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ПРЕГЛЕД ГОДИШЊИХ ТЕМА
1. НОВО ПРИВРЕДНО ЗАКОНОДАВСТВО - 2005.
2. ПРАВО И ЈЕЗИК - 2006.
3. СРПСКО ПРАВО НЕКАД И САД - 2007.
4. ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ
ОДНОСИМА - de lege lata и de lege ferenda - 2008.
5. ОД CAVEAT EMPTOR ДО CAVEAT VENDITOR - 2009.
6. ЛИБЕРАЛИЗАМ И ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ - 2010.
7. XXI ВЕК – ВЕК УСЛУГА И УСЛУЖНОГ ПРАВА - 2011.
8. ПРАВО И УСЛУГЕ - 2012.
9. УСЛУЖНО ПРАВО - 2013.
10. УСЛУЖНИ ПОСЛОВИ - 2014.
11. УСЛУГЕ И ЗАШТИТА КОРИСНИКА - 2015.
12. УСЛУГЕ И УСЛУЖНА ПРАВИЛА- 2016.
13. УСЛУГЕ И ОДГОВОРНОСТ - 2017.
14. САВРЕМЕНИ ПРАВНИ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ - 2018.
15. СЛОБОДА ПРУЖАЊА УСЛУГА И ПРАВНА СИГУРНОСТ - 2019.

РЕГИСТАР АУТОРА
И НАСЛОВИ РЕФЕРАТА
2005-2019

РЕГИСТАР АУТОРА
И НАСЛОВИ РЕФЕРАТА

Презиме, име и назив рада

Година издања
и број страна

Алексин Стефан
- Бихејвиорално интервјуисање као услуга

2018/521-532

Алексић Немања
- Акредитив као услужни банкарски посао
и обезбеђивање потраживања*
- Нарушавање начела једнаке вредности давања
уговарањем валутне, девизне или индексне клаузуле*
- Забрана извршења и намирења као процесноправна
последица отварања стечајног поступка*

2015/267-296
2017/279-303
2018/919-942

Андоновић Стефан
- Отворени подаци као посебна услуга органа управе

2019/735-746

Регистар аутора и наслови реферата
Андрејевић Снежана1
- Накнада нематеријалне штете: нове тенденције*
- Промене ставова судске праксе о накнади
нематеријалне штете*

2008/227-238
2008/239-258

Антоновић Ратомир
- Пружање правне помоћи као услужна делатност
- Услуге приватног сектора безбедности у Републици Србији

2018/533-545
2019/125-139

Аралица Анте
- Услужни сектор у Републици Македонији
и у земљама у региону*

2014/33-52

Армбруестер Кристијан
- Стандардне уговорне одредбе и правила о информисању

2014/3-17

Арсић Зоран
- Појам и врсте скупштине акционарског друштва
- Измена оснивачког акта акционарског друштва

2005/69-77
2007/67-76

Аћић Весна
- Правни инструменти заштите права на здраву
животну средину при производњи електричне
енергије као робе за тржиште
- Посебан уговор за обављање послова директора
јавних предузећа у Републици Српској

2012/471-493
2013/1135-1149

Бабић Илија
- Реални уговори и Закон о облигационим односима
- Одговорност произвођача за ствари са недостатком
- Одговорност продавца за правне недостатке

2008/147-155
2009/279-290
2010/463-482

Бакмаз Огњен
- Уговори о туристичким услугама с посебним погледом
на уговор о ангажовању туристичких капацитета*
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* коауторски рад

2019/343-356

Регистар аутора и наслови реферата
Баретић Марко
- Заштита потрошача у Републици Хрватској тренутно стање и перспективе

2009/71-104

Бартуловић Жељко
- Повјест одвјетништва у хрватској и уговор
о одвјетничким услугама у сувременом праву
- Странац – стјецатељ некретнина у повијести и у позитивном
праву хрватске као претпоставка пружања услуга*
- Морнарска служба у средњовјековним статутима
и национални колективни уговор за хрватске поморце
на бродовима у међународној пловидби (2013-2015)*
- Кратка повијест потрошачког стечаја*
- Положај разлучних вјеровника
у поступку стечаја потрошача*

2012/511-536
2013/55-78

2014/897-921
2015/1087-1134
2018/835-853

Батавељић Драган
- Речи и изрази у уставима социјалистичке
самоуправне Југославије
- Законска регулатива заштите потрошача домаћи и међународни аспект - Способност позитивно-правних норми
у очувању либералног концепта и спречавању
монополског положаја на тржишту
- Област јавних услуга и усаглашеност нашег
законодавства са законодавством ЕУ
- Услуге поште Србије - значајан сегмент
услужног права савременог доба
- Пружање услуга грађанима у локалној заједници
- Услуге бањског туризма у Републици Србији
- "Најстарији занат" - специфичан облик пружања услуга
- Услуге сеоског туризма
- Пружање услуга од стране удружења
естрадних уметника и извођача
- Пружање услуга од стране привредних комора
као организација на бази учлањења

