
МЕНТОРСТВА И ЧЛАНСТВА У КОМИСИЈАМА У 2022. ГОДИНИ 

МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДАР ГАЈИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Гајић Милан Право народа на самоопредељење 03.11.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Јокић Филип Ефективна мирна окупација у међународном праву 28.11.2022. 

 

ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Ђекић Александар Правно-економска анализа експропријације 30.9.2022. 

 

ПРОФ. ДР АНДРЕЈА КАТАНЧЕВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Рашковић Никола Канонскоправни аспект другобрачности свештенства 30.09.2022. 

 

ПРОФ. ДР БОЈАН МИЛИСАВЉЕВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Ђуровић Јована Међународно право и хијерархија аката у њему 22.02.2022. 

Кецман Јана Однос права на дом и права на имовину  кроз праксу ЕСЉП и судова РС 19.09.2022. 

Лангоф Зорица Специјализоване агенције и њихов однос са УН 22.08.2022. 

Секулић Милан 
Право на држављанство по међународним прописима са освртом на Црну 

Гору 
15.04.2022. 
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Спремо Јована 
Механизми превазилажења стагнације Републике Србије у оквиру 

преговарачког поглавља 23: нова шанса за oснове 
22.03.2022. 

Станковић Никола Преговори у међународној заједници 28.09.2022. 

Стевановић Анђелија 
Обичајно међународно хуманитарно право кроз рад Комитета Црвеног 

крста 
19.09.2022. 

Ђукић Милена Утицај климатских промена на међународне односе 17.05.2022. 

Павловић Љубица Случај Асанж и утицај на дипломатско право 28.09.2022. 

Калчић Ненад Књижевници у дипломатији 20.09.2022. 

Карановић Јована Етничка дискриминација као системски проблем у Босни и Херцеговини 02.03.2022. 

Петричевић 

Александра 

Међународноправно уређење области цивилног ваздухопловства са посебним 

освртом на правни систем Црне Горе 
26.04.2022. 

Мијатовић Урош Уједињење Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и међународни односи 20.09.2022. 

Павловић Невена 
Примена правила о тумачењу међународних уговора кроз праксу 

међународних судова 
29.12.2022. 

Станивук Сава Дипломатски азил 12.12.2022. 

Миленковић 

Александар 
Миленијумски циљеви Уједињених нација – историјат и развој 30.09.2022. 

Лукић Анђела 
Општи појам признања са посебним освртом на признање у модерној 

међународној заједници 
26.09.2022. 

Калабић Никола 
Посебни видови субјективитета у међународном праву са освртом на случај 

Републике Српске и БиХ 
13.05.2022. 

Вукићевић Софија Дипломатски протокол – појам, историјат и врсте 19.09.2022. 

Јовић Јелена 
Санкције у међународном  праву са посебним освртом на санкције према 

Руској Федерацији 
02.12.2022. 

Вујачић Тијана Развој и значај арбитража у међународном праву 08.11.2022. 

Рађен Јелена Правни положај појединаца у међународном праву 29.11.2022. 

Јокић Филип Ефективна мирна окупација у међународном праву 28.11.2022. 

Шоћ Тамара Организација Ватикана и утицај у међународним односима 26.09.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Томановић Алекса Легалност оснивања кривичних ad hoc трибунала 09.09.2022. 

Максимовић Душан Улога невладиних организација у поступцима пред међународним судовима 27.09.2022. 

Милутиновић Бојана Међународноправни аспекти савремене украјинске кризе 01.07.2022. 

Брадић Бјанка 

Електронска трговина и дигитална трансформација европског финансијског 

сектора са прегледом правног оквира за његову имплементацију у Републици 

Србији 

30.09.2022. 

Поповић Нађа Право Европске уније и српско право 04.04.2022. 



Обрадовић Борис-

Александар 
Појам геноцида у међународном и домаћем праву 30.09.2022. 

Грубић Ђурђија 
Улога председника Републике у представљању Републике Србије у 

међународним односима 
09.02.2022. 

 

ПРОФ. ДР БОЈАНА ЧУЧКОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Максимовић Душан Улога невладиних организација у поступцима пред међународним судовима 27.09.2022. 

Гајић Анђела 
Тест системских недостатака као својство заједничког европског система 

азила 
17.03.2022. 

Стевић Николина 
Људска права као когентне норме-анализа рада Комисије за међународно 

право 
20.12.2022. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Бијељац Александра 
Утицај Кјото протокола и споразума из Париза на развој права климатских 

промена Републике Србије и Сједињених Америчких Држава 
09.06.2022. 

Лепојевић Валентина Положај и права жена са инвалидитетом у резиденцијалним установама 15.04.2022. 

Грубач Љиљана 
Право на пијаћу воду: правни оквир ЕУ, релевантно законодавство Србије и 

изазови приступа пијаћој води 
16.03.2022. 

Ђурић Андријана Право детета на изражавање мишљења у судским и управним поступцима 20.12.2022. 

Вујачић Тијана Развој и значај арбитража у међународном праву 08.11.2022. 

 

ПРОФ. ДР БРАНКО РАДУЛОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Денда Марица 
Економска анализа одговорности послодавца за штету коју запослени 

проузрокује трећем лицу на раду или у вези са радом 

23.09.2022. 

Гавриловић Кристина Преваре и проневере у финансијским извештајима 30.09.2022. 
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ПРОФ. ДР БРАНКО РАКИЋ 

 

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 

Рајић Сања 
Усклађивање права Републике Србије са европским стандардима на плану 

слободе медија и права на информисаност 
31.05.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Томановић Алекса Легалност оснивања кривичних ad hoc трибунала 09.09.2022. 

Милутиновић Бојана Међународноправни аспекти савремене украјинске кризе 01.07.2022. 

Брадић Бјанка 

Електронска трговина и дигитална трансформација европског 

финансијског сектора са прегледом правног оквира за његову 

имплементацију у Републици Србији 

30.09.2022. 

Рајић Урош Унутрашња и спољна питања Србије у придруживању Европској унији 22.06.2022. 

Поповић Нађа Право Европске уније и српско право 04.04.2022. 

Вукадиновић Марко Дипломатски односи Краљевине Југославије и Немачког Рајха 17.05.2022. 

Грубић Ђурђија 
Улога председника Републике у представљању Републике Србије у 

међународним односима 
09.02.2022. 

Лалић Петар 
Командна одговорност у пракси Међународног кривичног суда за бившу 

Југославију 
03.09.2022. 

Младеновић Илија Тачке повезаности и сарадње у односима Србије и Европске уније 22.06.2022. 

Обрадовић Ања Правосудни активизам Европског суда правде 24.05.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Милановић Филип 
Правни оквир регулисања потрошачких и хипотекарних кредита у праву 

Европске уније 
30.09.2022. 

Калчић Ненад Књижевници у дипломатији 20.09.2022. 

Мијатовић Урош Уједињење Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и међународни односи 20.09.2022. 

Миленковић 

Александар 
Миленијумски циљеви Уједињених нација – историјат и развој 30.09.2022. 

Лукић Анђела 
Општи појам признања са посебним освртом на признање у модерној 

међународној заједници 
26.09.2022. 

goran.ruskuc
Underline



Калабић НИкола 
Посебни видови субјективитета у међународном праву са освртом на случај 

Републике Српске и БиХ 
13.05.2022. 

Јовић Јелена 
Санкције у међународном праву са посебним освртом на санкције према 

Руској Федерацији 
02.12.2022. 

Шоћ Тамара Организација Ватикана и утицај у међународним односима 26.09.2022. 

  

ПРОФ. ДР ВАЛЕНТИНА ЦВЕТКОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Маринковић Милош 
Сличности и разлике пословодства без налога и уговора о налогу у класичном 

римском праву 
03.06.2022. 

 

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 

Станковић Бојана Незаконити докази у кривичном поступку 29.06.2022. 

Ћетковић Предраг 
Истражна функција јавног тужиоца по Законику о кривичном поступку из 

2011. године 
30.09.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Милановић Катарина Начело NE BIS IN IDEM у прекршајном и кривичном поступку 26.09.2022. 

Пековић Дијана Права окривљеног у кривичном поступку 30.05.2022. 

Бошковић Никола Посебне доказне радње у светлу чл. 6 ЕКЉП 26.04.2022. 

Врућинић Стефан Изручење окривљених и осуђених лица 26.12.2022. 

Јанковић Алекса Положај посебно осетљивих сведока у поступцима за трговину људима 18.01.2022. 

Андан Наталија Канцеларија Европског јавног тужиоца 30.05.2022. 

Михајловић Симона Суђење за ратне злочине на Косову и Метохији 07.03.2022. 

Бојанић Теодора Улога тужилаштва у сузбијању корупције 26.04.2022. 

Алексић Андреј 
Положај и улога јавног тужиоца у англосаксонском и континенталном 

праву 
07.03.2022. 

Бирманчевић Ивана Споразум о признању кривичних дела из визуре тужилаштва 26.12.2022. 
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Тодоровић Анка Схватање и домашаји истине у кривичном поступку 26.12.2022. 

Мрвић Милица Заштита сведока-упоредно правни приказ 21.12.2022. 

