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• Слободан Зечевић, ,,Уредба Савета бр. 139/2004 о надзору концентрација између 

предузећа у Европској унији“, број 39-40, 2012, стр.151-169. 

• Перо Петровић, Добрица Весић, ,,Корпоративно управљање у јавним 

предузећима и независност чланова одбора“, број 39-40, 2012, стр. 170–178. 

• Татјана Јованић, ,,Концепт услуге од општег економског интереса – Ставови 

Европске комисије“, број 39-40, 2012, стр. 179-193. 

• Предраг Бјелић, Ивана Поповић Петровић, ,,Увођење електронске документације 

у царинском поступку у Европској унији“, број 39-40, 2012, стр. 194–203. 

• Сандра Стојадиновић Јовановић, Ивана Поповић Петровић, ,,Уредба 223/2009 

Европског парламента и Савета о европској статистици“, број 39-40, 2012, стр. 

204–215. 

• Драгана Барјактаревић, ,,Обавезе из Уговора о оснивању Енергетске заједнице и 

имплементација права Европске уније у области енергетике“, број 39-40, 2012, 

стр. 216–240. 

• Душко Димитријевић, ,,Забрана повлашћеног приступа финансијским 

тржиштима“, број 39-40, 2012, стр. 241–250. 

• Небојша Јеремић, Јасмина Ћирић Димитријевић, ,,Опорезивање непокретности у 

Европској унији“, број 39-40, 2012, стр. 251–267. 

• Славен Савић, ,,Ослобођење без права на порески одбитак и алтернативни начини 

опорезивања изузетих добара и услуга применом пореза на додату вредност“, 

број 39-40, 2012, стр. 268–290. 



 7 

• Александра Чавошки, ,,Европа 2020. и животна средина“, број 39-40, 2012, стр. 

291-298. 

• Ана Јовашевић, ,,Европски стандарди о заштити предела и право Србије“, број 

39-40, 2012, стр. 299-308. 

• Ана Батрићевић, ,,Заштита добробити животиња у праву Европске уније“, број 

39-40, 2012, стр. 309-336. 

• Драгољуб Тодић, Ана Грбић, ,,Хемијски удеси у прописима Европске уније“, број 

39-40, 2012, стр. 337–352. 

• Анђела Ђукановић, ,,Директива Европског парламента и Савета 2010/53/ЕУ о 

стандардима квалитета и безбедности људских органа намењених за 

трансплантацију“, број 39-40, 2012, стр. 353–362. 

• Ана Човић, Драган Човић, ,,Ревидирана Европска конвенција о усвојењу деце“, 

број 39-40, 2012, стр. 363-368. 

• Александра Мирић, Филип Мирић, ,,Проблем архитектонске приступачности у 

Европској стратегији за особе са инвалидитетом за период 2010-2020“, број 39-

40, 2012, стр. 369-377. 

• Ирис Бјелица Влајић, ,,Измене и допуне Конвенције о заштити особа с обзиром 

на аутоматску обраду података (Ковенција 108) Савета Европе“, број 39-40, 2012, 

стр. 378-383. 

• Жељко Бјелајац, Јелена Матијашевић, Душко Димитријевић, ,,Финансирање 

међународног тероризма као глобалног феномена“, број 39-40, 2012, стр. 384–

407. 

• Маја Драганић, Владимир Трапара,  ,,Европска политика диверзификације на 

тржишту гаса“, број 39-40, 2012, стр. 408–417. 

• Александар Јазић, Далибор Кекић, ,,Споразум између Краљевине Шпаније, 

Републике Француске, Републике Италије, Краљевине Холандије и Републике 

Португал о оснивању европских жандармеријских снага ЕУРОГЕНДОРФ“, број 

39-40, 2012, стр. 418–426. 

• Ана Човић, Драган Човић, ,,Пракса Европског суда за људска права у области 

усвојења деце“, број 39-40, 2012, стр. 427–437. 

 

2012. година, број 41 (UDK 34, ISSN 1451-3188) 

 

• Ненад Аврамовић, Маријана Младенов, ,,Регулисање права на адекватну животну 

средину у Европској унији“, број 41, 2012, стр. 11-26. 