2006/203-214
2009/105-123

2010/183-202
2011/539-553
2012/409-425
2013/1061-1084
2014/1009-1026
2015/1181-1202
2017/371-387
2018/491-509
2019/113-124

Бацани Тања
- Систем социјалне добробити: може ли недостатак
одговарајућих услуга довести до злоупотреба?

2016/621-636
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Регистар аутора и наслови реферата
Бачанин Невенка
- Инспекцијски надзор као посебан облик
институционалне заштите потрошача
- Управа - власт или/и јавна служба?
- Нотаријат на подручју раније југословенске државе

2009/447-456
2011/767-784
2012/733-744

Бејатовић Горан
- Детективска услужна делатност и послови*

2014/551-562

Беланић Лорис
- Повјест одвјетништва у Хрватској и уговор
о одвјетничким услугама у сувременом праву*
- Странац – стјецатељ некретнина у повијести и у позитивном
праву Хрватске као претпоставка пружања услуга*
- Асигнација као промјена субјеката
у обвезноправном односу*

2012/511-536
2013/55-78
2017/99-114

Билбија Весна
- Предмет уговора о јавној набавци
са посебним освртом на набавку услуга*

2014/747-764

Богуновић Мирјана
- Пријатељство (amicitia) као фактичка претпоставка
настанка мандатног односа

2015/161-171

Бодул Дејан
- Кратка повијест потрошачког стечаја*
- Осврт на критериј презадужености (као негативну
претпоставку за именовање стечајног управитеља)
из перспективе конвенцијског права: допринос расправи
о реформи хрватског стечајног законодавства*
- Улога финанцијске агенције (Фине) као услужног сервиса
"инсолвенцијским" судовима - функционализација или
дејудикализација инсолвенцијскоправне заштите
- Положај разлучних вјеровника
у поступку стечаја потрошача*
- Поступак изванредне управе:
инсолвенцијски модел као "талац" кризе*
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2015/1087-1134

2015/1135-1168

2016/659-682
2018/835-853
2019/477-513

Регистар аутора и наслови реферата
Божић Ванда
- Коруптивно казнено дјело давања мита као незаконита
"протууслуга за услугу"
- Казненоправна одговорност за примање мита
као награде за обећану услугу*
- Правни и институционални оквир за рад полиције
као услужног сервиса грађана*
- Правна сигурност намирења стечајних поверилаца
кроз институт забране индивидуалног извршења
и намирења у стечајном поступку

2016/831-846
2017/925-939
2018/667-679

2019/1019-1031

Бојић Борислав
- Правни оквир за заштиту примаоца франшизе у Србији*

2014/127-141

Брашић Стојановић Јована
- Стране директне инвестиције у сектору услуга
- Инвестиционе услуге брокерско-дилерског друштва

2018/1083-1098
2019/283-298

Брковић Радоје
- Атипични рад и приватне агенције за запошљавање
у Међународном радном праву
- Пружање услуга посредовања у запошљавању
од стране јавних служби
- Правна регулатива сезонских услужних послова у Србији
- Право на штрајк и концепт минималних услуга
- Услуге служби за запошљавање - међународни
и национални правни оквир
- Услуге сезонског рада и радноправни положај
сезонских радника у Републици Србији
- Услуге инспекције рада, управне инспекције
и жалбених комисија у циљу заштите права запослених
- Персонална асистенција и регулатива у Републици Србији
- Организатор волонтерске услуге

2011/451-461
2012/399-408
2013/1049-1059
2014/97-110
2015/571-583
2016/439-448
2017/727-741
2018/581-592
2019/437-448

Буковац Пувача Маја
- Утјецај правила о грађанскоправној одговорности
ревизора на тржишну утакмицу ревизорских услуга
- Одговорност за штету коју проузрочи
финанцијска агенција (Фина)
- Нова ЕУ Опћа уредба о заштити особних података - право на
накнаду штете и одговорност због њеног кршења (чл. 82. Уредбе)

2010/385-406
2016/789-811
2018/755-777
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Регистар аутора и наслови реферата
Бунчић Соња
- Прекогранично кретање привредних друштава
у Европској унији - облици, основи и примери*
- Злоупотреба правног субјективитета спортских
организација и решавање у арбитражном поступку*
- Микрофинансијске институције - настанак и опстанак
у новим економским и правним оквирима*