Дукић Аљоша Кибер тероризам 29.11.2022. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Голубовић Никола Однос пресуде и оптужбе 26.09.2022. 

 

ПРОФ. ДР ВЛАДАН ПЕТРОВ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

Ментор при изради докторске дисертације 

Ђорђевић Александар 
Однос Уставног суда и редовних судова у Републици Србији у области 

заштите права на слободу и безбедност 
24.09.2022. 

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

Станојчић Милош 
Егзекутива у јединицама локалне самоуправе Републике Србије у светлости 

компаративних искустава 
05.12.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Тришовић Иван Парламентарни имунитети у бившим југословенским републикама 28.06.2022. 

Балшић Јанко 
Државно уређење и облик владавине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 

према Видовданском уставу 
18.04.2022. 

Драгићевић Бојан Право на самоопредељење народа у уставима социјалистичке Југославије 08.12.2022. 

Лучка Дејан 
Теорија парадокса толеранције и њена примена у области слободе 

изражавања 
04.03.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Крстић Давид Изборни систем Краљевине Шпаније 14.10.2022. 

 

ПРОФ. ДР ВЛАДИМИР ВУЛЕТИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Маринковић Милош 
Сличности и разлике пословодства без налога и уговора о налогу у класичном 

римском праву 
03.06.2022. 
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ПРОФ. ДР ВЛАДИМИР ПАВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Прица Катарина 
Меродавно право за арбитражни споразум у међународним трговинским 

арбитражама 
30.09.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Станимировић Стефан 
Правне последице страних улагања учињених супротно прописима државе 

пријемнице 
30.09.2022. 

Голубовић Игор Aрбитража и АДР у грађевинским споровима 30.09.2022. 

Ђукић Наталија 
Оправданост примене клаузуле најповлашћеније нације на механизам 

решавања улагачких спорова 
17.03.2022. 

Алхај Марија 
МФН клаузуле у двостраним инвестиционим споразумима који обавезују 

Републику Србију 
26.05.2022. 

Петровић Сања Појам страног улагача - правног лица пред ICSID-ом 26.05.2022. 

Лучић Јелена Домашај поштеног и правичног третмана 29.09.2022. 

Трајић Ангела 
Координација надлежности у међународном приватном праву Европске 

уније 
29.09.2022. 

 

ПРОФ. ДР ВОЈИСЛАВ СТАНИМИРОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Арсеновић Немања Брачна правила СПЦ и правна дејства црквеног брака у Србији 30.09.2022. 

 

ПРОФ. ДР ВУК РАДОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 
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Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Шуковић Нађа 
Представништво као начин организовања делатности страног привредног 

друштва 
30.09.2022. 

Грбић Маја Правне последице отварања стечајног поступка на финансијски лизинг 27.09.2022. 

Јањић Марко Правне последице статусних промена спајања и припајања 30.09.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Марјановић Татјана Учествовање запослених у управљању европским акционарским друштвом 30.09.2022. 

Живановић Марина 
Прекограничне статусне промене кроз законодавство Европске уније, 

национална имплементација и њихов практични домет 
30.09.2022. 

Поповић Теодора Правна суштина продајног комисиона 26.09.2022. 

Тодоровић Нина 
Центар главних интереса групе привредних друштава у међународном 

стечајном праву 
30.08.2022. 

Ристић Дејана Право акционара на постављање питања 27.09.2022. 

Првуловић Сања Стварни власник привредног друштва 19.05.2022. 

 

ПРОФ. ДР ВУК ЦУЦИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Обрадовић Милица Пресуда у управном спору 30.09.2022. 

Малић Јованка 
Однос начела законитости и правне сигурности код ванредних правних 

средстава у управном поступку 
22.11.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Сеферовић Иван Институт експропријације између теорије, позитивног права и праксе 12.12.2022. 

Ромић Марко 
Неуставност закона и управни акти - дејства уставносудских одлука о 

неуставности закона на управне акте 
29.09.2022. 

 

ПРОФ. ДР ГОРАН ИЛИЋ 

 

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 

Ћетковић Предраг 
Истражна функција јавног тужиоца по Законику о кривичном поступку из 

2011. године 
30.09.2022. 
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Члан комисије за преглед и оцену и члан комисије за одбрану докторске дисертације 

Станковић Бојана Незаконити докази у кривичном поступку 29.06.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Марјановић 

Александар 

Откривање и доказивање кривичног дела Злоупотреба положаја одговорног 

лица 
30.09.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Бошковић Никола Посебне доказне радње у светлу чл. 6 ЕКЉП 26.04.2022. 

Бојанић Теодора Улога тужилаштва у сузбијању корупције 26.04.2022. 

Мрвић Милица Заштита сведока-упоредно правни приказ 21.12.2022. 

 

ПРОФ. ДР ГОРДАНА ИЛИЋ-ПОПОВ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

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

одбрану докторске дисертације 

Ђокић Миња Порески деликти у српском праву 03.06.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Милаковић Мина Порески третман осталих других прихода у српском пореском праву 27.05.2022. 

Лазић Тамара Пореске олакшице у стартап екосистему Србије 06.07.2022. 

Свилар Стефан Улога Пореске полиције у откривању и доказивању пореских кривичних дела 30.09.2022. 

Веселиновић Марија Порески положај ИТ компанија у Србији 30.03.2022. 

Гавриловић Кристина Преваре и проневере у финансијским извештајима 30.09.2022. 

Паштар Марко Порез на добит правних лица по одбитку у Републици Србији 14.10.2022. 

 

ПРОФ. ДР ДАЛИБОР ЂУКИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

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

Томић Марко 
Статусна и црквеноправна питања Српске православне цркве на 

територији Босне и Херцеговине између два свјетска рата 
01.09.2022. 
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Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Радић Лазар 
Правни положај православног свештенства у Кнежевини Србији за време 

митрополитā Петра Јовановића и Михаила Јовановића 
21.04.2022. 

Рашковић Никола Канонскоправни аспект другобрачности свештенства 30.09.2022. 

Ерцег Вук 
Претпоставке за превазилажења раскола у православним црквама: пример 

цркве у Македонији 
30.09.2022. 

Петровић Милица Склапање брака у средњовековној Србији 29.06.2022. 

Арсеновић Немања Брачна правила СПЦ и правна дејства црквеног брака у Србији 30.09.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Радовановић Мирослав 
Митрополит Михаило Јовановић у сукобу са државним властима 

Кнежевине Србије 
05.10.2022. 

 

ПРОФ. ДР ДЕЈАН ЂУРЂЕВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Дамњановић Маја Јавнобележнички запис као форма уговора 06.12.2022. 

Компировић Даница Раскид уговора о доживотном издржавању 16.06.2022. 

Кабашић Даница Лична природа уговора о доживотном издржавању 20.09.2022. 

Бабић Андреј Услов као модификација правног посла у наследном праву 02.11.2022. 

 

ПРОФ. ЕМЕРИТУС ДР ДЕЈАН ПОПОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

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

Ђокић Миња Порески деликти у српском праву 03.06.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Паштар Марко Порез на добит правних лица по одбитку у Републици Србији 14.10.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 
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Лукић Маја 
Минимални порез на добит корпорација као средство за спречавање 

прекограничне пореске евазије 
29.06.2022. 

 

 

 

 

 

 

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 

Станојчић Милош 
Егзекутива у јединицама локалне самоуправе Републике Србије у светлости 

компаративних искустава 
05.12.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Живојиновић Немања 
Надзорна овлашћења Народне банке Србије над даваоцима финансијског 

лизинга 
16.05.2022. 

Буква Милица 
Пријем у службу руководећих државних службеника са посебним освртом 

на именовање ВД 
16.05.2022. 

Бикицки Миња Претерани правни формализам у управном поступку и управном спору 30.09.2022. 

Смиљанић Владимир 
Анализа ефеката прописа - упоредни приказ Републике Србије и Републике 

Српске 
12.12.2022. 

Милутиновић Дамјан Компаративна анализа принципа и правила јавних набавки 29.04.2022. 

Сеферовић Иван Институт експропријације између теорије, позитивног права и праксе 12.12.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Граовац   Елена Улога и значај локалне самоуправе у заштити квалитета ваздуха 09.09.2022. 

Бурић Матија Радноправни положај државних службеника у правосудним органима 30.09.2022. 

Танкосић Аннндрерра 
Правни оквир управљања отпадом у производњи електричне енергије на 

бази угља у Републици Србији 
16.05.2022. 

Ристић Јелена 
Примена електронских набавки - утицај на транспарентност и ефикасност 

у поступцима јавних набавки у Републици Србији 
29.04.2022. 
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Трифуновић Јелена 
Модификација уговора о јавним набавкама током њиховог трајања у 

Републици Србији 
29.04.2022. 

Ковачевић Лазар 
Користи од увођења електронских набавки у Србији (једна година примене 

новог закона) 
29.04.2022. 

Гјерлек Един Електронске набавке у Северној Македонији - даља примена и развој 29.04.2022. 

Пунишић Јована Репресивне мере инспекције рада у Републици Србији 05.09.2022. 

