Грађанског 

законика Републике Србије 
26.04.2021. 

Лекић Јована Заштита права из осигурања-судско versus вансудско решавање спорова 23.09.2021. 

Спасић Марија Инвестиционо животно осигурање - ново тржиште производа осигурања 24.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР НЕБОЈША ЈОВАНОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Ментор при изради докторске дисертације, члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану 

докторске дисертације 

Мишковић Маша  Правна природа аукције 19.04.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Живковић Весна Правна разматрања отпремништва, без одговорности уговорника 28.12.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Младеновић Јелена Сукоб интереса већинских и мањинских акционара 11.02.2021. 

Миљановић Надежда Пробијање правне личности у компанијском праву 22.02.2021. 

Лолић Иван Одговорност за садржај проспекта 29.03.2021. 

Митровић Софија Услови давања кредита 07.06.2021. 



Павловић Марија Право на дивиденду 30.09.2021. 

 

ДОЦ. ДР НЕНАД ТЕШИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану докторске дисертације 

Стјепановић Богдана  Садржина брачног уговора 30.06.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Билбија Наталија Законско заложно право државе за порезе и друге дажбине 09.03.2021. 

Туркеш Владимир Екстензивност хипотеке 20.05.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Карамарковић Ива Акцесорност у реализацији хипотеке 21.12.2021. 

 

ПРОФ. ДР НИКОЛА БОДИРОГА 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Жугић Милан 
Спровођење извршења на потраживању извршног дужника у светлу новела 

Закона о извршењу и обезбеђењу 
18.06.2021. 

Лучић Тамара 
Спорна правна питања приликом спровођења извршења на покретним 

стварима 
30.09.2021. 

 

ДОЦ. ДР НИНА КРШЉАНИН 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Станковић Анита 
Упоредноисторијска анализа кривичног дела силовања у Старом и Средњем 

веку 
23.09.2021. 



ПРОФ. ДР САЊА ГЛИГИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Цинцаревић Бранислава Да ли су се током историје САД Афроамериканци изборили за своја права 30.09.2021. 

 

ДОЦ. ДР СВЕТИСЛАВ ЈАНКОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Момчилов Милена Правна природа уговора о сефу 12.10.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Живковић Весна Правна разматрања отпремништва, без одговорности уговорника 28.12.2021. 

ПРОФ. ДР СВЕТИСЛАВ КОСТИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану докторске дисертације 

Мариловић Ђорђе  Финансијскоправни аспекти управљања јавним добрима 24.06.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Софић Јован Увођење ПДВ у земљама Персијског залива 05.03.2021. 

Јелић Марко Пореска евазија у фудбалу 26.04.2021. 

Шиљеговић Ненад Радња извршења кривичног дела пореска утаја 24.06.2021. 

Бабић Љубица 
Порез на пренос апсолутних права у случају преноса права својине на 

непокретности у Републици Србији 
30.09.2021. 

 

 

 



ПРОФ. ДР СЛОБОДАН МАРКОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Коментор при изради докторске дисертације, члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану 

докторске дисертације 

Илић Никола  Правноекономска анализа патентне заштите проналазака у радном односу 10.9.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Мићковић Владислав 
Прикупљање накнаде за јавно саопштавање  фонограма и на њима 

забележених интерпретација у Републици Србији 
28.01.2021. 

Јовичић Михајло 
Могућности коришћења туђих ауторских дела и предмета сродноправне 

заштите ради сопственог креативног изражавања на интернету 
19.05.2021. 

Миловановић Маша Позната ознака у праву жига и у праву сузбијања нелојалне конкуренције 21.09.2021. 

Врећа Милица Третман пародије у ауторском праву 30.09.2021. 

Кецман Марина Генерички знаци у праву жига 30.09.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Савић Тијана Уговор о лиценци жига 28.01.2021. 

Васић Маријана Ограничења патента у интересу заштите јавног здравља 10.03.2021. 

Вукмировић Владимир Оправданост патентне заштите проналазака лекова 26.04.2021. 

Исаков Лариса Исцрпљење ауторског права на бестелесним примерцима дела 15.06.2021. 