2014/923-934
2015/533-544
2017/265-278

Варга Синиша
- Повреда права потрошача делима
нелојалне конкуренције
- Појам и предмет антитрустовског права с посебним освртом
на појам и врсте несавршене конкуренције
- Уговор о консалтингу у правној теорији и пословној пракси
- Уговор о грађењу
- Коришћење људског обличја у комерцијалне сврхе
- Правно регулисање традиционалне, комплементарне
и алтернативне медицине у Републици Србији
- Географски опсег исцрпљења жига и паралелна трговина
у праву Републике Србије
- Географски опсег исцрпљења субјективних права
интелектуалне својине у упоредном праву
- Технологија трансфера технологије

2009/389-404
2010/203-218
2011/595-615
2012/111-126
2013/79-97
2014/637-663
2015/633-649
2016/889-914
2017/563-588

Васиљевић Драгана
- Банкарска тајна - границе заштите*

2018/999-1016

Васиљевић Мирко
- Карактеристике Закона о привредним друштвима Србије
- Закон о облигационим односима и уговор о ортаклуку

2006/225-244
2008/29-39

Васиљевић Зоран
- Однос документарног акредитива и асигнације
- Облици учешћа банака у акредитивним односима
- Банкарска гаранција као средство обезбјеђења даваоца кредита
- Потрошачки кредит као врста банкарског услужног посла*
- Банкарска тајна - границе заштите*

2008/325-332
2014/293-310
2015/297-316
2016/269-282
2018/999-1016

Велимировић Михаило
- Ново стечајно право
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2005/155-167

Регистар аутора и наслови реферата
- Од Општег имовинског законика до компанијских закона

2007/103-118

Вилус Јелена
- Утицај некоректне трговачке праксе
и преварне рекламе на економске интересе потрошача
- Међународне организације и регулисање услуга
- Јавно-приватно партнерство и услужно право

2009/365-388
2011/3-21
2013/567-582

Владетић Срђан
- Својина на објектима и уређајима који се користе
за обављање комуналних делатности
- Водовод и канализација у старом Риму
- Обављање услуга путем фидуције
закључене са пријатељем
- Улога Агрипе у водоснабдевању старог Рима
- Управљање водоснабдевањем старог Рима
у периоду Републике
- Curator aquarum и особље водоводне службе у старом Риму
- Августово законодавство у погледу управљања водоводима
- Категорије корисника и сврхе за које се користила вода
из римских аквадуката
- Фронтинов осврт на положај старатеља
римског водовода (curator aquarum)

2011/531-538
2012/439-446
2013/99-106
2014/477-484
2015/611-618
2016/467-474
2017/529-536
2018/417-422
2019/469-475

Влашки Бојан
- Стандарди услужности јавне управе
у свијетлу добре и лоше управе

2015/879-899

Влашковић Божин
- Коришћење знака као услов за повреду робног и услужног жига
- Индивидуалност индустријског дизајна
- Серијски жигови у пракси Европског суда правде
- Боја у поступку регистрације жига
у немачком и европском праву
- Појам услуга у праву жига Европске уније у вези са
груписањем производа и услуга
- Регистрација рекламних слогана за обележавање
производа и услуга
- Европски суд о идентичном положају закуподавца и провајдера,
као посредника услуга, у смислу повреде жига*
- Употреба индивидуалних и колективних жигова
за обележавање производа и услуга према Уредби бр. 2017/2009*

2011/569-578
2012/559-571
2013/1017-1025
2014/961-971
2015/621-631
2016/491-503
2017/551-561
2018/463-475
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Регистар аутора и наслови реферата
- Заштита слова жигом у немачком и европском праву*

2019/539-552

Влашковић Вељко
- Судбина установе веридбе у породичном праву Србије
- Лекарска и фармацеутска услуга прекида трудноће
и начело најбољег интереса детета
- Услуга хранитељства и правни положај родитеља детета
- Правни и етички аспекти донирања органа са живих
и пунолетних лица неспособних за расуђивање
- Услуга хранитељства у контексту принципа
"најбољег интереса детета"
- Критичне тачке Преднацрта Грађанског законика Србије
у домену услуга сурогације
- Осврт на биомедицинску услугу постхумног зачећа
као израза репродуктивне аутономије
- "Најбољи интерес будућег детета" у контексту приступа
услугама биомедицнски потпомогнутог оплођења
- Услуге предузимања већих медицинских захвата над дететом
са аспекта вршења родитељског права
- Жена која живи сама као корисница услуга
биомедицински потпомогнуте оплодње