 

 

 

 

ПРОФ. ДР ДУШАН ПОПОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Јаковљевић Драган Заштита мириса у праву интелектуалне својине 22.06.2022. 

Чучковић Милица 
Правни аспекти односа аутора и издавача електронских медија у праву 

Републике Србије са освртом на право Европске уније 
30.09.2022. 

Марковић Миодраг Коришћење туђих ауторских дела на Инстаграму 30.09.2022. 

Босанац Младен Обим заштите проналазака као средство патентне политике 21.02.2022. 

Маринковић Соња 
Имитација туђег интелектуалног добра у праву сузбијања нелојалне 

конкуренције 
30.09.2022. 

Дураковић Амина 
Обавеза чувања у тајности података о клиничким тестирањима 

патентираних проналазака лекова 
30.09.2022. 

Мољевић Борис Ограничења ауторског права која су од значаја за рад медија 01.02.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Живковић Ивана Ауторскоправна одговорност интернет посредника 15.03.2022. 

Стојиљковић Божидар Мали патент - оправданост и оптимални модел 30.09.2022. 

Калезић Милован 
Регистрација назива интернет домена пре регистрације жига у споровима 

поводом назива интернет домена 
10.02.2022. 

Живановић Јован 
Проблем редоследа регистрације назива интернет домена и жига у 

споровима поводом регистрације назива интернет домена 
15.03.2022. 

Илић Наталија Адекватност заштите рачунарских програма ауторским правом 10.02.2022. 

Лазић Вук Ефекти примене технолошких мера заштите у ауторском праву 24.11.2022. 

 

ДОЦ. ДР ДУШАН РАКИТИЋ 
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Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

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

Томић Марко 
Статусна и црквеноправна питања Српске православне цркве на 

територији Босне и Херцеговине између два свјетска рата 
01.09.2022. 

 

 

 

 

 

ПРОФ. ДР ЂОРЂЕ ИГЊАТОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Милошевић Миња 
Ресоцијализација малолетних учинилаца кривичних дела уз помоћ паса у 

Републици Србији 
30.09.2022. 

Маврић Анђела Ресоцијализација малолетних учинилаца кривичних дела у Републици Србији 27.09.2022. 

Матић Тамара 
Процена личности малолетника као основ одређивања и извршења санкција 

и других мера 
27.09.2022. 

Радовић Ана 
Сузбијање малолетничке делинквенције између теорије и праксе, проблеми и 

могућа решења 
22.02.2022. 

Марић Божидарка Медији и криминалитет младих 09.05.2022. 

Симовић Милица Третман осуђених на казну затвора 26.12.2022. 

Кисин Нада Историјат кажњавања малолетних учинилаца кривичних дела 02.11.2022. 

 

 

ПРОФ. ДР ЗОРАН МИРКОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

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

Томић Марко 
Статусна и црквеноправна питања Српске православне цркве на 

територији Босне и Херцеговине између два свјетска рата 
01.09.2022. 
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Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Радовановић Мирослав 
Митрополит Михаило Јовановић у сукобу са државним властима 

Кнежевине Србије 
05.10.2022. 

Степић Ђорђе Баштинске цркве у српском средњовековном праву 03.10.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Марић Ђурђина Смртна казна у послератној Југославији 30.09.2022. 

Радић Лазар 
Правни положај православног свештенства у Кнежевини Србији за време 

митрополитā Петра Јовановића и Михаила Јовановића 
21.04.2022. 

 

 

 

ПРОФ. ДР ЗОРАН ТОМИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

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

Ђорђевић Александар 
Однос Уставног суда и редовних судова у Републици Србији у области 

заштите права на слободу и безбедност 
24.09.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Ромић Марко 
Неуставност закона и управни акти - дејства уставносудских одлука о 

неуставности закона на управне акте 
29.09.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Живојиновић Немања 
Надзорна овлашћења Народне банке Србије над даваоцима финансијског 

лизинга 
16.05.2022. 

Малић Јованка 
Однос начела законитости и правне сигурности код ванредних правних 

средстава у управном поступку 
21.11.2022. 

 

ДОЦ. ДР ИВАН ЂОКИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 
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Милошевић Миња 
Ресоцијализација малолетних учинилаца кривичних дела уз помоћ паса у 

Републици Србији 
30.09.2022. 

Недељковић Душан 
Мере безбедности у кривичном праву са посебним освртом на мере забране 

и њихова примена у судској пракси 
30.09.2022. 

Јелесијевић Саша Институт кривице у малолетничком кривичном праву 30.09.2022. 

Тубић Немања Утицај видео игара на делинквентно понашање малољетника 29.06.2022. 

Маврић Анђела Ресоцијализација малолетних учинилаца кривичних дела у Републици Србији 27.09.2022. 

Миљуш Тамара 
Мере за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према 

малолетним лицима у Републици Србији 
18.01.2022. 

Матић Тамара 
Процена личности малолетника као основ одређивања и извршења санкција 

и других мера 
27.09.2022. 

Марић Божидарка Медији и криминалитет младих 09.05.2022. 

Марковић Кристина Малолетници као учиниоци кривичног дела убиства (чл 113 КЗ) 30.05.2022. 

Кисин Нада Историјат кажњавања малолетних учинилаца кривичних дела 02.11.2022. 

Коментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Радовић Ана 
Сузбијање малолетничке делинквенције између теорије и праксе, проблеми и 

могућа решења 
22.02.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Шћекић Лука Продужено кривично дело 17.03.2022. 

Изберовић-Касумовић 

Илда 
Старосна граница одговорности малолетника за кривично дело 30.09.2022. 

Марјановић 

Александар 

Откривање и доказивање кривичног дела Злоупотреба положаја одговорног 

лица 
30.09.2022. 

 

ПРОФ. ДР ИВАНА КРСТИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

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

Влајнић Јелена Право народа на самоопредељење у међународном праву 30.06.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Лепојевић Валентина Положај и права жена са инвалидитетом у резиденцијалним установама 15.04.2022. 

Обрадовић Борис-

Александар 

Појам геноцида у међународном и домаћем праву 30.09.2022. 
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Ђурић Андријана 
Право детета на изражавање мишљења  у судским и управним 

поступцима 

20.12.2022. 

Дубљанин Јелена Тероризам у међународном праву – регулисање, карактеристике и изазови 03.11.2022. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Ђуровић Јована Међународно право и хијерархија аката у њему 22.02.2022. 

Кецман Јана Однос права на дом и права на имовину  кроз праксу ЕСЉП и судова РС 19.09.2022. 

Секулић Милан 
Право на држављанство по међународним прописима са освртом на Црну 

Гору 
15.04.2022. 

Станковић Никола Преговори у међународној заједници 28.09.2022. 

Стевановић Анђелија 
Обичајно међународно хуманитарно право кроз рад Комитета Црвеног 

крста 
19.09.2022. 

Карановић Јована Етничка дискриминација као системски проблем у Босни и Херцеговини 02.03.2022. 

Павловић Невена 
Примена правила о тумачењу међународних уговора кроз праксу 

међународних судова 
29.12.2022. 

Гајић Анђела 
Тест системских недостатака као својство заједничког европског 

система азила 
17.03.2022. 

Стевић Николина 
Људска права као когентне норме-анализа рада Комисије за међународно 

право 
20.12.2022. 

Вукићевић Софија Дипломатски протокол – појам, историјат и врсте 19.09.2022. 

Рађен Јелена Правни положај појединаца у међународном праву 29.11.2022. 

 

ДОЦ. ДР ИВАНА МАРКОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Вуковић Оливера Одмеравање казне за кривична дела у стицају 17.03.2022. 

 

ПРОФ. ДР ИГОР ВУКОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

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

докторске дисертације 

Ђокић Миња Порески деликти у српском праву 03.06.2022. 
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Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Вуковић Оливера Одмеравање казне за кривична дела у стицају 17.03.2022. 

Шћекић Лука Продужено кривично дело 17.03.2022. 

Матић Ања Врбовање као радња трговине људима (члан 388 Кривичног закона) 23.09.2022. 

Трифуновић Дуња Кривичноправни значај силе и претње 07.11.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Недељковић Душан 
Мере безбедности у кривичном праву са посебним освртом на мере забране и 

њихова примена у судској пракси 
30.09.2022. 

Душић Мила 
Откривање и доказивање кривичних дела која спадају у високотехнолошки 

криминалитет 
26.09.2022. 

Хаџић Тамара Кривично дело силовања чији је пасивни субјект малолетно лице 28.12.2022. 

Дукић Аљоша Кибер тероризам 29.11.2022. 

 

 

ПРОФ. ДР ЈАСМИНКА ХАСАНБЕГОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Филимоновић Ивана Домет појма правичности у материји накнаде штете код нас 13.06.2022. 

 

ПРОФ. ДР ЈЕЛЕНА ЛЕПЕТИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Радивојевић 

Александра 

Поступак принудне ликвидације са посебним освртом на последице брисања 

друштва из регистра 
09.02.2022. 

Тодоровић Нина 
Центар главних интереса групе привредних друштава у међународном 

стечајном праву 
30.08.2022. 

Ристић Дејана Право акционара на постављање питања 27.09.2022. 