• Душко Димитријевић, Драгољуб Тодић, Брано Миљуш, ,,Хоризонтално 

законодавство ЕУ у области животне средине“, број 41, 2012, стр. 27-42. 

• Лазар Ожеговић, Татјана Вучуревић, Сандра Брканлић, ,,Екологија - стуб 

одрживог развоја“, број 41, 2012, стр. 43-50. 

• Иван Јоксић, Жељко Бјелајац, Душко Димитријевић, ,,Могућности и перспективе 

заштите животне средине у Европској унији“, број 41, 2012, стр. 51-69. 
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• Драгољуб Тодић, Владимир Грбић, ,,Лисабонски уговор и политика и прописи 

ЕУ у области животне средине“, број 41, 2012, стр. 70-83. 

• Констанса Мајхеншек, Снежана Прелевић, ,,Процена утицаја на здравље људи у 

контексту заштите животне средине“, број 41, 2012, стр. 84–102. 

• Ана Јовашевић, ,,Правo на информисање о животној средини – европски 

стандарди и право Србије“, број 41, 2012, стр. 103–117. 

• Јовица Марковић, Ивана Милошевић, ,,Савремено тржишно привређивање –

претње по животну средину“, број 41, 2012, стр. 118–132. 

• Јелена Тешић, ,,Мултилатерално регулисање трговинских баријера на тржишту 

заштите животне средине“, број 41, 2012, стр. 133–148. 

• Снежана Кнежевић, Миланка Марковић, Милан Почуча, ,,Приступ ЈПП у 

финансирању пројеката енергетске ефикасности – финансијско-правни оквир“, 

број 41, 2012, стр. 149–167. 

• Вук Раичевић, Марко Савић, Раде Гломазић, ,,Енергетска ефикасност у Србији – 

анализа стања, правна регулатива и потенцијал за развој“, број 41, 2012, стр. 168-

186. 

• Михајло Вучић, ,,СЕВЕСО II директива – угаони камен индустријске 

безбедности“, број 41, 2012, стр. 187–202. 

• Јелена Вапа-Танкосић, Маја Ћирић, Мирослав Стојисављевић, ,,Унапређење 

капацитета високог образовања за политику заштите животне средине у оквиру 

заједничке аграрне политике Европске уније“, број 41, 2012, стр. 203-216. 

• Душан Дабовић, ,,Акциони план Европске уније у области органске 

пољопривреде“, број 41, 2012, стр. 217-224. 

• Добрица Весић, Александра Томић, Србијанка Стојић, ,,Заштита вода у земљама 

ЕУ“, број 41, 2012, стр. 225-231. 

• Жаклина Спалевић, Мирјана Кнежевић, Милован Комненић, ,,Упоредни приказ 

правне регулативе заштите вода у Европској унији и Републици Србији“, број 41, 

2012, стр. 232-245. 

• Маријана Дукић Мијатовић, Предраг Мирковић, ,,Одређени аспекти ЕУ 

директиве о обновљивим изворима енергије“, број 41, 2012, стр. 246–257. 

• Владимир Лукић, ,,Директива Европског парламента и Савета о садржају 

моторних горива“, број 41, 2012, стр. 258–269. 

• Илија Зиндовић, ,,Облици правне одговорности у контексту заштите животне 

средине“, број 41, 2012, стр. 270–285. 

• Јелена Матијашевић, Јоко Драгојловић, Здравко Јеж, ,,Кривичноправни оквир 

заштите животне средине у Европској унији“, број 41, 2012, стр. 286–308. 

• Љубо Пејановић, Милорад Бејатовић, Гордана Бејатовић, ,,Проблеми спречавања 

и сузбијања еколошког криминалитета са посебним освртом на нормативна 

решења у комунитарном праву ЕУ“, број 41, 2012, стр. 309–329. 

• Драган Јовашевић, ,,Заштита животне средине у споредном кривичном праву 

Републике Србије“, број 41, 2012, стр. 330-350. 