2007/213-234
2011/733-744
2012/713-729
2013/717-732
2014/729-744
2015/751-768
2016/575-587
2017/699-710
2018/639-649
2019/651-665

Влашковић Ксенија
- Економске и правне функције жига првенствено
са аспекта корисника производа и услуга*
- Облици одговорности за употребу познатих
жигова као кључних речи у online услугама
- Углед познатог жига и његово преношење
на услуге трећих лица

2013/657-666
2014/541-550
2015/685-695

Врховшек Мирослав
- Кривична, привреднопреступна и прекршајна одговорност
привредних друштава и других правних лица, одговорних лица,
и физичких лица у позитивном законодавству Републике Србије
- Нешто више о погрешним или непрецизним решењима
у позитивном законодавству Републике Србије
- Примена правних правила Српског грађанског законика
у пресудама трговинских судова и Врховног суда Србије*
- Српско право - некад и сад
- Права наручиоца у случају недостатака грађевине*
- Одговорност за материјалне недостатке
испуњења уговора о продаји*
- Заштита права и ништавост уговора о јавној набавци*
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2005/215-227
2006/273-302
2007/237-248
2007/249-273
2008/287-296
2009/346-361
2010/347-370

Регистар аутора и наслови реферата
- Банкарска гаранција као услужни банкарски посао
и накнада штете*
- Судска заштита субјективних права из радног односа
по новом Закону о парничном поступку*
- Управна и судска заштита права по новом
Закону о јавним набавкама*

2011/205-226
2012/857-881
2013/807-829

Вујисић Драган
- Дужности и имовинска одговорност чланова
управног одбора акционарског друштва
- Закон о привредним друштвима
и забрана конкуренције
- Уговори о туристичким услугама
- Уговор о организовању путовања обавезе организатора путовања и путника - Уговор о организовању путовања - oдговорност
организатора путовања - Уговор о алотману
- Агенцијски уговор о угоститељским услугама
- Подручје примене Директиве о путовањима у пакет
аранжманима и повезаним путним аранжманима
- Камповање као облик туристичке услуге
- Уговор о превозу путника
- Туристичке агенције

2008/317-324
2010/371-384
2011/285-299
2012/303-315
2013/421-434
2014/331-350
2015/451-468
2016/363-376
2017/357-370
2018/127-136
2019/333-341

Вујичић Јован
- Правна заштита примаоца лизинга
- Гаранције на позив према Једнообразним правилима
из 2010. године: појам и елементи
- Слобода пружања услуга у праву Европске уније
- Обавеза организатора путовања да путника
обавести о прописима значајним за путовање
- Процена (не)правичности одредаба у потрошачким
уговорима на основу генералне клаузуле: случајеви
Aziz и Constructora Principado

2011/273-282
2012/271-287
2013/107-123
2014/371-382

2015/1051-1063

Вујовић Драгана
- Реална средства обезбеђења кредитних услуга у функцији
интеграције европског финансијског тржишта

2015/333-345

Вукадиновић Милан
- Цена воде - економска или социјална категорија*

2010/441-461
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Регистар аутора и наслови реферата
Вукадиновић Радован
- Државна помоћ у праву ЕУ
- Промишљање о појму и последицама неиспуњења
уговорних обавеза и повреде уговора

2005/231-248
2008/167-179

Вуковић Властимир
- Заштита потрошача у финансијском сектору Србије:
форма и факта

2009/197-209

Вуковић Анте
- Осврт на критериј презадужености (као негативну
претпоставку за именовање стечајног управитеља)
из перспективе конвенцијског права: допринос расправи
о реформи хрватског стечајног законодавства*

2015/1135-1168

Вуковић Зоран
- Методе алтернативног решавања потрошачких спорова
- Одговорност за нематеријалну штету
због повреде уговора, са посебним освртом
на уговор о организовању путовања
- Уговори закључени са малолетним спортистима
- Претпоставке за обављање послова спортског агента
- Клаузуле о неодговорности у потрошачким уговорима
- Правни положај спортског агента у преговорима
- О појму спорта

2013/979-994

2014/383-398
2015/555-568
2016/423-435
2017/911-921
2018/377-385
2019/395-407

Вуковић Младен
-Улога обвезника у процјени ризика везаних за прање новца
и финансирање терористичких активности

2016/1001-1011

Вулетић Владимир
- Развој и промене у примени начела caveat emptor: од римског
до модерног грађанског права Европе
и Сједињених Америчких Држава

2009/11-40

Вучковић Јелена
- Право на добру управу и електронске услуге
- Еколошке услуге и локална самоуправа
- Агенцијски модел услужне управе