Ђокић Милош Извештавање јавних друштава 26.09.2022. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Грбић Маја Правне последице отварања стечајног поступка на финансијски лизинг 27.09.2022. 
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ПРОФ. ДР КАТАРИНА ДОЛОВИЋ БОЈИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Милићевић Миња 
Пренос права својине на основу уговора о продаји непокретности - најчешћи 

проблеми у пракси 
29.09.2022. 

Жунић Илијана Права и обавезе власника непокретности и хипотекарног повериоца 20.09.2022. 

Ђуровић Катарина Пуноважност уговора о хипотеци 14.06.2022. 

Радуловић Милица Право грађења 06.07.2022. 

Јовчић Александар Ванредни одржај као начин стицања права својине на непокретности 26.05.2022. 

Марић Миа Намирење потраживања обезбеђеног хипотеком на објекту у изградњи 29.03.2022. 

Безбрадица 

Александра 
Упис права својине у катастар непокретности 20.09.2022. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Стевановић Дарко Ванкњижна својина 29.09.2022. 

 

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 

Протић Јован 
Услови и препреке за делотворно остваривање индивидуалних и колективних 

права радника у области управљања отпадом 
06.04.2022. 

Јовановић Миодрага 
Отказ уговора о раду због разлога везаних за способности запосленог – 

правни режим и разграничење од других основа престанка радног односа 
18.05.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Башић Тамара 
Одговорност послодавца за непредузимање мера заштите здравља и 

безбедности на раду и улога јавних тужилаштава 
28.09.2022. 

Илић Немања Судска заштита новчаних потраживања из радног односа 21.05.2022. 

Вукосављевић Владица Појам злостављања на раду у домаћем законодавству и судској пракси 03.03.2022. 
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Недовић Ивана 
Правне последице незаконитог отказа уговора о раду - усклађеност домаћег 

права са Конвенцијом Mеђународне организације рада бр. 158 
29.12.2022. 

Милановић Милица 
Заштита од дискриминације на основу националне припадности у области 

запошљавања 
17.02.2022. 

Андрејић Александра 
Кључне радноправне и социјалноправне мере за спречавање дискриминације 

запослених жена 
30.09.2022. 

Маговчевић Марија Поступак отказа уговора о раду у позитивном праву Републике Србије 30.09.2022. 

Петровић Зоран Право запосленог на заштиту података о личности 21.05.2022. 

Милановић Данка Злоупотреба боловања као оправдани разлог за отказ уговора о раду 30.09.2022. 

Стојковић Тијана Правни положај запослених који раде ван просторија послодавца 28.09.2022. 

Стојиљковић Надица Право на рад 21.05.2022. 

Савић Немања 
Однос заштите од пожара и заштите здравља и безбедности на раду - 

кључни радноправни аспекти 
19.04.2022. 

Симић Маријана 
Судско решавање радних спорова у Републици Србији и одабраним 

државама 
30.09.2022. 

Бурић Матија Радноправни положај државних службеника у правосудним органима 30.09.2022. 

Кашиковић Сандра Дозвољеност ревизије у радним споровима 30.09.2022. 

Ђуровић Сара Лично својство радника као (не)допуштен услов за заснивање радног односа 24.08.2022. 

Бузејић Шубарић 

Анита 
Радноправни положај запослених у заводима за васпитање деце и омладине 30.09.2022. 

Стокић Александра Правне последице упућивања понуде за измену елемената уговора о раду 09.03.2022. 

Петровић Јована Заснивање радног односа у органима државне управе Црне Горе 30.09.2022. 

Цемовић Лука Усвајање конвенција и препорука Међународне организације рада 15.03.2022. 

Обрадовић Сузана Универзални међународни стандарди о насиљу и узнемиравању на раду 21.01.2022. 

Бошковић Кристина Уговор о раду као акт заснивања радног односа 30.09.2022. 

Мићовић Марко 
Прелазак младих из света образовања у свет рада - кључни радноправни 

аспекти 
30.09.2022. 

Баранац Стојичић 

Сања 

Радноправни положај запослених код послодаваца који обављају радијациону 

делатност 
29.09.2022. 

Спасојевић Биљана 
Радноправне и социјалноправне последице привремене спречености за рад 

запосленог из здравствених разлога 
28.09.2022. 

Дукић Андреј 
Усклађеност домаћег радног законодавства са универзалним стандардима о 

правима особа са инвалидитетом 
03.03.2022. 

Дукић Ана 
Разграничење између повреде радних обавеза и непоштовања радне 

дисциплине 
21.05.2022. 

Јанићијевић Мирослав Допринос синдиката заштити индивидуалних радних права 03.03.2022. 



Миличић Тијана Однос универзалне и европске правне заштите радника миграната 05.09.2022. 

Павловић Марија Незаконити отказ уговора о раду и његове кључне правне последице 05.07.2022. 

Караклајић Никола Индивидуална радна права професионалних спортиста 03.11.2022. 

Ранковић Милица Уговор о учењу кроз рад - радноправни аспекти 22.06.2022. 

Ђуран Катарина Право особа са инвалидитетом на рад 07.11.2022. 

Кракер Милица 
Положај младих незапослених лица на тржишту рада Републике Србије - 

радноправни аспекти 
12.10.2022. 

Станић Александра Спречавање и заштита од посредне дискриминације у запошљавању 29.12.2022. 

Миленковић Маја Радноправни положај тренера у професионалном спорту 26.11.2022. 

Божовић Ружица 
Билатерална сарадња Републике Србије и бивших југословенских република 

од значаја за остваривање и коришћење права на старосну пензију 
10.10.2022. 

Марјановић 

Александра 
Трудноћа као основ дискриминације запослених - радноправни аспекти 07.11.2022. 

Рамадановић 

Александар 

Спречавање и заштита од психосоцијалних ризика на раду - радноправни 

аспекти 
05.09.2022. 

Будимир Гаџић Санда Развој посебне радноправне заштите жена 08.11.2022. 

Минић Марија Радноправна заштита психичког здравља запослених 23.12.2022. 

Живић Христина 
Дискриминација кандидата за запослење и запослених ромске 

националности у Републици Србији - радноправни аспекти 
12.10.2022. 

Јовановић Александра 
Ризик дискриминације у поступку заснивања радног односа - радноправни 

аспекти 
24.11.2022. 

Пунишић Јована Репресивне мереције рада у Републици Србији 05.09.2022. 

Аџић Стеван Мирно решавање радних спорова поводом злостављања на раду 08.12.2022. 

Тодоровић Зорана Начела очувања запослења у случају промене послодавца 12.10.2022. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Спасојевић Сања 
Начело (би)трипартизма у арбитражи као методу за решавање 

колективних радних спорова 
28.09.2022. 

Шошкић Матија 
Услови за остваривање права на старосну пензију у домаћем и упоредном 

праву 
30.09.2022. 

Живановић Кристина Начела плаћања запослених 28.09.2022. 

Жујић Ненад 
Социјалноправни положај лица ангажованих на основу уговора којима се не 

заснива радни однос 
30.09.2022. 

Павићевић Милош 
Заштита здравља и безбедност запослених на раду у рударском басену 

Колубара 
30.09.2022. 

Милентијевић Милена Добровољно здравствено осигурање 25.01.2022. 

Антић Невена Радноправни и социјалноправни положај приправника 30.09.2022. 



Асанић Ален Системи плаћања запослених 17.02.2022. 

Вулетић Љубица Колективна права запослених у железничким предузећима Републике Србије 08.04.2022. 

Стојиљковић Влајко 
Утврђивање дисциплинске одговорности државних службеника у домаћем и 

упоредном праву 
26.09.2022. 

Јовановић Даница Правне последице локаута 26.09.2022. 

Маринац Неда Правни положај приправника у правосудном систему Републике Србије 30.09.2022. 

Лазаревић Урош 
Заштита колективних права запослених у пракси Европског суда за људска 

права 
24.05.2022. 

Арнаут Михајло Обавезно осигурање запослених од последица повреде на раду 29.03.2022. 

Стојић Лазар 
Значај отказног поступка са посебним освртом на судску праксу домаћих 

судова 
15.03.2022. 

Пузовић Милош 
Одговорност послодавца за накнаду штете настале повредом на раду или 

професионалном болешћу 
21.05.2022. 

Вељовић Катарина Колективна права запослених у систему социјалне заштите 07.06.2022. 

Галечић Јована Запошљавање младих у Републици Србији 19.04.2022. 

Марковић Ана-Мариа Судска заштита запослених у систему образовања и васпитања 22.06.2022. 

Савић Никола Развој уређивања заштите од социјалног ризика старости у домаћем праву 14.06.2022. 

Црногорац Катарина Уговор о допунском раду 21.05.2022. 

Стевановић 

Александра 

Правни положај лица ангажованих на основу уговора о привременим и 

повременим пословима у државним органима Републике Србије 
15.03.2022. 

Буква Милица 
Пријем у службу руководећих државних службеника са посебним освртом 

на именовање ВД 
16.05.2022. 

Маринковић Марија 
Правни режим заштите здравља и безбедности на раду у државама 

насталим на простору СФРЈ 
21.05.2022. 

Миловановић 

Александра 

Усклађеност домаћег индивидуалног радног права са европским 

стандардима о забрани дискриминације на раду 
05.07.2022. 