• Зоран С. Павловић, Жељко Бјелајац, ,,Еколошко право, међународна регулатива 

и улога правосуђа“, број 41, 2012, стр. 351–364. 
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• Славољуб Царић, ,,Пракса Европског суда за људска права у вези са заштитом 

човекове околине“, број 41, 2012, стр. 365–371. 

• Ана Батричевић, ,,Анализа стратегије Европске уније за здравље животиња“, број 

41, 2012, стр. 372–397. 

• Ана Човић, ,,Правна регулатива у области заштите животиња“, број 41, 2012, стр. 

398–417. 

 

2012. година, број 42 (UDK 34, ISSN 1451-3188) 

• Ана Батрићевић, ,,Забрана дискриминације у праву Европске уније“, број 42, 

2012, стр. 9-36.  

• Проф. др Жељко Бјелајац, доц. др Јелена Матијашевић, др Душко Димитријевић, 

,,Конвенција Савета Европе о високотехнолошком криминалу“, број 42, 2012, 

стр. 37-52.  

• Проф. др Драган Јовашевић, ,,Условни отпуст у Републици Србији и европски 

стандарди“, број 42, 2012, стр. 53-68. 

• Жарко Браковић, ,,Упоредна анализа разбојништава у неким земљама Европе и 

Републици Србији“, број 42, 2012, стр. 69-92. 

• Др Емир Ћоровић, др Аладин Шемовић, ,,Увреда и клевета у кривичним 

законодавствима неких европских држава“, број 42, 2012, стр. 93-116. 

• Филип Мирић, Александра Мирић, ,,Кривичноправне мере у области заштите 

непокретних и покретних културних добара на основу оснивачких уговора ЕУ 

(пример Француске) “, број 42, 2012, стр. 117-125. 

• Др Предраг Бјелић, др Радмила Драгутиновић Митровић, мр Ивана Поповић 

Петровић, ,,Анализа концесија у спољнотрговинским токовима Србије са 

земљама Европске уније и CEFTA 2006“, број 42, 2012, стр. 126-138. 

• Мр Ивана Ракић, ,,Дефинисање теста претпостављеног монополисте у праву 

конкуренције Европске уније“, број 42, 2012, стр. 139-152. 

• Др Сандра Стојадиновић Јовановић, ,,Имплементација Уредбе о статистици 

Заједнице о структури и активности страних филијала“, број 42, 2012, стр. 153-

165. 

• Мр Бојан Ковачић, ,,Изазови нове Директиве о енергетској ефикасности“, број 

42, 2012, стр. 166-171.  

• Драгомир Ђорђевић, Иван Милојевић, Светлана Игњатијевић, ,,Фискална 

политика у моделу равнотежног дохотка“, број 42, 2012, стр. 172-183. 

• МА Славен Савић, ,,Рефундација пореза на додату вредност у Европској унији“, 

број 42, 2012, стр. 184-196. 

• Др Душан Дабовић, ,,Право на биљну сорту у Европској унији“, број 42, 2012, 

стр. 197-210. 

• Ана Јовашевић, ,,Права интелектуалне својине - европски стандарди 

и право Републике Србије“, број 42, 2012, стр. 211-230. 

• Мр Анђела Ђукановић, ,,Директива Европског парламента и Савета 2004/23/ЕЗ 

о успостављању стандарда квалитета и безбедности, за донирање, добијање, 
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тестирање, обраду, очување, складиштење и дистрибуцију људских ћелија и 

ткива“, број 42, 2012, стр. 231-244. 

• Др Ирис Бјелица Влајић, ,,Преглед Европског законодавства о заштити 

личних података у здравственом сектору“, број 42, 2012, стр. 245-254. 

• Мр Јелена Тешић, ,,Политика Европске уније у области социјалне укључености“, 

број 42, 2012, стр. 255-266. 

• Ана Човић, ,,Усвојење деце од стране истополних парова између 

најбољих интереса детета и права на планирање породице“, број 42, 2012, стр. 

267-281. 

• Весна Ћорић Ерић, ,,Место економских и социјалних права 

у поретку Европске уније“, број 42, 2012, стр. 282-296. 