10

2011/815-826
2012/455-470
2013/845-860

Регистар аутора и наслови реферата
- Право на обавештеност и медијске услуге
са посебним освртом на оглашавање
- Комуналне услуге
- Реформа јавних агенција на путу ка услужној управи
- Уставне гаранције и ограничења слободе медијских услуга
- Управљање људским ресурсима као фактор квалитета
услуга локалне самоуправе
- Пружање медијских услуга и право на приватност

2014/565-574
2015/597-610
2016/701-712
2017/605-613
2018/1017-1036
2019/601-618

Гавриловић Ненад
- Развој на облигационото право во Република Македонија
(од осамостојувањето до 2008 година)*
- Развој на облигационото право во Република
Македонија (втора новела на Законот за обигационите
односи од 2008 година)*
- Структура и висина банкарских кредитних
потраживања у праву Републике Македоније:
са посебним освртом на стопе уговорних камата*
- Заштита "слабије" стране код уговора о услугама
у новом европском уговорном праву: модалитети,
дилеме и перспективе*
- Дужност предуговорног информисања код уговора о услугама
у европском уговорном праву: циљеви и правне санкције*
- Одговорност даваоца услуга у европском уговорном праву
и у правним системима земаља региона: општи режим*

2008/105-116

2008/117-132

2014/251-277

2015/49-71
2016/41-66
2017/41-73

Галев Гале
- Развој на облигационото право во Република Македонија
(од осамостојувањето до 2008 година)*
- Развој на облигационото право во Република
Македонија (втора новела на Законот за обигационите
односи од 2008 година)*

2008/105-116

2008/117-132

Галетин Милена
- Право и модна индустрија*
- Прекогранично кретање привредних друштава
у Европској унији - облици, основи и примери*
- Злоупотреба правног субјективитета спортских
организација и решавање у арбитражном поступку*
- Микрофинансијске институције - настанак и опстанак
у новим економским и правним оквирима*

2012/573-582
2014/923-934
2015/533-544
2017/265-278
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Регистар аутора и наслови реферата
Гауди Грасиела
- Преглед регулативе о туристичким услугама у Аргентини*

2017/343-355

Гверо Санда
- Развој услуга социјалне заштите*

2014/589-603

Глушац Данијела
- Јавноправни и грађанскоправни аспекти превара
у осигурању у Републици Србији*
- Специфичности одређивања корисника код уговора
о осигурању живота у корист трећег лица
- Искључени ризици из покрића у осигурању живота

2015/363-374
2018/301-318
2019/319-329

Горети Санчез Лима Мариа
- Путничко и туристичко право
као део потрошачког права у Бразилу
- Услужни послови у Туристичком праву*

2014/323-330
2015/437-450

Гонгета Сања
- Економски и правни аспекти уговора о лизингу*
- Банкарске гаранције у светлу правила Међународне
трговинске коморе: Uniform Rules for Demand Guarantees*
- Societas Privata Europea - наднационални облик друштва
са ограниченом одговорношћу у Европској унији*
- Директива о рачунима за плаћање - корак више у
пружању услуга и заштити права у Европској унији*

2012/99-109
2013/253-266
2014/935-947
2015/207-221

Грбић Сања
- Осврт на критериј презадужености (као негативну
претпоставку за именовање стечајног управитеља)
из перспективе конвенцијског права: допринос расправи
о реформи хрватског стечајног законодавства*

2015/1135-1168

Грубешић Ивана
- Редефинисање појма радника у условима
рада на online платформама
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2019/959-980

Регистар аутора и наслови реферата
Дабовић Анастасовска Јадранка
- Развој на облигационото право во Република Македонија
(од осамостојувањето до 2008 година)*
- Развој на облигационото право во Република Македонија
(втора новела на Законот за обигационите односи
од 2008 година)*
- Структура и висина банкарских кредитних
потраживања у праву Републике Македоније:
са посебним освртом на стопе уговорених камата*
- Заштита "слабије" стране код уговора о услугама
у новом европском уговорном праву: модалитети,
дилеме и перспективе*
- Дужност предуговорног информисања код уговора о услугама
у европском уговорном праву: циљеви и правне санкције*
- Одговорност даваоца услуга у европском уговорном праву
и у правним системима земаља региона: општи режим*

2008/105-116

2008/117-132

2014/251-277

2015/49-71
2016/41-66
2017/41-73

Дакић Милан
- Карактеристике нормативног уређења услуге даљинског
грејања у Републици Србији у односу на настанак, промену
и престанак права и обавеза из уговора о продаји
топлотне енергије и заштиту права крајњег купца*
- Институти и механизми остваривања права на доступност
здравствене заштите у Републици Србији*
- Енергетски угрожени купац*