Стошић Душан Однос радног и спортског права 05.07.2022. 

Јевтић Наташа Правни положај волонтера у домаћем и упоредном праву 15.03.2022. 

Крсмановић Јана 
Радни спор поводом повреде запосленог на раду у судској пракси домаћих 

судова 
05.07.2022. 

Обреновић Милена 
Услови за заснивање радног односа државних службеника у домаћем и 

упоредном праву 
24.05.2022. 

Бенмансур Бранислав Судско решавање колективних радних спорова у домаћем праву 06.04.2022. 

Мијаиловић Маја 
Заштита најбољег интереса малолетних лица приликом заснивања радног 

односа 
05.07.2022. 



Обрадовић Данка 
Значај, организација и надлежност инспекције рада у систему образовања и 

васпитања 
30.09.2022. 

Булатовић Лука 
Поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања у 

државама насталим на простору СФРЈ 
07.06.2022. 

Марјановић Симона Социјалноправни положај спортиста у домаћем праву 07.06.2022. 

Радуловић Михаило Малолетна лица као корисници права и услуга социјалне заштите 30.09.2022. 

Јоцић Тамара Одсуство са рада ради одржавања трудноће 21.01.2022. 

Кнежевић Исидоровић 

Јелена 

Уговор о раду за обављање послова са повећаним ризиком у државама 

насталим на простору СФРЈ 
14.06.2022. 

Марковић Гордана 
Услови за остваривање права на старосну пензију осигураника жена у 

домаћем и упоредном праву 
30.09.2022. 

Ковачевић Мина 

Директиве Европске уније о заштити права запослених везаних за уговор о 

раду на одређено време и уговор о раду са непуним радним временом и 

њихова примена у Србији 

24.05.2022. 

Миловановић Марина Интересна арбитража 22.06.2022. 

Милетић Урош Специфичне клаузуле код уговора о раду 23.12.2022. 

Митић Милена Рад код куће 23.11.2022. 

Ракић Алекса Престанак радног односа по сили закона услед губитка радне способности 05.09.2022. 

Бошковић Катарина 
Уговор о раду код куће, као посебан вид погодности за запослене са 

породичним дужностима 
12.10.2022. 

Ивковић Ивана Радноправни положај запослених у установама за основно образовање 08.04.2022. 

Терзић Јелена Заснивање радног односа у систему образовања и васпитања 23.12.2022. 

 

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 

Рајић Сања 
Усклађивање права Републике Србије са европским стандардима на плану 

слободе медија и права на информисаност 
31.05.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Милановић Филип 
Правни оквир регулисања потрошачких и хипотекарних кредита у праву 

Европске уније 
30.09.2022. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 
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Тубић Петар 
Примена начела предострожности у праву Европске уније и у праву Републике 

Србије 
30.09.2022. 

Лангоф Зорица Специјализоване агенције и њихов однос са УН 22.08.2022. 

Спремо Јована 
Механизми превазилажења стагнације Републике Србије у оквиру 

преговарачког поглавља 23: нова шанса за oснове 
22.03.2022. 

Рајић Урош Унутрашња и спољна питања Србије у придруживању Европској унији 22.06.2022. 

Новитовић Маријана 
Правни оквир регулисања отпадних вода у праву Европске уније и у праву 

Србије 
21.12.2022. 

Лалић Петар 
Командна одговорност у пракси Међународног кривичног суда за бившу 

Југославију 
03.09.2022. 

Младеновић Илија Тачке повезаности и сарадње у односима Србије и Европске уније 22.06.2022. 

Обрадовић Ања Правосудни активизам Европског суда правде 24.05.2022. 

Пауновић Александра Заштита од буке и вибрација у праву Европске уније и праву Србије 21.12.2022. 

 

ПРОФ. ДР МАРИЈА ДРАШКИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Павловић Ана 
Заштита права на поштовање породичног живота хомосексуалне 

оријентације и транссексуалних особа 
08.03.2022. 

Кељановић Милош Право становања у пракси судова у Републици Србији 08.03.2022. 

Љубисављевић Тамара Правни положај самохране мајке у Републици Србији 19.04.2022. 

Младеновић Анкица Право детета на партиципацију у грађанском поступку 19.04.2022. 

Партаљевић Нина Правне и етичке дилеме сурогат материнства 19.04.2022. 

Рашковић Тамара Право детета на заштиту података о личности на интернету 08.11.2022. 

 

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 

Џипковић Ксенија Заштита од евикције 10.02.2022. 

Стефановић 

Александра 
Исплата недугованог 10.02.2022. 

Дамњановић Маја Јавнобележнички запис као форма уговора 06.12.2022. 
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Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Филимоновић Ивана Домет појма правичности у материји накнаде штете код нас 13.06.2022. 

Денда Марица 
Економска анализа одговорности послодавца за штету коју запослени 

проузрокује трећем лицу на раду или у вези са радом 
23.09.2022. 

Јеремић Наташа Неправичне клаузуле у уговору о осигурању 11.05.2022. 

 

ПРОФ. ДР МАРКО ДАВИНИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Обрадовић Милица Пресуда у управном спору 30.09.2022. 

Бикицки Миња Претерани правни формализам у управном поступку и управном спору 30.09.2022. 

Смиљанић Владимир 
Анализа ефеката прописа - упоредни приказ Републике Србије и Републике 

Српске 
12.12.2022. 

 

ПРОФ. ДР МАРКО ЂУРЂЕВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Станковић Дејан Промењене околности (frustration) у англосаксонском уговорном праву 10.02.2022. 

Џипковић Ксенија Заштита од евикције 10.02.2022. 

Стефановић Александра Исплата недугованог 10.02.2022. 

Шћепановић Марина Стварноправна дејства уговора о закупу 10.02.2022. 

 

ПРОФ. ДР МАРКО ЈОВАНОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Станимировић Стефан 
Правне последице страних улагања учињених супротно прописима државе 

пријемнице 
30.09.2022. 

Ђукић Наталија 
Оправданост примене клаузуле најповлашћеније нације на механизам 

решавања улагачких спорова 
17.03.2022. 

goran.ruskuc
Underline

goran.ruskuc
Underline

goran.ruskuc
Underline



Алхај Марија 
МФН клаузуле у двостраним инвестиционим споразумима који обавезују 

Републику Србију 
26.05.2022. 

Петровић Сања Појам страног улагача - правног лица пред ICSID-ом 26.05.2022. 

Лучић Јелена Домашај поштеног и правичног третмана 29.09.2022. 

Петровић Сара 

Тумачење и механизам попуњавања правних празнина Конвенције Уједињених 

нација о уговорима о међународној продаји  робе са посебним  освртом на 

улогу језика 

14.07.2022. 

Трајић Ангела 
Координација надлежности у међународном приватном праву Европске 

уније 
29.09.2022. 

 

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 

Станковић Бојана Незаконити докази у кривичном поступку 29.06.2022. 

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

Ђорђевић Александар 
Однос Уставног суда и редовних судова у Републици Србији у области 

заштите права на слободу и безбедност 
24.09.2022. 

Ћетковић Предраг 
Истражна функција јавног тужиоца по Законику о кривичном поступку из 

2011. године 
30.09.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Варничић Кристина 
Откривање и доказивање кривичних дела малолетника која се односе на 

злоупотребу опојних дрога 
28.09.2022. 

Изберовић-Касумовић 

Илда 
Старосна граница одговорности малолетника за кривично дело 30.09.2022. 

Душић Мила 
Откривање и доказивање кривичних дела која спадају у високотехнолошки 

криминалитет 
26.09.2022. 

Голубовић Никола Однос пресуде и оптужбе 26.09.2022. 

Хаџић Тамара Кривично дело силовања чији је пасивни субјект малолетно лице 28.12.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Милановић Катарина Начело NE BIS IN IDEM у прекршајном и кривичном поступку 26.09.2022. 

Васиљевић Катарина Исламистички тероризам на Балкану 30.09.2022. 
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Јелесијевић Саша Институт кривице у малолетничком кривичном праву 30.09.2022. 

Пековић Дијана Права окривљеног у кривичном поступку 30.05.2022. 

Врућинић Стефан Изручење окривљених и осуђених лица 26.12.2022. 

Јанковић Алекса Положај посебно осетљивих сведока у поступцима за трговину људима 18.01.2022. 

Миљуш Тамара 
Мере за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према 

малолетним лицима у Републици Србији 
18.01.2022. 

Андан Наталија Канцеларија Европског јавног тужиоца 30.05.2022. 

Михајловић Симона Суђење за ратне злочине на Косову и Метохији 07.03.2022. 

Алексић Андреј 
Положај и улога јавног тужиоца у англосаксонском и континенталном 

праву 
07.03.2022. 

Бирманчевић Ивана Споразум о признању кривичних дела из визуре тужилаштва 26.12.2022. 

Марковић Кристина Малолетници као учиниоци кривичног дела убиства (чл 113 КЗ) 30.05.2022. 

Тодоровић Анка Схватање и домашаји истине у кривичном поступку 26.12.2022. 