• Др Драган Ђукановић, Др Александар Јазић, ,,Проширење ЕУ на Западни Балкан 

под утицајем економске кризе и политичких прилика у региону“, број 42, 2012, 

стр. 297-312. 

• Др Милош Јовановић,  ,,Изградња ЕУ кроз призму заједничке безбедносне 

и одбрамбене политике“, број 42, 2012, стр. 313-333. 

• Проф. др Зоран Драгишић, мр Валентина Милосављевић, ,,Учешће Војске Србије 

у мултинационалним операцијама“, број 42, 2012, стр. 334-350. 

 

 

2013. година, број 43-44 (UDK 34, ISSN 1451-3188) 

• Борислав Граховац, ,,QUO VADIS хармонизација домаћег права са правом ЕУ“, 

број 43-44, 2013, стр. 9-15.  

• Бојан Милисављевић, ,,Право грађанства Европске уније 

и дипломатско-конзуларна заштита“, број 43-44, 2013, стр. 16-30.  

• Анђела Ђукановић, ,,Регулатива Европске уније у области 

ирегуларних миграција“, број 43-44, 2013, стр. 31-42.  

• Драган Јовашевић, ,,Европски стандарди и казнени систем Републике Србије“, 

број 43-44, 2013, стр. 43-58. 

• Филип Мирић, Гордана Николић, „Програм за превенцију опојних дрога и 

информисање“, као стратешко опредељење у борби против злоупотребе опојних 

дрога у ЕУ“, број 43-44, 2013, стр. 59-66.  

• Слободан Јовановић, ,,Грађанскоправни аспекти превара у праву осигурањa 

Републике Србије и европском праву“, број 43-44, 2013, стр. 67-82.  

• Владимир Чоловић, ,,Европска потврда о наслеђивању“, број 43-44, 2013, стр. 83-

96.  

• Слободан Зечевић, ,,Правни режим слободног кретања робе у Европској унији“, 

број 43-44, 2013, стр. 97-125.  

• Васиљ Жарковић, Јелена Тешић, ,,Економски критеријуми чланства у Европској 

унији и значај за Србију“, број 43-44, 2013, стр. 126-136. 

• Горан Николић, ,,Средњорочне економске перспективе ЕУ (2013-2017): значај за 

Србију“, број 43-44, 2013, стр. 137-152. 
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• Предраг Бјелић, Ивана Поповић Петровић, Радмила Драгутиновић Митровић, 

,,Нови концепт за мерење вредности спољне трговине на бази новододате 

вредности у земљама Европске уније“, број 43-44, 2013, стр. 153-164. 

• Драгана Радичић, ,,Евро(пска) криза“, број 43-44, 2013, стр.165-178. 

• Кристина Обрадовић, ,,Колико је независна најнезависнија централна банка на 

свету?“, број 43-44, 2013, стр. 179-191.  

• Сандра Стојадиновић Јовановић, Јасмина Богићевић, ,,Директива 2011/96/ЕУ о 

заједничком систему опорезивања матичних компанија и филијала“, број 43-44, 

2013, стр. 192-198.  

• Драган Човић, ,,Појам интелектуалне својине, облици њене заштите и утицај на 

тотални квалитет менаџмента“, број 43-44, 2013, стр. 199-220.  

• Добрица Весић, ,,Развој нових технологија у сектору електронских 

комуникација“, број 43-44, 2013, стр. 221-235. 

• Татјана Јованић, ,,Нови правни оквир за шеме контроле квалитета 

пољопривредних производа и намирница у ЕУ“, број 43-44, 2013, стр. 236-248. 

• Душан Дабовић, ,,Уредба Европске уније о максимално дозвољеним количинама 

остатака пестицида у храни и храни за животиње“, број 43-44, 2013, стр. 249-262. 

• Драгољуб Тодић, Миодраг Златић, ,,Заштита земљишта у праву Европске уније и 

Републике Србије“, број 43-44, 2013, стр. 263-275. 

• Ана Батрићевић, ,,Стандарди Европске уније у области чувања дивљих животиња 

у зоолошким вртовима“, број 43-44, 2013, стр. 276-294. 

• Перо Петровић, Андријана Мирковић, ,,Преглед и анализа регионалне политике 

Европске уније“, број 43-44, 2013, стр. 295-314. 