Гајић Ивана Положај аутора у савременом издаваштву 31.08.2021. 

 

ПРОФ. ДР СЛОБОДАН ПАНОВ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Ментор при изради докторске дисертације 

Стјепановић Богдана  Садржина брачног уговора 30.06.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Бушетић Станко Брачне сметње у српском  и руском праву - поређење 28.06.2021. 

Бошковић Дијана Закључење брака: породични и црквеноправни аспект 23.09.2021. 



Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Килибарда Лидија Брак у исламу - мехр: обавеза и/или дар? 23.09.2021. 

Бојовић Лука Насиље у породици између ванбрачних партнера 30.09.2021. 

Драшковић Бранка Право детета на избор религије 11.10.2021. 

Петровић Владимир Улога и значај органа старатељства у спречавању насиља у породици 28.12.2021. 

Старчанин Џемил Насиље деце над родитељима код института насиља у породици 28.12.2021. 

Делић Јована Примена медијације у Републици Србији 28.12.2021. 

 

ПРОФ. ДР ТАНАСИЈЕ МАРИНКОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Таневски Филип Реформа изборног система Републике Србије 27.09.2021. 

Ђорђевић Бојан Природа система власти Швајцарске 27.09.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Новевски Павле Ограничења слободе изражавања на интернету и друштвеним мрежама 28.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР ТАТЈАНА ЈЕВРЕМОВИЋ ПЕТРОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Главшић Јасмина Положај управе у поступку преузимања привредног друштва 23.03.2021. 

Марјановић Татјана Учествовање запослених у управљању европским акционарским друштвом 30.09.2021. 

Младеновић Јелена Сукоб интереса већинских и мањинских акционара 11.02.2021. 

Миљановић Надежда Пробијање правне личности у компанијском праву 22.02.2021. 

Грујић Бојан Исплате члановима друштва са ограниченом одговорношћу 20.05.2021. 

Павловић Марија Право на дивиденду 30.09.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Несторовић Ана Заштита пословног имена привредног друштва 11.06.2021. 

 

 



ПРОФ. ДР ТАТЈАНА ЈОВАНИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Ментор при изради докторске дисертације 

Будак Ана 
Либерализација тржишта пољопривредног земљишта у оквиру приступања 

Републике Србије Европској унији 
06.09.2021. 

 

ПРОФ. ДР УРОШ НОВАКОВИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Василијевић Наташа 
Улога полиције у случајевима насиља у породици према Закону о спречавању 

насиља у породици 
25.01.2021. 

Ђекић Милица 
Деоба заједничке имовине супружника приликом развода брака у поступку 

медијације 
26.01.2021. 

Ђорђевић Сања Право детета на образовање 26.01.2021. 

Миловановић Дијана Телесно кажњавање деце у српском и упоредном праву 26.01.2021. 

Рвовић Никола Права детета у судском поступку 11.05.2021. 

Зарић Даринка Усвојење у скандинавским земљама 11.05.2021. 

Бирман Јелена Правни облици заштите деце без родитеља 28.06.2021. 

Бојовић Лука Насиље у породици између ванбрачних партнера 30.09.2021. 

Драшковић Бранка Право детета на избор религије 11.10.2021. 

Петровић Владимир Улога и значај органа старатељства у спречавању насиља у породици 28.12.2021. 

Старчанин Џемил Насиље деце над родитељима код института насиља у породици 28.12.2021. 

Делић Јована Примена медијације у Републици Србији 28.12.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Марковић Јагода Доказивање у патернитетским и матернитетским споровима 09.03.2021. 

Бушетић Станко Брачне сметње у српском  и руском праву - поређење 28.06.2021. 

Вељовић Милош 

Проблем "несталих беба" и Закон о утврђивању чињеница о статусу 

новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици 

Србији - дуго очекивано решење 

23.09.2021. 

Момчиловић Валентина 
Упоредноправни приказ института издржавања детета у српском и 

немачком праву 
15.10.2021. 