Миловановић Јелена Улога суда и тужилаштва према Закону о спречавању насиља у породици 26.12.2022. 

 

ДОЦ. ДР МИЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Голубовић Игор 
Arbitration and ADR in Construction Disputes/Aрбитража и АДР у 

грађевинским споровима 
30.09.2022. 

Бакрач Нада 
Клаузуле о искључењу и ограничењу одговорности у уговорима о 

међународној продаји робе 
14.07.2022. 

Ђорђевић Јована Заштита мултинационалних компанија у споровима експропријације 30.09.2022. 

Драганић Уна 
Понуда за закључење уговора у међународној продаји - упоредноправна 

анализа 
06.07.2022. 

Јанковић Дуња Дужности и улога арбитражних секретара 30.09.2022. 

Урошевић Душанка Нецаринске мере заштите у праву Светске трговинске организације 20.09.2022. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Шутић Никола 
Уговор о спољнотрговинској купопродаји са освртом на трговину нафтним 

дериватима 
27.09.2022. 

Петровић Сара 

Тумачење и механизам попуњавања правних празнина Конвенције Уједињених 

нација о уговорима о међународној продаји робе са посебним освртом на 

улогу језика 

14.07.2022. 
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ДОЦ. ДР МИЛОШ ВУКОТИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Компировић Даница Раскид уговора о доживотном издржавању 16.06.2022. 

Кабашић Даница Лична природа уговора о доживотном издржавању 20.09.2022. 

Бабић Андреј Услов као модификација правног посла у наследном праву 02.11.2022. 

 

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 

Бојић Владан Вансудска реализација хипотеке 26.05.2022. 

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

Рајић Сања 
Усклађивање права Републике Србије са европским стандардима на плану 

слободе медија и права на информисаност 
31.05.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Заими Давид Извршење на непокретности оптерећеној хипотеком 24.08.2022. 

Ивановић Веселин 
Предбележба по Закону о поступку уписа у катастар непокретности и 

водова 2018. године 
26.12.2022. 

Стевановић Дарко Ванкњижна својина 29.09.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Ђуровић Катарина Пуноважност уговора о хипотеци 14.06.2022. 

Драганић Уна 
Понуда за закључење уговора у међународној продаји - упоредноправна 

анализа 
06.07.2022. 

Радуловић Милица Право грађења 06.07.2022. 

Јовчић Александар Ванредни одржај као начин стицања права својине на непокретности 26.05.2022. 

Марић Миа Намирење потраживања обезбеђеног хипотеком на објекту у изградњи 29.03.2022. 

Ђекић Александар Правно-економска анализа експропријације 30.09.2022. 

Богићевић Јана Залога на дигиталној имовини 26.12.2022. 
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ДОЦ. ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Вукадиновић Марко Дипломатски односи Краљевине Југославије и Немачког Рајха 17.05.2022. 

Ђукић Милена Утицај климатских промена на међународне односе 17.05.2022. 

Станивук Сава Дипломатски азил 12.12.2022. 

Гајић Милан Право народа на самоопредељење 03.11.2022. 

Дубљанин Јелена Тероризам у међународном праву – регулисање, карактеристике и изазови 03.11.2022. 

 

ПРОФ. ДР МИЛОШ СТАНКОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Ерцег Вук 
Претпоставке за превазилажења раскола у православним црквама: пример 

цркве у Македонији 
30.09.2022. 

 

ПРОФ. ДР МИОДРАГ ЈОВАНОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

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

Влајнић Јелена Право народа на самоопредељење у међународном праву 30.06.2022. 

 

 

 

ПРОФ. ДР МИРЈАНА ДРЕНОВАК ИВАНОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

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

Протић Јован 
Услови и препреке за делотворно остваривање индивидуалних и колективних 

права радника у области управљања отпадом 
06.04.2022. 
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Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Тубић Петар 
Примена начела предострожности у праву Европске уније и у праву 

Републике Србије 
30.09.2022. 

Граовац Елена Улога и значај локалне самоуправе у заштити квалитета ваздуха 09.09.2022. 

Бијељац Александра 
Утицај Кјото протокола и споразума из Париза на развој права климатских 

промена Републике Србије и Сједињених Америчких Држава 
09.06.2022. 

Танкосић Андреа 
Правни оквир управљања отпадом у производњи електричне енергије на бази 

угља у Републици Србији 
16.05.2022. 

Новитовић Маријана 
Правни оквир регулисања отпадних вода у праву Европске уније и у праву 

Србије 
21.12.2022. 

Грубач Љиљана 
Право на пијаћу воду: правни оквир ЕУ, релевантно законодавство Србије и 

изазови приступа пијаћој води 
16.03.2022. 

Пауновић Александра Заштита од буке и вибрација у праву Европске уније и праву Србије 21.12.2022. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Баранац Стојичић Сања 
Радноправни положај запослених код послодаваца који обављају радијациону 

делатност 
29.09.2022. 

 

ПРОФ. ДР МИРЈАНА РАДОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Марковић Милан Основаност и тумачење приговора код самосталне банкарске гаранције 26.09.2022. 

Дамњановић Николија Регулатива криптовалута у Србији и у свету 01.03.2022. 

Будрак Јелена Обавезе и одговорност банке код банкарске тајне 30.09.2022. 

Мирковић Чедомир Право банке на накнаду трошкова обраде кредита 30.09.2022. 

Ђокић Јована Престанак уговора о банкарском текућем рачуну 22.03.2022. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Бабовић Милош Правни режим дигиталне имовине 30.09.2022. 

 

ПРОФ. ЕМЕРИТУС ДР МИРКО ВАСИЉЕВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 
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Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Ћорсовић Јелица Процена ризика у животном осигурању 30.09.2022. 

 

ДОЦ. ДР НАТАЛИЈА ЛУКИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Симовић Милица Третман осуђених на казну затвора 26.12.2022. 

Коменторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Радовић Ана 
Сузбијање малолетничке делинквенције између теорије и праксе, проблеми и 

могућа решења 
22.02.2022. 

Васиљевић Катарина Исламистички тероризам на Балкану  30.09.2022. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Тубић Немања Утицај видео игара на делинквентно понашање малољетника 29.06.2022. 

 

ПРОФ. ДР НАТАША ДЕЛИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Варничић Кристина 
Откривање и доказивање кривичних дела малолетника која се односе на 

злоупотребу опојних дрога 
28.09.2022. 

Матић Ања Врбовање као радња трговине људима (члан 388 Кривичног закона) 23.09.2022. 

Гајић Богдана Дете као жртва у породичном и кривичном праву 29.09.2022. 

Раковић Кристина Насиље у породици у породичном и кривичном праву 23.06.2022. 

Трифуновић Дуња Кривичноправни значај силе и претње 07.11.2022. 

 

 

 

ПРОФ. ДР НАТАША ПЕТРОВИЋ ТОМИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Милошевић Тодор Значај ЦМР осигурања за заштиту корисника услуга друмског превоза 30.09.2022. 
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Попадић Николина Франшиза и суброгација у праву (транспортног) осигурања 17.01.2022. 

Арнаут Михајло Обавезно осигурање запослених од последица повреде на раду 29.03.2022. 

Ћорсовић Јелица Процена ризика у животном осигурању 30.09.2022. 

Јеремић Наташа Неправичне клаузуле у уговору о осигурању 11.05.2022. 

 

ПРОФ. ДР НЕБОЈША ЈОВАНОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Шутић Никола 
Уговор о спољнотрговинској купопродаји са освртом на трговину нафтним 

дериватима 
27.09.2022. 

Станковић Дејан Промењене околности (frustration) у англосаксонском уговорном праву 10.02.2022. 

Поповић Теодора Правна суштина продајног комисиона 26.09.2022. 

Бабовић Милош Правни режим дигиталне имовине 30.09.2022. 

Првуловић Сања Стварни власник привредног друштва 19.05.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Јовановић Александар Одговорност бродара за закашњење у предаји робе 26.09.2022. 

Марковић Милан Основаност и тумачење приговора код самосталне банкарске гаранције 26.09.2022. 

Ђорђевић Јована Заштита мултинационалних компанија у споровима експропријације 30.09.2022. 

Дамњановић Николија Регулатива криптовалута у Србији и у свету 01.03.2022. 

Попадић Николина Франшиза и суброгација у праву (транспортног) осигурања 17.01.2022. 

Тодоровић Петар Одговорност железничког превозиоца у случају транспортног кала 17.01.2022. 

Мирковић Чедомир Право банке на накнаду трошкова обраде кредита 30.09.2022. 

Ђокић Милош Извештавање јавних друштава 26.09.2022. 

 

 

 

 

 

 

ПРОФ. ДР НЕНАД ТЕШИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 
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Раичевић Миљан Вансудски поступак намирења код хипотеке 04.05.2022. 

Шћепановић Марина Стварноправна дејства уговора о закупу 10.02.2022. 

Богићевић Јана Залога на дигиталној имовини 26.12.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Жунић Илијана Права и обавезе власника непокретности и хипотекарног повериоца 20.09.2022. 

Ивановић Веселин 
Предбележба по Закону о поступку уписа у катастар непокретности и 

водова 2018. године 
26.12.2022. 