• Драган Ћукановић, ,,Ток децентрализације на Косову и европске интеграције 

Србије“, број 43-44, 2013, стр. 315-334. 

• Лука Бренеселовић, ,,О заштити основних права у Србији у светлу лоше оцене 

Европске комисије – разлози ниског степена стварне заштите основних права у 

Републици Србији  и неопходне мере за њено побољшање“, број 43-44, 2013, стр. 

335-360. 

• Марија Недељковић-Правдић, ,,Комисија за ревизију људских права као 

механизам за праћење спољне одговорности мисије владавине права Европске 

уније на Косову“, број 43-44, 2013, стр. 361-374.  

• Ана Јовашевић, ,,Медији у Србији и европски стандарди“, број 43-44, 2013, стр. 

375-392. 

• Ирина Милутиновић, ,,Примена Директиве о аудио-визуелним медијским 

сервисима у медијској регулативи Републике Србије“, број 43-44, 2013, стр. 393-

407. 

• Александра Мирић, Нађа Куртовић-Фолић, ,,Превентивна археологија у служби 

заштите градитељског наслеђа кроз пример важеће законске регулативе 

Француске“, број 43-44, 2013, стр. 408-410. 
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2013. година, број 45-46 (UDK 34, ISSN 1451-3188) 

 

• Сандра Гајић, ,,Европска унија, демократско условљавање и Србија“, број 45-46, 

2013, стр. 9-21. 

• Марија Урошевић , ,,Хармонизација националних прописа као услов за 

чланство у Европској унији“, број 45-46, 2013, стр. 22-38.  

• Жарко Радић, ,,Екстрадиција политичких криваца – од антике до Европске 

уније“, број 45-46, 2013, стр. 39-55.  

• Жаклина Спалевић, Жељко Бјелајац, Лејла Братић, ,,Осврт на поједине аспекте 

кривичноправне регулативе мобинга у европском законодавству“, број 45-46, 

2013, стр. 56-72.  

• Драган Јовашевић, ,,Европски стандарди и насиље у породици“, број 45-46, 

2013, стр. 73-88.  

• Ивона Лађевац, Ана Јовић-Лазић, ,,Прилaгoђaвaњe конзуларног права 

Републике Србиje стандардима Европске уније“, број 45-46, 2013, стр. 89-98.  

• Анђела Ћукановић, ,,Регулатива Европске уније у области азила“, број 45-46, 

2013, стр. 99-107.  

• Срђан Кораћ, ,,Европски омбудсман као механизам контроле рада 

наднационалних институција Европске уније“, број 45-46, 2013, стр. 108-121.  

• Ивана Драгић, ,,Суд правде Европске унијe“, број 45-46, 2013, стр. 122-143.  

• Сања Јелисавац Трошић, ,,Јединствени суд за патенте“, број 45-46, 2013, стр. 

144-152.  

• Слободан Нешковић, Вук Раичевић, Раде Гломазић, ,,Економска шпијунажа и 

заштита конкурентности – контроверзе европског законодавства“, број 45-46, 

2013, стр. 153-167.  

• Ирис Бјелица Влајић, ,,Транс-атлантско партнерство ЕУ и САД за трговину и 

улагања“, број 45-46, 2013, стр. 168-176. 

• Моника Лалић, ,,Појам и значај алтернативних и обновљивих извора енергије уз 

кратак осврт на тенденције развоја “, број 45-46, 2013, стр. 177-186.  

• Добрица Весић, Перо Петровић, ,,Увођење и примена квалитета контроле 

ревизије“, број 45-46, 2013, стр. 187-196. 

• Миле Врањеш, ,,О еколошким порезима и накнадама у Европској унији и 

Србији“, број 45-46, 2013, стр. 197-220.  

• Душко Димитријевић, Брано Миљуш, ,,Забрана привилегованог приступа 

финансијском тржишту Европске уније“, број 45-46, 2013, стр. 221-226.  

• Драгољуб Тодић, Душко Димитријевић, ,,Уговор о приступању Републике 

Хрватске Европској унији и одредбе о животној средини “, број 45-46, 2013, стр. 