2017/485-513
2018/549-579
2019/769-789

Дамјановић Олга
- Микрофинансијске институције - настанак и опстанак
у новим економским и правним оквирима*

2017/265-278

Дел Бусто Еухенио
- Преглед регулативе о туристичким услугама у Аргентини*

2017/343-355

Дескоски Тони
- Примена Бечке конвенције о уговорима о
међународној продаји робе из 1980. године
(CISG) на мешовите уговоре*
- Заштита на потрошачувачите кај пророгација
на мегународна судска надлежност*
- Аутономија воље код уговора о франшизи - савремени међународни
приватно-правни аспекти вануговорне одговорности -*

2014/81-95
2015/969-984
2016/69-83
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Регистар аутора и наслови реферата
- (Не)допуштеност аутономије воље код вануговорне одговорности
за штету из повреде права интелектуалне својине*
- Основи аутономије воље у савременим међународним
трговачким трансакцијама*

2017/539-550
2018/51-64

Дивљак Драго
- Закон о облигационим односима и облигационе
кодификације земаља са простора бивше Југославије

2008/53-58

Доковски Вангел
- Примена Бечке конвенције о уговорима о
међународној продаји робе из 1980. године
(CISG) на мешовите уговоре*
- Заштита на потрошачувачите кај пророгација
на мегународна судска надлежност*
- Аутономија воље код уговора о франшизи - савремени међународни
приватно-правни аспекти вануговорне одговорности -*
- (Не)допуштеност аутономије воље код вануговорне одговорности
за штету из повреде права интелектуалне својине*
- Основи аутономије воље у савременим међународним
трговачким трансакцијама*

2014/81-95
2015/969-984
2016/69-83
2017/539-550
2018/51-64

Драгашевић Момир
- Уговор о организовању путовања и заштита
туристе као потрошача

2009/211-227

Драговић Јелица
- Заштита права потрошача електричне енергије
у Републици Србији

2013/1005-1013

Дукић Мијатовић Маријана
- Утицај актуелне легислативе и праксе пословних банака
на развој домаћег хипотекарног и финансијског тржишта
- Економски и правни аспекти уговора о лизингу*
- Банкарске гаранције у светлу правила Међународне
трговинске коморе: Uniform Rules for Demand Guarantees*
- Societas Privata Europea - наднационални облик друштва
са ограниченом одговорношћу у Европској унији*
- Директива о рачунима за плаћање - корак више у
пружању услуга и заштити права у Европској унији*
- Привредне функције документарног акредитива

14

2011/251-272
2012/99-109
2013/253-266
2014/935-947
2015/207-221
2016/257-268

Регистар аутора и наслови реферата
- Предности арбитражног решавања привредних спорова
- Уговор о форфетингу у пословној пракси*
- Пружање бесплатних правних услуга*
- Правна заштита компјутерског програма*

2017/943-953
2018/169-180
2019/411-435
2019/553-565

Ђорђевић Срђан
- Кратак језички поглед на савремену уставност Србије
- Јавне услуге и дискриминација
- Услуга високошколског образовања и лица са хендикепом
- Забрана дискриминације у Закону о јавно-приватном
партнерству и концесијама
- Јавно-приватно партнерство српских општина на Косову
- Савремена држава као услужни сервис грађана
- Јавне услуге и цивилно друштво
- Заједница српских општина као пружалац услуга
- Пример дискриминације породиља
у научно-истраживачком раду
- Предности и недостаци интегрисаног универзитета

2006/215-222
2011/441-450
2012/759-775
2013/1085-1090
2014/999-1008
2015/801-809
2016/449-455
2017/743-760
2018/727-736
2019/749-755

Ђундић Петар
- Рецепција међународног права у унутрашње право*

2006/253-272

Ђурђев Душанка
- Хармонизација саобраћајног права
- Речна пловидба

2005/249-264
2007/77-88

Ђурђић Тамара
- Уговор о лекарској услузи
- Одговорност лекара за штету узроковану лекарским услугама
- Право на поверљивост медицинских података
- Лекарска грешка и професионална одговорност лекара
- Професионална одговорност естетског хирурга
као пружаоца услуга
- Етичка и правна разматрања трансплантације органа
- Право на заштиту генетске приватности
- Одговорност за штету од лекова

2011/745-764
2012/699-711
2013/757-771
2014/703-715
2016/609-620
2017/711-723
2018/651-663
2019/667-678

Ђурђевић Марко
- Општи услови уговора и заштита потрошача
- Тумачење уговора – појам, предмет и границе
- Правна сигурност у уговору