 

ПРОФ. ДР НИКОЛА БОДИРОГА 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Заими Давид Извршење на непокретности оптерећеној хипотеком 24.08.2022. 

 

ДОЦ. ДР НИНА КРШЉАНИН 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

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

Томић Марко 
Статусна и црквеноправна питања Српске православне цркве на 

територији Босне и Херцеговине између два свјетска рата 
01.09.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Менторка и чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Марић Ђурђина Смртна казна у послератној Југославији 30.09.2022. 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Балшић Јанко 
Државно уређење и облик владавине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 

према Видовданском уставу 
18.04.2022. 

Петровић Милица Склапање брака у средњовековној Србији 29.06.2022. 

Степић Ђорђе Баштинске цркве у српском средњовековном праву 03.10.2022. 

 

ПРОФ. ДР САША БОВАН 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 
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Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Жугић Тара Ефекти медијације у Србији са правносоциолошког аспекта 22.12.2022. 

 

ПРОФ. ДР СВЕТИСЛАВ ЈАНКОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Јовановић Александар Одговорност бродара за закашњење у предаји робе 26.09.2022. 

Тодоровић Петар Одговорност железничког превозиоца у случају транспортног кала 17.01.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Милошевић Тодор Значај ЦМР осигурања за заштиту корисника услуга друмског превоза 30.09.2022. 

Будрак Јелена Обавезе и одговорност банке код банкарске тајне 30.09.2022. 

Ђокић Јована Престанак уговора о банкарском текућем рачуну 22.03.2022. 

 

ПРОФ. ДР СВЕТИСЛАВ КОСТИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Лукић Маја 
Минимални порез на добит корпорација као средство за спречавање 

прекограничне пореске евазије 
29.06.2022. 

Милаковић Мина Порески третман осталих других прихода у српском пореском праву 27.05.2022. 

Лазић Тамара Пореске олакшице у стартап екосистему Србије 06.07.2022. 

Свилар Стефан Улога Пореске полиције у откривању и доказивању пореских кривичних дела 30.09.2022. 

Веселиновић Марија Порески положај ИТ компанија у Србији 30.03.2022. 

 

 

ПРОФ. ДР СЛОБОДАН МАРКОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Живковић Ивана Ауторскоправна одговорност интернет посредника 15.03.2022. 

Стојиљковић Божидар Мали патент - оправданост и оптимални модел 30.09.2022. 
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Калезић Милован 
Регистрација назива интернет домена пре регистрације жига у споровима 

поводом назива интернет домена 
10.02.2022. 

Живановић Јован 
Проблем редоследа регистрације назива интернет домена и жига у 

споровима поводом регистрације назива интернет домена 
15.03.2022. 

Илић Наталија Адекватност заштите рачунарских програма ауторским правом 10.02.2022. 

Лазић Вук Ефекти примене технолошких мера заштите у ауторском праву 24.11.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Јаковљевић Драган Заштита мириса у праву интелектуалне својине 22.06.2022. 

Чучковић Милица 
Правни аспекти односа аутора и издавача електронских медија у праву 

Републике Србије са освртом на право Европске уније 
30.09.2022. 

Марковић Миодраг Коришћење туђих ауторских дела на Инстаграму 30.09.2022. 

Босанац Младен Обим заштите проналазака као средство патентне политике 21.02.2022. 

Маринковић Соња 
Имитација туђег интелектуалног добра у праву сузбијања нелојалне 

конкуренције 
30.09.2022. 

Дураковић Амина 
Обавеза чувања у тајности података о клиничким тестирањима 

патентираних проналазака лекова 
30.09.2022. 

Мољевић Борис Ограничења ауторског права која су од значаја за рад медија 01.02.2022. 

 

ПРОФ. ДР СЛОБОДАН ПАНОВ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Бијељанић Данијела Вршење родитељског права након развода брака 08.03.2022. 

Спасић Јована Акти насиља: породичноправни и историјскоправни аспект 08.03.2022. 

Гајић Богдана Дете као жртва у породичном и кривичном праву 29.09.2022. 

Раковић Кристина Насиље у породици у породичном и кривичном праву 23.06.2022. 

Јовановић Сања Социолошки и психолошки аспекти насиља у породици 30.09.2022. 

Лазић Миљана 
Право детета рођеног уз биомедицинску помоћ на сазнање сопственог 

порекла 
19.04.2022. 

Партаљевић Нина Правне и етичке дилеме сурогат материнства 19.04.2022. 

Жугић Тара Ефекти медијације у Србији са правносоциолошког аспекта 22.12.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Петровић Владимир Улога и значај органа старатељства у спречавању насиља у породици 08.03.2022. 

Старчанин Џемил Насиље деце над родитељима код института насиља у породици 08.03.2022. 

Делић Јована Примена медијације у Републици Србији 08.03.2022. 
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Стојановић Младен Родитељи као жртве насиља у породици 30.09.2022. 

Турковић Един Насиље у породици између супружника 08.03.2022. 

 

ДОЦ. ДР СНЕЖАНА ДАБИЋ НИКИЋЕВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

одбране 

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

Бојић Владан Вансудска реализација хипотеке 26.05.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Чланица комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Милићевић Миња 
Пренос права својине на основу уговора о продаји непокретности - најчешћи 

проблеми у пракси 
29.09.2022. 

Безбрадица Александра Упис права својине у катастар непокретности 20.09.2022. 

Раичевић Миљан Вансудски поступак намирења код хипотеке 04.05.2022. 

 

ПРОФ. ДР ТАНАСИЈЕ МАРИНКОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Крстић Давид Изборни систем Краљевине Шпаније 14.10.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Тришовић Иван Парламентарни имунитети у бившим југословенским републикама 28.06.2022. 

Драгићевић Бојан Право на самоопредељење народа у уставима социјалистичке Југославије 08.12.2022. 

 

 

 

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 

Хасановић Дуња Реструктурирање групе-студија случаја 30.09.2022. 

Марјановић Татјана Учествовање запослених у управљању европским акционарским друштвом 30.09.2022. 
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Живановић Марина 
Прекограничне статусне промене кроз законодавство Европске уније, 

национална имплементација и њихов практични домет 
30.09.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Радивојевић 

Александра 

Поступак принудне ликвидације са посебним освртом на последице брисања 

друштва из регистра 
09.02.2022. 

Шуковић Нађа 
Представништво као начин организовања делатности страног привредног 

друштва 
30.09.2022. 

Јањић Марко Правне последице статусних промена спајања и припајања 30.09.2022. 

 

ПРОФ. ДР УРОШ НОВАКОВИЋ 

 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Павловић Ана 
Заштита права на поштовање породичног живота хомосексуалне 

оријентације и транссексуалних особа 
08.03.2022. 

Кељановић Милош Право становања у пракси судова у Републици Србији 08.03.2022. 

Петровић Владимир Улога и значај органа старатељства у спречавању насиља у породици 08.03.2022. 

Старчанин Џемил Насиље деце над родитељима код института насиља у породици 08.03.2022. 

Љубисављевић Тамара Правни положај самохране мајке у Републици Србији 19.04.2022. 

Делић Јована Примена медијације у Републици Србији 08.03.2022. 

Стојановић Младен Родитељи као жртве насиља у породици 30.09.2022. 

Младеновић Анкица Право детета на партиципацију у грађанском поступку 19.04.2022. 

Турковић Един Насиље у породици између супружника 08.03.2022. 

Рашковић Тамара Право детета на заштиту података о личности на интернету 08.11.2022. 

Миловановић Јелена Улога суда и тужилаштва према Закону о спречавању насиља у породици 26.12.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Бијељанић Данијела Вршење родитељског права након развода брака 08.03.2022. 

Спасић Јована Акти насиља: породичноправни и историјскоправни аспект 08.03.2022. 

Јовановић Сања Социолошки и психолошки аспекти насиља у породици 30.09.2022. 

Лазић Миљана 
Право детета рођеног уз биомедицинску помоћ на сазнање сопственог 

порекла 
19.04.2022. 

 

ДОЦ. ДР ФИЛИП БОЈИЋ 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема докторске дисертације 

Датум 

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

Протић Јован 
Услови и препреке за делотворно остваривање индивидуалних и колективних 

права радника у области управљања отпадом 
06.04.2022. 

Јовановић Миодрага 
Отказ уговора о раду због разлога везаних за способности запосленог – 

правни режим и разграничење од других основа престанка радног односа 
18.05.2022. 

Презиме и име 

студента/студенткиње 
Тема мастер рада 

Датум 

одбране 

Ментор и члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Спасојевић Сања 
Начело (би)трипартизма у арбитражи као методу за решавање 

колективних радних спорова 
28.09.2022. 

Шошкић Матија 
Услови за остваривање права на старосну пензију у домаћем и упоредном 

праву 
30.09.2022. 

Живановић Кристина Начела плаћања запослених 28.09.2022. 

Жујић Ненад 
Социјалноправни положај лица ангажованих на основу уговора којима се не 

заснива радни однос 
30.09.2022. 

Павићевић Милош 
Заштита здравља и безбедност запослених на раду у рударском басену 

Колубара 
30.09.2022. 

Милентијевић Милена Добровољно здравствено осигурање 25.01.2022. 