ДОЦ. ДР ФИЛИП БОЈИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану докторске дисертације 

Тијана Угарковић 
Партиципативна права радника као вид ограничавања послодавчеве власти и 

претпоставка индустријске демократије 
12.05.2021. 

Мила Петровић 
Радноправна и социјалноправна заштита запослених од повреда на раду и 

професионалних болести 
13.05.2021. 

Слађана Глигорић Злостављање на раду – кључни радноправни аспекти 03.06.2021. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Радојевић Ивана Регулисање конкуренције као циљ радног права 22.01.2021. 

Ђорђевић Александар Незапосленост као социјални ризик 29.01.2021. 

Терзић Ивана 
Услови за остваривање права на породичну пензију у домаћем и упоредном 

праву 
29.01.2021. 

Жујић Маријана Правни колективни радни спорови 16.03.2021. 

Марковић Марија Врсте штрајка 16.03.2021. 

Милијановић Марко 
Радноправни положај радника миграната у Канади и Сједињеним Америчким 

Државама 
20.03.2021. 

Варничић Андријана Индивидуални радни спор 27.03.2021. 

Тошић Александра 
Попуњавање слободних,односно упражњених радних места код корисника 

јавних средстава 
09.04.2021. 

Рацић Блаженка Радноправна заштита жена у државама насталим на простору СФРЈ 09.04.2021. 

Вуковић Владислав Право на синдикално организовање запослених у рударском басену Колубара 17.04.2021. 

Цекић Богдан 
Обавезе запослених у погледу заштите здравља и безбедности на раду у 

домаћем и упоредном праву 
24.04.2021. 

Јовић Владимир Пробни рад 20.05.2021. 

Дроздовски Ирина Социјалноправни положај самозапослених жена 27.05.2021. 

Пријовић Александра 
Услови за остваривање права  на новчану накнаду за случај незапослености у 

домаћем и упоредном праву 
27.05.2021. 

Миленковић Маријана 
Заштита права из пензијског и инвалидског осигурања у судској пракси 

Управног суда 
05.06.2021. 

Ђукановић Петар Радноправни положај кошаркаша у НБА лиги 12.06.2021. 



Павловић Предраг 
Недостаци у систему намирења потраживања запослених у случају стечаја 

послодавца 
15.06.2021. 

Ерић Софија Начело (веће) повољности за запослене 02.07.2021. 

Ровчанин Амина Заштита права на рад у пракси Европског суда за људска права 25.09.2021. 

Џодић Марија Право на колективно преговарање у државама насталим на простору СФРЈ 30.09.2021. 

Цимбаљевић Марина Механизам за утврђивање минималне зараде у домаћем и упоредном праву 30.09.2021. 

Перишић Бојана 
Алтернативне методе решавања индивидуалних радних спорова насталих на 

територији бивше СФРЈ 
30.09.2021. 

Пантић Катарина Поступак решавања радних спорова као посебни парнични поступак 25.10.2021. 

Ристић Милица Забрана принудног рада у пракси Европског суда за људска права 29.11.2021. 

Реџић Никола Положај радника у епохи либералног капитализма - правни аспекти 29.11.2021. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Минић Александар Социјалноправна заштита лица зависних од туђе неге и помоћи 27.01.2021. 

Старовић Митра Престанак радног односа на одређено време 16.03.2021. 

Цветковић Снежана 
Правни режим одсуства запослених с рада за време трајања опасности од 

ширења заразне болести Ковид-19 
20.03.2021. 

Петровић Милица Услови за измену уговора о раду у домаћем праву 27.03.2021. 

Станић Дејана Утицај дигитализације на тржиште рада –кључни радноправни аспекти 17.04.2021. 

Арнаутовић Марија Појам и врсте социјалних ризика 24.04.2021. 

Гојак Алдин Поступак остваривања заштите права из радног односа 24.04.2021. 

Лазовић Ивица Заштита права из радног односа у бившим југословенским републикама 24.04.2021. 

Симић Дуња Правне последице упућивања понуде за измену износа зараде 12.05.2021. 

Ђорђевић Марија 
Усклађеност домаћег законодавства са међународним стандардима о 

заштити зараде 
12.05.2021. 