227-238. 

• Ана Батрићевић, ,,Заштита дивљих птица у праву Европске уније“, број 45-46, 

2013, стр. 239-263. 
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• Драгољуб Тодић, ,,Очување дивље фауне и флоре у прописима Европске уније“, 

број 45-46, 2013, стр. 264-274.  

• Сања Сремчев, ,,Правно-етички проблеми научно-истраживачког рада“, број 45-

46, 2013, стр. 275-283.  

• Ана Јовашевић, ,,Међународни и европски стандарди о заштити културног 

наслеђа и стање у Србији“, број 45-46, 2013, стр. 284-301. 

• Драган Ћукановић, ,,Западнобалканска шесторка – европски подстицаји 

регионалној сарадњи“, број 45-46, 2013, стр. 302-312.  

• Милован Радаковић, ,,Нека од решења за јединствени Кипар“, број 45-46, 2013, 

стр. 313-326.  

• Валентина Иванић, ,,Прекогранична сарадња АП Војводине у оквиру ДКМТ 

Еврорегиона, чиниоци, ефекти и будућност сарадње“, број 45-46, 2013, стр. 327-

347.  

• Весна Ћорић Ерић, ,,Еволуција доктрине еквивалентне заштите“, број 45-46, 

2013, стр. 348-374.  

• Ана Човић, ,,Случај гас и ДУБОИС против Француске у светлу усвајања закона 

2013-404“, број 45-46, 2013, стр. 375-380. 

 

2014. година, број 47 - 48 (UDK 34, ISSN 1451-3188) 

 

• Слободан Зечевић, ,,Проблематика одређивања надлежности Европске Уније“, 

број 47-48, 2014, стр. 11–29. 

• Драгољуб Тодић, Никола Драгишић, ,,ЕУ и Србија: Од обавезе усаглашавања 

националних прописа са прописима ЕУ и њихове примене до прелазних рокова“, 

број 47 - 48, 2014, стр. 30–39. 

• Драган Јовашевић, ,,Рачунарски криминалитет у Србији и европски стандарди“, 

број 47 - 48, 2014, стр. 40–56. 

• Јелена Матијашевић Обрадовић, Јоко Драгојловић, ,,Улога Европске Уније у 

спречавању и сузбијању корупције“, број 47 - 48, 2014, стр. 57–66. 

• Александра Поповић, ,,Слобода кретања радника у праву Европске уније“, број 

47 - 48, 2014, стр. 67–91. 

• Мирослав Антевски, Стеван Рапаић, ,,Криза у Еврозони и европска интеграција“, 

број 47 - 48, 2014, стр. 92–121. 

• Горан Николић, ,,Економске тенденције Еврозоне: Ефекти на Србију“, број 47 - 

48, 2014, стр. 122–138. 

• Драгана Дабић, ,,Криза Еврозоне и досадашњи одговори Европске Уније“, број 

47 - 48, 2014, стр. 139–160. 

• Сандра Стојадиновић Јовановић, Виолета Тодоровић, Милена Јакшић, 

,,Директива 2013/36/ЕУ о капиталним захтевима“, број 47 - 48, 2014, стр. 161–

186. 
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• Јелена Шупут, ,,Хармонизација националног законодавства Републике Србије са 

конвенцијом о заштити финансијских интереса Европске Уније“, број 47 - 48, 

2014, стр. 187–202. 

• Мирела Чокић, ,,Ретроспектива усклађивања регионалне легислативе у контексту 

реорганизације стечајног дужника са прописима ЕУ“, број 47 - 48, 2014, стр. 203–

225. 

• Слободан Јовановић, ,,Правне последице неплаћања премије неживотног 

осигурања у одабраним правним системима ЕУ и српском праву“, број 47 - 48, 

2014, стр. 226–242. 

• Јасмина Вукотић, ,,Директива о реосигурању (2005/68/ЕC)“, број 47 - 48, 2014, 

стр. 243–259. 

• Небојша Јеремић, Mила Георгијевски, ,,Еколошки порези у Европској Унији“, 

број 47 - 48, 2014, стр. 260-279. 

