Часопис Европско законодавство, Институт за међународну политику и привреду
Библиографски списак радова објављених у периоду од 2010. године закључно са
2020. годином

2010. година, број 31-32 (UDK 34, ISSN 1451-3188)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Владимир Чоловић, ,,Уредба европског парламента и Савета о установљавању
европског поступка за спорове мале вредности (бр. 861/2007 од 11. јула 2007)“,
број 31-32, 2010, стр. 9-17.
Драган Јовашевић, ,,Сузбијање прања новца у Европској унији“, број 31-32, 2010,
стр. 18-38.
Aднaн Махмутовић, ,,Крaтaк oсврт нa Лисaбoнски угoвoр“, број 31-32, 2010, стр.
39-51.
Ирина Жарин, ,,Пост-лисабонски институционални поредак ЕУ“, број 31-32,
2010, стр. 52-66.
Жаклина Новичић, ,,Механизам раног упозоравања на повреде принципа
супсидијарности и пропорционалности“, број 31-32, 2010, стр. 67-76.
Татјана Јевремовић-Петровић, ,,Правила о националним спајањима, поделама и
прекограничним спајањима друштава“, број 31-32, 2010, стр. 77-85.
Предраг Бјелић, Валентина Иванић, ,,Конкурентност региона у контексту
учлањења у Европску унију“, број 31-32, 2010, стр. 86-102.
Душко Димитријевић, ,,Саопштење комисије о програму за либерализацију
кретања капитала“, број 31-32, 2010, стр. 103-108.
Хасиба Хрустић, ,,Програм Фискалис 2013 (2008-2013)“, број 31-32, 2010, стр.
109-115.
Душко Димитријевић, ,,Уредба Савета 2580/2001 о посебним рестриктивним
мерама против одређених лица и тела у борби против тероризма“, број 31-32,
2010, стр. 116-123.
Драгољуб Тодић, ,,Тржишни инструменти у политици животне средине Европске
уније“, број 31-32, 2010, стр. 124-133.
Александра Чавошки, ,,Самит у Копенхагену – успех или разочарење? “, број 3132, 2010, стр. 134-139.
Данијела Спасић, Далибор Кекић, ,,Стратегија сузбијања породичног насиља у
Шведској“, број 31-32, 2010, стр. 140-150.
Владимир Урошевић, „Клик” преваре, број 31-32, 2010, стр. 151-163.
Милован Радаковић, ,,Детерминанте спољне политике ЕУ“, број 31-32, 2010, стр.
164-170.

1

2010. година, број 33-34 (UDK 34, ISSN 1451-3188)
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Јелена Ћеранић, „Сарадња у области правосуђа и унутрашњих послова
на основу Уговора из Лисабона“, број 33-34, 2010, стр. 9-18.
Драган Јовашевић, „Европски стандарди и неформалне мере у малолетничком
кривичном праву“, број 33-34, 2010, стр. 19-42.
Владимир Чoловић, „Европски извештај о саобраћајној незгоди – Пета директива
ЕУ о осигурању од грађанске одговорности за штете из употребе моторних
возила“, број 33-34, 2010, стр. 43-51.
Марко Новаковић, „Протокол 14 уз Европску конвенцију о људским правима и
основним слободама“, број 33-34, 2010, стр. 52-65.
Александра Чавошки, „Ка даљем продубљивању сарадње – стварање Европске
дипломатске службе“, број 33-34, 2010, стр. 66-71.
Невена Проловић, „Лисабонски споразум: институционалне измене у вези
Европског парламента, Европске комисије и начина одлучивања у Савету ЕУ“,
број 33-34, 2010, стр. 72-88.
Предраг Бјелић, Душко Бугарски, „Обавезно нутритивно означавање производа
у Европској унији“, број 33-34, 2010, стр. 89-99.
Вук Радовић, „Гласање акционара преко пуномоћника у комунитарном праву“,
број 33-34, 2010, стр. 100-112.
Татјана Јованић, „Предлог нових мера заштите потрошача у погледу
финансијских услуга“, број 33-34, 2010, стр. 113-120.
Хасиба Хрустић, „ЕУ директиве о опорезивању камате“, број 33-34, 2010, стр.
121-131.
Миле Врањеш, „Порески аспекти слободе кретања људи у Европској унији“, број
33-34, 2010, стр. 132-143.
Кристина Обрадовић, „Правна природа и положај Европске централне банке“,
број 33-34, 2010, стр. 144-161.
Душко Димитријевић, „Европски стандарди о додатним финансијским
средствима обезбеђења“, број 33-34, 2010, стр. 162-170.
Жељко Драгојевић, „Аграрна и политика регионалног развоја Европске уније“,
број 33-34, 2010, стр. 171-183.
Владимир Трапара, „Спољна и безбедносна политика Европске уније према
Споразуму из Лисабона“, број 33-34, 2010, стр. 184-191.
Александар Јазић, Драган Ђукановић, „Одлука Савета Европске уније о
проширењу на Западни Балкан“, број 33-34, 2010, стр. 192-201.
Ирина Жарин, „Политичке последице проширења ЕУ на евроинтеграције земаља
кандидата и потенцијалних кандидата“, број 33-34, 2010, стр. 202-212.
Ратко М. Вуканић, „Операција „Аталанта“ – ангажовање поморских снага ЕУ у
борби против сомалијских пирата“, број 33-34, 2010, стр. 213-233.