2009/245-262
2013/37-53
2019/71-90
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Регистар аутора и наслови реферата
Ђурђевић Ненад
- Спортске организације (клубови) као привредна друштва
- Одговорност за штету коју је изазвала животиња
- Заштита потрошача од материјалних недостатака
продате ствари (производа)
- Уговор о посети спортској приредби
- Уговори између спортиста аматера и спортских клубова
према Закону о спорту Републике Србије
- Спортски стручњаци и пружање услуга у спорту
- Приватизација и организациона трансформација
организација у области спорта
- Спортски објекти и пружање услуга у спорту
- Фудбалски посредници и Закон о спорту Републике Србије
из 2016. године
- Имовинска одговорност спортских стручњака
- Закључење уговора између спортиста и спортских организација
према Закону о спорту Републике Србије из 2016.
- Вршење послова одржавања реда на јавним скуповима

2005/131-152
2008/343-361
2009/307-329
2011/363-399
2012/365-396
2013/453-503
2014/419-455
2015/509-531
2016/389-422
2017/449-482
2018/337-376
2019/359-394

Ђуричић Јована
- Јавни уговори код концесија с посебним
освртом на концесије за пружање услуга
- Уговорна казна код јавних уговора

2014/799-811
2015/913-926

Ернст Хано
- Одштетноправна заштита због неодговарајуће услуге
приватноправних регистара у хрватском праву*

2013/915-949

Жанг Хуаилинг
- Одговорност директора као механизам приватног права
за заштиту животне средине

2016/987-1000

Живојиновић Драгица
- Слобода завештања у средњевековној Србији
- Правни и социолошки оквири лечења неплодности
применом биомедицине
- Историјски развој и међународна регулатива клиничких
испитивања која се изводе на људима
- Заштита вулнерабилних субјеката клиничких
испитивања у Декларацији из Хелсинкија
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2007/23-37
2011/691-705
2012/677-697
2013/681-697

Регистар аутора и наслови реферата
- Слобода пристанка на учешће у медицинском
истраживању у међународној и српској регулативи
- Права и дужности истраживача у извођењу медицинских
истраживања на људима у регулативи Хелсиншке декларације
- Појам испитаника и карактер његовог учешћа
у медицинском истраживању на људима
- Мере специјалне заштите малолетних испитаника
у Уредби Европске уније бр. 536/2014
- Информисани пристанак на учешће у медицинском истраживању:
остварење постављених нормативних захтева у пракси
и пут ка његовом унапређењу
- Изјаве воље за случај потоње неспособности
за самостално одлучивање: антиципирано
одлучивање пацијената у европским правима

2014/665-686
2015/729-749
2016/531-548
2017/627-645

2018/607-626

2019/621-637

Здравева Неда
- Развој на облигационото право во Република Македонија
(од осамостојувањето до 2008 година)*
- Развој на облигационото право во Република
Македонија (втора новела на Законот за обигационите
односи од 2008 година)*

2008/105-116

2008/117-132

Зеленовић Вера
- Уговор о форфетингу у пословној пракси*

2018/169-180

Зиндовић Илија
- Одговорност за преговоре (culpa in contrahendo) правни основ и претпоставке одговорности - Разлози ограничавања потпуне конкуренције
- Правни режим time sharing-а
- Повреда уговора о организовању путовања
и одговорност за нематеријалну штету

2008/201-210
2010/231-244
2011/301-313
2012/317-330

Иванчевић Катарина
- Посредовање у осигурању
- Пословна етика у делатности осигурања
- Осигурање од одговорности туристичких агенција
у српском праву с посебним освртом на упоредно право
- Исправе о осигурању

2014/143-169
2016/327-348
2017/317-340
2018/241-263
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Регистар аутора и наслови реферата
Иванчић Борис
- Један аспект одговорности из подручја услуга - да ли је
законодавац правно одговоран ако донесе лош пропис*
- Девизна клаузула и каматна стопа – је ли се ишта
промијенило у односу банака и кредитних дужника*

2012/349-363
2014/217-249

Илкић Зоран
- Правна заштита корисника услуга осигурања од одговорности
- Осигурање од одговорности јавних бележника
- Осигурање од опасности пожара и превентива
- Системи и критеријуми контроле услова осигурања
- Пробијање правне личности - разлике у односу
на побијање правних радњи дужника
- Осигурање од професионалне одговорности стечајних управника

2013/361-375
2014/813-827
2015/417-433
2016/813-828
2017/1065-1077
2018/285-300

Јанковец Ивица
- Управни одбор акционарског друштва
(неколико напомена уз Закон о привредним друштвима)