• Душан Дабовић, ,,Прописи Европске Уније о генетски модификованим 

организмима“, број 47 - 48, 2014, стр. 280–296. 

• Анђела Ђукановић, ,,Случај Бристл (Brüstle) против Гринписа – Правна заштита 

биотехнолошких изума у Европској Унији“, број 47 - 48, 2014, стр. 297–309. 

• Драган Човић, Ана Човић, ,,Управљање интелектуалном својином у условима 

формирања система менаџмента квалитетом“, број 47 - 48, 2014, стр. 310–329. 

• Сања Јелисавац Трошић, ,,План царине Европске Уније за борбу против кршења 

права интелектуалне својине“, број 47 - 48, 2014, стр. 330–344. 

• Јелица Горданић, ,,Одлука Mинистарског Савета 2013/366/ЗСБП о измени и 

продужењу мандата специјалног представника Европске Уније на Косову“, број 

47 - 48, 2014, стр. 345–357. 

• Душко Димитријевић, ,,Институт за безбедносне студије Европске Уније“, број 

47 - 48, 2014, стр. 358–363. 

 

2014. година, број 49 - 50 (UDK 34, ISSN 1451-3188) 

• Mилош Jовановић, ,,Eвропски парламент и избор председника комисије: корак ка 

„политизацији” ЕУ? “, број 49 - 50, 2014, стр. 13-27. 

• Слободан Зечевић, ,,Утицај избора за европски парламент 2014. године на 

институционални систем Европске уније“, број 49 - 50, 2014, стр. 28-50. 

• Бојан Милисављевић, Саша Варинац, ,,Јавне набавке у процесу преговора Србије 

са Европском унијом“, број 49 - 50, 2014, стр. 51–66. 

• Вук Раичевић, ,,Увођење институције јавног бележника у правосудни систем 

Републике Србије са становишта привредног сектора и ЕУ интеграција“, број 49 

- 50, 2014, стр. 67–78. 

• Драган Јовашевић, Срђан Алексић, ,,Пореска кривична дела у праву 

Републике Србије и европски стандарди“, број 49 - 50, 2014, стр. 79–102. 
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• Дејан Миленковић, ,,О потреби хармонизације закона о заштити података о 

личности  са директивама и другим прописима ЕУ“, број 49 - 50, 2014, стр. 103–

124. 

• Владимир Чоловић, ,,Регулисање надлежности у стварима које се односе на 

потрошачке уговоре по одредбама уредбе ЕУ 1215/2012“, број 49 - 50, 2014, стр. 

125–141. 

• Сања Филиповић, Мирослав Антевски, ,,Преговори Србије и Европске уније 

у вези поглавља 20 – предузетништво и индустријска политика“, број 49 - 50, 

2014, стр. 142–156. 

• Горан Николић, ,,Да ли је секуларна стагнација реални изазов за економије 

еврозоне?“, број 49 - 50, 2014, стр. 157–167. 

• Славен Савић, ,,Регулатива продаје на даљину (distance selling) у Европској 

унији-глобални оквир и случај велике британије“, број 49 - 50, 2014, стр. 168–184. 

• Ивана Ракић, ,,Осврт на „покајнички“ програм у праву конкуренције ЕУ“, број 49 

- 50, 2014, стр. 185–195. 

• Добрица Весић, ,,Значај класификације тржишта капитала“, број 49 - 50, 2014, 

стр. 196–208. 

• Владана Петракис, ,,Јединствено тржиште хипотекарних кредита“, број 49 - 50, 

2014, стр. 209–223. 

• Јасмина Вукотић, ,,Солвентност II (почетак обављања делатности осигурања и 

реосигурања и услови пословања) “, број 49 - 50, 2014, стр. 224–242. 

• Слободан Јовановић, ,,Савремене тенденције у законском регулисању 

добровољних копнених осигурања“, број 49 - 50, 2014, стр. 243–257. 

• Предраг Мирковић, Марко Коњикушић, ,,Улога фискалног савета и остваривање 

независности у раду“, број 49 - 50, 2014, стр. 258-272. 