2

•

•
•
•

Жаклина Новичић, „Директна и хоризонтална примена директиве и општег
принципа забране старосне дискриминације ― Случај Mangold vs. Helm (2005)“,
број 33-34, 2010, стр. 234-245.
Жаклина Новичић, „Преиспитивање ultra vires аката Европског суда правде
–СлучајMangold/Honeywell(2010)“, број 33-34, 2010, стр. 246-274.
Мухамед Мујакић, „Европска повеља о локалној самоуправи и њена примјена у
Босни и Херцеговини“, број 33-34, 2010, стр. 275-282.

2011. година, број 35-36 (UDK 34, ISSN 1451-3188)
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Татјана Јованић, ,,Унапређење регулаторног оквира у ЕУ: од ‘боље’ ка ‘паметној’
регулацији“, број 35-36, 2011, стр. 9–20.
Драган Јовашевић, ,,Застарелост кривичног дела“, број 35-36, 2011, стр. 21–31.
Владимир Чоловић, ,,Уредба европског парламента и Савета о примени
побољшање сарадње у области права које се примењује на развод и правно
раздвајање (бр. 1259/2010 од 20. децембра 2010)“, број 35-36, 2011, стр. 32–41.
Добрица Весић, Србијанка Стојић, ,,Оквирна директива о водама“, број 35-36,
2011, стр. 42–49.
Славен Савић, ,,Пореске стопе – административни аспекти“, број 35-36, 2011, стр.
50–64.
Сандра Стојадиновић Јовановић, ,,Уредба комисије (ЕЗ) 747/2008 о дефинисању
карактеристика и имплементацији статистичке класификације привредних
активности ЕУ код статистике страних филијала“, број 35-36, 2011, стр. 65–71.
Душко Димитријевић, ,,О прекограничном кредитирању у Европској унији“, број
35-36, 2011, стр. 72–80.
Невена Проловић, ,,Европска инвестициона банка – пословна филозофија“, број
35-36, 2011, стр. 81–93.
Душан Дабовић, ,,Правни оквир заштите биља Европске уније“, број 35-36, 2011,
стр. 94–105.
Младенка Игњатић, Драгољуб Тодић, ,,Директива Европског парламента и
Савета о промоцији коришћења енергија из обновљивих извора“, број 35-36,
2011, стр. 106–115.
Перо Петровић, ,,Нови корак земаља Југоисточне Европе ка информационом
друштву/есЕЕ агенда+“, број 35-36, 2011, стр. 116–123.
Милован Радаковић, ,,Стратегија стварања европског идентитета“, број 35-36,
2011, стр. 124–148.
Ана Јовашевић, ,,Заштита културног наслеђа – европски стандарди и право
Србије“, број 35-36, 2011, стр. 149–163.
Жаклина Новичић, Ивона Лађевац, ,,Европска служба спољних послова“, број 3536, 2011, стр. 164–183.
Јелена Ћеранић, ,,Перманентна структурисана сарадња у оквиру политике
безбедности и заједничке одбране Европске уније“, број 35-36, 2011, стр. 184–
191.
3