Антић Невена Радноправни и социјалноправни положај приправника 30.09.2022. 

Асанић Ален Системи плаћања запослених 17.02.2022. 

Вулетић Љубица Колективна права запослених у железничким предузећима Републике Србије 08.04.2022. 

Стојиљковић Влајко 
Утврђивање дисциплинске одговорности државних службеника у домаћем и 

упоредном праву 
26.09.2022. 

Јовановић Даница Правне последице локаута 26.09.2022. 

Маринац Неда Правни положај приправника у правосудном систему Републике Србије 30.09.2022. 

Лазаревић Урош 
Заштита колективних права запослених у пракси Европског суда за људска 

права 
24.05.2022. 

Стојић Лазар 
Значај отказног поступка са посебним освртом на судску праксу домаћих 

судова 
15.03.2022. 

Пузовић Милош 
Одговорност послодавца за накнаду штете настале повредом на раду или 

професионалном болешћу 
21.05.2022. 

Вељовић Катарина Колективна права запослених у систему социјалне заштите 07.06.2022. 

Галечић Јована Запошљавање младих у Републици Србији 19.04.2022. 

Марковић Ана-Мариа Судска заштита запослених у систему образовања и васпитања 22.06.2022. 

Савић Никола Развој уређивања заштите од социјалног ризика старости у домаћем праву 14.06.2022. 

Црногорац Катарина Уговор о допунском раду 21.05.2022. 



Стевановић Александра 
Правни положај лица ангажованих на основу уговора о привременим и 

повременим пословима у државним органима Републике Србије 
15.03.2022. 

Маринковић Марија 
Правни режим заштите здравља и безбедности на раду у државама 

насталим на простору СФРЈ 
21.05.2022. 

Миловановић 

Александра 

Усклађеност домаћег индивидуалног радног права са европским стандардима 

о забрани дискриминације на раду 
05.07.2022. 

Стошић Душан Однос радног и спортског права 05.07.2022. 

Јевтић Наташа Правни положај волонтера у домаћем и упоредном праву 15.03.2022. 

Крсмановић Јана 
Радни спор поводом повреде запосленог на раду у судској пракси домаћих 

судова 
05.07.2022. 

Обреновић Милена 
Услови за заснивање радног односа државних службеника у домаћем и 

упоредном праву 
24.05.2022. 

Бенмансур Бранислав Судско решавање колективних радних спорова у домаћем праву 06.04.2022. 

Мијаиловић Маја 
Заштита најбољег интереса малолетних лица приликом заснивања радног 

односа 
05.07.2022. 

Обрадовић Данка 
Значај, организација и надлежност инспекције рада у систему образовања и 

васпитања 
30.09.2022. 

Булатовић Лука 
Поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања у 

државама насталим на простору СФРЈ 
07.06.2022. 

Марјановић Симона Социјалноправни положај спортиста у домаћем праву 07.06.2022. 

Радуловић Михаило Малолетна лица као корисници права и услуга социјалне заштите 30.09.2022. 

Јоцић Тамара Одсуство са рада ради одржавања трудноће 21.01.2022. 

Кнежевић Исидоровић 

Јелена 

Уговор о раду за обављање послова са повећаним ризиком у државама 

насталим на простору СФРЈ 
14.06.2022. 

Марковић Гордана 
Услови за остваривање права на старосну пензију осигураника жена у 

домаћем и упоредном праву 
30.09.2022. 

Ковачевић Мина 

Директиве Европске уније о заштити права запослених везаних за уговор о 

раду на одређено време и уговор о раду са непуним радним временом и њихова 

примена у Србији 

24.05.2022. 

Миловановић Марина Интересна арбитража 22.06.2022. 

Милетић Урош Специфичне клаузуле код уговора о раду 23.12.2022. 

Митић Милена Рад код куће 23.11.2022. 

Ракић Алекса Престанак радног односа по сили закона услед губитка радне способности 05.09.2022. 

Бошковић Катарина 
Уговор о раду код куће, као посебан вид погодности за запослене са 

породичним дужностима 
12.10.2022. 

Ивковић Ивана Радноправни положај запослених у установама за основно образовање 08.04.2022. 



Терзић Јелена Заснивање радног односа у систему образовања и васпитања 23.12.2022. 

Члан комисије за оцену и одбрану мастер рада 

Башић Тамара 
Одговорност послодавца за непредузимање мера заштите здравља и 

безбедности на раду и улога јавних тужилаштава 
28.09.2022. 

Илић Немања Судска заштита новчаних потраживања из радног односа 21.05.2022. 

Вукосављевић 

Владица 
Појам злостављања на раду у домаћем законодавству и судској пракси 03.03.2022. 

Недовић Ивана 
Правне последице незаконитог отказа уговора о раду - усклађеност домаћег 

права са Конвенцијом Mеђународне организације рада бр. 158 
29.12.2022. 

Милановић Милица 
Заштита од дискриминације на основу националне припадности у области 

запошљавања 
17.02.2022. 

Андрејић Александра 
Кључне радноправне и социјалноправне мере за спречавање дискриминације 

запослених жена 
30.09.2022. 

Маговчевић Марија Поступак отказа уговора о раду у позитивном праву Републике Србије 30.09.2022. 

Петровић Зоран Право запосленог на заштиту података о личности 21.05.2022. 

Милановић Данка Злоупотреба боловања као оправдани разлог за отказ уговора о раду 30.09.2022. 

Стојковић Тијана Правни положај запослених који раде ван просторија послодавца 28.09.2022. 

Стојиљковић Надица Право на рад 21.05.2022. 

Савић Немања 
Однос заштите од пожара и заштите здравља и безбедности на раду - 

кључни радноправни аспекти 
19.04.2022. 

Симић Маријана Судско решавање радних спорова у Републици Србији и одабраним државама 30.09.2022. 

Кашиковић Сандра Дозвољеност ревизије у радним споровима 30.09.2022. 

Ђуровић Сара Лично својство радника као (не)допуштен услов за заснивање радног односа 24.08.2022. 

Бузејић Шубарић 

Анита 
Радноправни положај запослених у заводима за васпитање деце и омладине 30.09.2022. 

Стокић Александра Правне последице упућивања понуде за измену елемената уговора о раду 09.03.2022. 

Петровић Јована Заснивање радног односа у органима државне управе Црне Горе 30.09.2022. 

Цемовић Лука Усвајање конвенција и препорука Међународне организације рада 15.03.2022. 

Обрадовић Сузана Универзални међународни стандарди о насиљу и узнемиравању на раду 21.01.2022. 

Бошковић Кристина Уговор о раду као акт заснивања радног односа 30.09.2022. 

Мићовић Марко 
Прелазак младих из света образовања у свет рада - кључни радноправни 

аспекти 
30.09.2022. 

Спасојевић Биљана 
Радноправне и социјалноправне последице привремене спречености за рад 

запосленог из здравствених разлога 
28.09.2022. 

Дукић Андреј 
Усклађеност домаћег радног законодавства са универзалним стандардима о 

правима особа са инвалидитетом 
03.03.2022. 



Дукић Ана 
Разграничење између повреде радних обавеза и непоштовања радне 

дисциплине 
21.05.2022. 

Јанићијевић Мирослав Допринос синдиката заштити индивидуалних радних права 03.03.2022. 

Миличић Тијана Однос универзалне и европске правне заштите радника миграната 05.09.2022. 

Павловић Марија Незаконити отказ уговора о раду и његове кључне правне последице 05.07.2022. 

Караклајић Никола Индивидуална радна права професионалних спортиста 03.11.2022. 

Ранковић Милица Уговор о учењу кроз рад - радноправни аспекти 22.06.2022. 

Ђуран Катарина Право особа са инвалидитетом на рад 07.11.2022. 

Кракер Милица 
Положај младих незапослених лица на тржишту рада Републике Србије - 

радноправни аспекти 
12.10.2022. 

Станић Александра Спречавање и заштита од посредне дискриминације у запошљавању 29.12.2022. 

Миленковић Маја Радноправни положај тренера у професионалном спорту 26.11.2022. 

Божовић Ружица 
Билатерална сарадња Републике Србије и бивших југословенских република од 

значаја за остваривање и коришћење права на старосну пензију 
10.10.2022. 

Марјановић 

Александра 
Трудноћа као основ дискриминације запослених - радноправни аспекти 07.11.2022. 

Рамадановић 

Александар 

Спречавање и заштита од психосоцијалних ризика на раду - радноправни 

аспекти 
05.09.2022. 

Будимир Гаџић Санда Развој посебне радноправне заштите жена 08.11.2022. 

Минић Марија Радноправна заштита психичког здравља запослених 23.12.2022. 

Живић Христина 
Дискриминација кандидата за запослење и запослених ромске националности у 

Републици Србији - радноправни аспекти 
12.10.2022. 

Јовановић Александра 
Ризик дискриминације у поступку заснивања радног односа - радноправни 

аспекти 
24.11.2022. 

Аџић Стеван Мирно решавање радних спорова поводом злостављања на раду 08.12.2022. 

Тодоровић Зорана Начела очувања запослења у случају промене послодавца 12.10.2022. 

 