• Оља Јовичић, Спасенија Ожеговић, Драгана Шарац, ,,Царинска политика 

Европске уније у функцији подстицаја развоја електронске трговине и 

поштанских услуга“, број 49 - 50, 2014, стр. 273-287. 

• Душан Дабовић, ,,Рурални развој Европске уније према Уредби 1305/2013“, број 

49 - 50, 2014, стр. 288-306. 

• Ивана Ракић, ,,Правила ЕУ о производњи органског вина“, број 49 - 50, 2014, стр. 

307-317.  

• Спасенија Ожеговић, Драгана Шарац, Невена Видановић, ,,Регионална сарадња 

у области е-управе и улога поште“, број 49 - 50, 2014, стр. 318-332. 

• Невена Станковић, ,,Усклађивање спољне политике Републике Србије и 

Европске уније“, број 49 - 50, 2014, стр. 333-346. 

• Слободан Јанковић, ,,Усклађивање спољне политике србије са политиком ЕУ 

према сточном медитерану и Блиском истоку“, број 49 - 50, 2014, стр. 347-358. 

• Душко Димитријевић, Иван Дујић, ,,Европска одбрамбена агенција као фактор 

заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ“, број 49 - 50, 2014, стр. 359–

369.  

• Милан Липовац, ,,Европска одбрамбена агенција“, број 49 - 50, 2014, стр. 370–

376. 
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• Жаклина Новичић, ,,Запошљавање у јавним службама у ЕУ: административна 

конвергенција“, број 49 - 50, 2014, стр. 377–393. 

• Ана Човић, ,,Усвојење у праву Шведске“, број 49 - 50, 2014, стр. 394-403.  

• Дарко Голић, ,,Улога међуопштинске сарадње у управном систему Француске“, 

број 49 - 50, 2014, стр. 404-419. 

• Далибор Кекић, Дане Субошић, ,,Право Европске уније у области спорта“, број 

49 - 50, 2014, стр. 420-430.  

• Ивона Лађевац, ,,Усклађивање домаће правне регулативе у области заштите 

људских права са законодавством ЕУ“, број 49 - 50, 2014, стр. 431-444.  

• Драгољуб Тодић, Марко Николић, ,,Статус националних и других мањина и 

процес европских интеграција Србије“, број 49 - 50, 2014, стр. 445-464. 

• Јелена Матијашевић-Обрадовић, Ненад Бингулац, ,,Утицај развоја политике 

заштите људских права на европски индентитет“, број 49 - 50, 2014, стр. 465-480.  

• Драган Ћукановић, ,,Српска православна црква између окончаног процеса 

дисолуције Југославије и европских интеграција“, број 49 - 50, 2014, стр. 481-498.  

• Љубо Пејановић, Горан Бејатовић, Зоран Шипка, ,,Људскa права на заштиту и 

спашавање од угрожавајућих претњи“, број 49 - 50, 2014, стр. 499-518. 

• Срђан Кораћ, ,,Европски надзорник за заштиту података: Противтежа задирању 

наднационалних институција у приватност грађана? “, број 49 - 50, 2014, стр. 519-

549.  

• Марко Новаковић, ,,Утицај праксе Европског суда за људска права 

на реформске процесе у Србији“, број 49 - 50, 2014, стр. 550-566. 

• Весна Ћорић, ,,Модел жртве у светлу новије јуриспруденције Европског суда за 

људскаправа“, број 49 - 50, 2014, стр. 567-577. 

• Миладин Пејак, ,,Арбитражне одлуке у домаћем и европском законодавству“, 

број 49 - 50, 2014, стр. 578–598. 

2015. година, број 51  (UDK 34, ISSN 1451-3188) 

• Слободан Зечевић, ,,Европски идентитет“, број 51, 2015, стр. 9–21. 

• Петар Петковић, ,,Европски парламент и политика проширења“, број 51, 2015, 

стр. 22–33. 

• Драгољуб Тодић, ,,Међународни уговори, услови за чланство у Европској унији 

и Република Србија“, број 51, 2015, стр. 34–53. 

• Драган Јовашевић, ,,Кривична дела тероризма у праву Републике Србије и 
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