•

•
•

•
•

•
•

Владимир Трапара, Милан Липовац, ,,Европска агенција за управљање
оперативном сарадњом на спољним границама Европске уније (FRONTEX) –
механизми заштите“, број 35-36, 2011, стр. 192–200.
Сергеј Уљанов, Звонимир Ивановић, ,,Савремене тендеције у поступању по
Интерполовим потерницама“, број 35-36, 2011, стр. 201–213.
Владимир Урошевић, ,,Одговор Европске уније и Савета Европе на
високотехнолошки криминал и банкарско пословање у cloud computing
окружењу“, број 35-36, 2011, стр. 214–223.
Бранимир Ђокић, ,,Интернет напади – регулатива на нивоу Европске уније“, број
35-36, 2011, стр. 224–235.
Мина Зиројевић Фатић, Сања Јелисавац Трошић, ,,Државна помоћ и услови
запошљавања особа са инвалидитетом (Случај Ц-110/03)“, број 35-36, 2011, стр.
236–240.
Анђела Стојановић, ,,Уредба (ЕЗ) број 1394/2007 Европског парламента и Савета
о лековима за напредну терапију)“, број 35-36, 2011, стр. 241–247.
Ирина Жарин, ,,Пост-Лисабонски систем комитологије“, број 35-36, 2011, стр.
248–258.

2011. година, број 37-38 (UDK 34, ISSN 1451-3188)
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Петар Петковић, Марко Николић, ,,Принцип супсидијарности у проучавању
европских интеграција“, број 37-38, 2011, стр. 9–19.
Маја Костић Мандић, ,,Предлог уредбе Европског парламента и савјета о
надлежности, мјеродавном праву, признању и извршењу пресуда и аутентичних
инструмената у области наслеђивања и стварања европског сертификата о
наслеђивању из 2009. године“, број 37-38, 2011, стр. 20–28.
Владимир Чоловић, ,,Регулисање признања одлука у вези са питањима родитељске
одговорности у праву ЕУ (по Уредби бр. 2201/2003 – ‘Брисел Бис’)“, број 37-38, 2011,
стр. 29–40.
Самир Манић, Мелиса Софтић, ,,Упоредноправни приказ одговорности у вези са
преговорима за закључење уговора“, број 37-38, 2011, стр. 41–56.
Душко Димитријевић, ,,Законодавна решења чланица УЕ о промету некретнина“,
број 37-38, 2011, стр. 57–66.
Ана Опачић, ,,Регулатива индивидуалног стечаја у праву Европске уније“, број 3738, 2011, стр. 67–77.
Драган Јовашевић, ,,Екстрадиција – европски стандарди и право Републике Србије“,
број 37-38, 2011, стр. 78–89.
Филип Мирић, ,,Резолуција Европског парламента [2007/2011 (INI)] о малолетничкој
деликвенцији“, број 37-38, 2011, стр. 90–95.
Кристина Обрадовић, ,,Етички кодекси чланова органа Европске централне банке и
запослених у Европској централној банци“, број 37-38, 2011, стр. 96–111.