Јеремић Јелена 
Усклађеност домаћег законодавства са универзалним и европским 

стандардима заштите за случај незапослености 
12.05.2021. 

Лазаревић Јелена 
Материјалноправни услови за заснивање радног односа у позитивном праву 

Србије 
12.05.2021. 

Перовић Марина Заснивање радног односа у јединицама локалне самоуправе 27.05.2021. 

Мајсторовић Ивана 
Заштита права запослених у случају промене послодавца - хармонизација 

радног права Републике Србије са правом Европске уније 
27.05.2021. 

Јовановић Јелена Развој уређења забране принудног рада у међународном радном праву 12.06.2021. 

Ђокић Стефан Радноправне последице престанка, односно смрти послодавца 15.06.2021. 

Илић Никола Забрана конкуренције као клаузула уговора о раду 02.07.2021. 

Ћеранић Марија Улога синдиката у остваривању и заштити индивидуалних права запослених 02.07.2021. 



Малић Лорина Право на рад - нормативна садржина и заштита 31.08.2021. 

Драмићанин Милица Дисциплинска власт послодавца - садржина и ограничења 31.08.2021. 

Кајевић Феризада Радноправна заштита запослених родитеља у Републици Србији 31.08.2021. 

Пековић Анђела 
Заштита жена од дискриминације приликом заснивања радног односа и 

напредовања у професионалној каријери 
31.08.2021. 

Ресимић Стефан Радно ангажовање малолетника у сфери уметности, културе и спорта 13.09.2021. 

Миладиновић Анђела 
Заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова - услови и 

поступак 
08.09.2021. 

Моловић Марија Појам, врсте и дејства сметњи за заснивање радног односа 08.09.2021. 

Митровић Наташа Стабилност запослења као један од циљева и начела радног права 08.09.2021. 

Видић Јелена Радноправни положај породиља у Републици Србији 25.09.2021. 

Бојат Маријана Премештај запосленог на други посао - кључни радноправни аспекти 25.09.2021. 

Милошевић Милица 
Радни спорови у вези са колективним отпуштањима запослених - предмет и 

методи решавања 
25.09.2021. 

Радовановић 

Владимир 
Нормативни и практични аспекти прековременог рада 25.09.2021. 

Николић Марко Кривична дела на раду и у вези са радом - кључни радноправни аспекти 25.09.2021. 

Каљушевић Мајда 
Радни спор поводом незаконитог престанка радног односа - предмет и 

методе решавања 
30.09.2021. 

Тркуља Анђела Правни основи радног ангажовања младих радника 30.09.2021. 

Коловић Младомир Право запосленог на ограничено радно време 30.09.2021. 

Јевтић Јована Непоштовање радне дисциплине као оправдани разлог за отказ уговора о раду 30.09.2021. 

Аксентијевић Ивана Запошљавање младих - кључни радноправни аспекти 04.10.2021. 

Пулетић Теодора Правне последице повреде правила о поступку отказа уговора о раду 13.10.2021. 

Тришић Марко 
Обавезе и одговорности послодавца у вези са спровођењем мера заштите 

здравља и безбедности на раду 
25.10.2021. 

Миладиновић 

Габријела 

Право запосленог на заштиту физичког, духовног и моралног интегритета на 

раду 
13.12.2021. 

Величковић Марина 
Социјалноправна заштита ратних војних инвалида у позитивном праву 

Републике Србије 
13.12.2021. 

Симовић Јелена Развој забране дечијег рада – радноправни аспекти 16.12.2021. 

Стевановић Сања Радноправне последице  покретања кривичног поступка против запосленог 16.12.2021. 

Плавша Марија 
Заштита од полно засноване дискриминације у области запошљавања у 

Републици Србији 
16.12.2021. 



Грујовић Јелена 
Правилник о организацији и систематизацији послова и његов радноправни 

значај 
16.12.2021. 

Бејат Нина Радноправни положај уступљених радника 20.12.2021. 

Крнета Иван Кључне радноправне последице непоштовања радне дисциплине 27.12.2021. 

 