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Срђан Кораћ, ,,Механизми одговорности у администрацији Европске уније“, број 3738, 2011, стр. 112–124.
Горан Николић, ,,Тенденција и перспектива робне размене Србије са Европском
унијом“, број 37-38, 2011, стр. 125–138.
Јелена Тешић, ,,Мере Европске уније усмерене на контролу и санкционисање
прекомерне тржишне концентрације“, број 37-38, 2011, стр. 139–149.
Сандра Стојадиновић-Јовановић, ,,Уредба Комисије (ЕЗ) 834/2009 о квалитету
извештавања статистике страних филијала“, број 37-38, 2011, стр. 150–156.
Славен Савић, ,,Метод новчаног тока (cash flow метод) као потенцијални метод
опорезивања финансијских услуга“, број 37-38, 2011, стр. 157–166.
Жаклина Новичић, ,,Извештај Комисије о јавним финансијама у економској и
монетарној унији за 2011. годину“, број 37-38, 2011, стр. 167–176.
Душан Дабовић, ,,Прописи Европске уније у области безбедности хране“, број 37-38,
2011, стр. 177–187.
Јелена Ћеранић, ,,Уредба 510/2006 о заштити географских ознака и ознака за
пољопривредне и прехрамбене производе“, број 37-38, 2011, стр. 188–197.
Ана Јовашевић, ,,Европско патентно право и стање у Србији“, број 37-38, 2011, стр.
198–214.
Сања Јелисавац Трошић, Мина Зиројевић Фатић, ,,Сарадња у области стварања
јединствене патентне заштите“, број 37-38, 2011, стр. 215–224.
Анђела Стојановић, ,,Директива Европског Парламента и Савета 2009/41/ЕС о
употреби генетски модификованих микроорганизама у затвореним системима“, број
37-38, 2011, стр. 225–232.
Милош Јончић, ,,Уговор између ЕУ и Србије о утврђивању оквира за учешће у
операцијама за управљање кризама“, број 37-38, 2011, стр. 233–240.
Никола Марић, ,,Извештај високог представника Европском парламенту о главним
видовима и основним решењима заједничке спољне и безбедносне политике“, број
37-38, 2011, стр. 241–260.
Наташа Тањевић, Илија Гаљак, ,,Регулатива Европске уније у борби против дечје
порнографије на интернету“, број 37-38, 2011, стр. 261–270.
Сергеј Уљанов, Звонимир Ивановић, ,,Крађа идентитета у Србији, растући проблем“,
број 37-38, 2011, стр. 271–281.
Славко Царић, ,,Право на суђење у разумном року“, број 37-38, 2011, стр. 282–306.
Михајло Вучић, ,,Европско законодавно раскршће – однос између Европског суда
правде и Европског суда за људска права у светлу Лисабонског уговора“, број 37-38,
2011, стр. 307–317.
Весна Ћорић Ерић, ,,Приступање Европске уније европској Конвенцији за заштиту
људских права и основних слобода“, број 37-38, 2011, стр. 318–329.
Невена Проловић, ,,Пројекти Европске инвестиционе банке у Србији – финансирање
коридора 10“, број 37-38, 2011, стр. 330–342.

5

2012. година, број 39-40 (UDK 34, ISSN 1451-3188)
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Владимир Чоловић, ,,Закључење споразума између држава чланица и трећих
држава као изузетак од вршења спољне надлежности Европске уније“, број 3940, 2012, стр. 11–25.
Драган Јовашевић, ,,Европски стандарди о тортури и право Републике Србије“,
број 39-40, 2012, стр. 26–37.
Иван Јоксић, Борислав Бојић, ,,Кривичноправни статус малолетника у
међународним и европским инструментима“, број 39-40, 2012, стр. 38-59.
Јелица Горданић, ,,Директива 2011/95/ЕУ о квалификацији држављана трећих
држава или лица без држављанства за кориснике међународне заштите у
јединственом избегличком статусу или статусу лица корисника субсидијарне
заштите“, број 39-40, 2012, стр. 60-67.
Ивона Лађевац, ,,Међународноправни субјективитет Европске уније“, број 39-40,
2012, стр. 68–91.
Жаклина Новичић, ,,Настанак, развој и проблеми европског антикризног
механизма“, број 39-40, 2012, стр. 92-114.
Срђан Кораћ, ,,Антикорупцијски потенцијал европског јавног тужилаштва:
решење за будућност“, број 39-40, 2012, стр. 115–127.
Валентина Милосављевић, ,,Кохезиона политика као комплементарни фактор
развоја Европске уније“, број 39-40, 2012, стр. 128-150.
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.
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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 3940, 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.
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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. 168186.
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.
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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. 153165.
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.
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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. 8396.
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.
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