2005/35-43

Јанковић Јелена
- Интеграција образовања и рада са аспекта реформе
система осигурања за случај незапослености
- Морални ризик у осигурању за случај незапослености
- Радноправна сигнализација на путу
спречавања дехуманизације рада
- Специфичне мере оптималне флексибилности
радних аранжмана

2016/753-766
2017/1111-1024
2018/1099-1112
2019/1103-1116

Јевтић Атанасије
- Слово о данашњем језику српском

2006/3-6

Јелинић Срећко
- Хармонизација хрватског ЗОО с еуропским правом – потреба,
разлози, домети – с посебним освртом на примјену обичаја,
заштиту потрошача и одговорност за неисправан производ
- О потрошачким уговорима у суставу новог (уговорног)
обвезног права Хрватске и заштити потрошача*
- Контрола концентрација (спајања, преузимања
и стјецања контроле) у хрватском законодавству*
- Комуналне услуге *
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2008/69-79
2009/55-69
2010/285-296
2011/403-421

Регистар аутора и наслови реферата
- Индустрија услуга и правна регулатива с посебним
освртом на услуге у туризму
- О накнади за кориштење јавних паркиралишних
површина – о заштити потрошача у подручју
кориштења услуге паркирања*
- Пледоаје за - услужне дјелатности,
јавне услуге и потрошачко право - Стечај потрошача - у функцији заштите дужника
или вјеровника
- Заштита права путника у жељезничком пријевозу*
- Господарство и "услужни послови"
с посебним освртом на улогу и одговорност ревизора*
- Правна регулатива и пружање услуга у сувременом животу*
- Пружање услуга као витална компонента сувремене економије –
о одговорности пружатеља услуга за квалитету пружене услуге

2012/291-302

2013/583-604
2014/19-31
2015/1067-1085
2016/769-787
2017/827-846
2018/3-16
2019/39-58

Јелинић Звонимир
- О потрошачким уговорима у суставу новог (уговорног)
обвезног права Хрватске и заштити потрошача*
- Контрола концентрација (спајања, преузимања
и стјецања контроле) у хрватском законодавству*
- Комуналне услуге *
- Регулација одвјетничке дјелатности из перспективе
правила о тржишном натјецању
- Процесноправни аспекти колективне заштите
права корисника финанцијских услуга – кредитних
дужника – нова искуства из Републике Хрватске
- О накнади за кориштење јавних паркиралишних
површина – о заштити потрошача у подручју
кориштења услуге паркирања*
- Есеј о хрватском одвјетништву у еуропском
контексту процјена садашњег стања и перспективе
будућег развоја у свјетлу надолазећих промјена
- Претходна наплата награда, трошкова и пристојби као увјет
за поступање одвјетника, јавних биљежника и правосудних тијела
- Заштита права путника у жељезничком пријевозу*
- Господарство и "услужни послови"
с посебним освртом на улогу и одговорност ревизора*
- Правна регулатива и пружање услуга у сувременом животу*
- Сустав награђивања и накнађивања трошкова
поступка као препрека реформи правила о утврђивању
и присилној наплати неспорних тражбина

2009/55-69
2010/285-296
2011/403-421
2011/617-657

2012/839-856

2013/583-604

2013/643-656
2015/825-845
2016/769-787
2017/827-846
2018/3-16

2019/907-934
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Регистар аутора и наслови реферата
Јесел Холст Криста
- Југословенски Закон о облигационим односима
и његов утицај у Немачкој
- Caveat vendor - одлука Европског суда правде у случају
C-404/06 и њен утицај на потрошачке продаје у Немачкој

2008/133-138
2009/331-345

Јечменић Милан
- Уговор о спонзорству културе и уметности

2017/193-204

Јовановић Зоран
- Услужност јавне управе на почетку XXI века с посебним
освртом на управљање људским ресурсима
- Електронска управа - пут ка услужној управи
- Електронске јавне услуге у Републици Србији
- Рационализација јавне управе у Републици
Србији - пут ка услужној управи
- Приватизација јавних служби - осврт на упоредно-правна
искуства и приватизација у Републици Србији
- Глобални трендови у е-управи и њихов утицај
на пружање јавних услуга
- Значај јавних набавки у процесу приступања Републике Србије
Европској унији са посебним освртом на локалну самоуправу
- Дигиталне услуге државе са посебним освртом на доношење
Закона о електронској управи у Републици Србији
- Јавно-приватно партнерство у локалним
самоуправама у Републици Србији

2011/797-813
2012/745-756
2013/831-843
2014/1047-1060
2015/811-824
2016/683-699
2017/1039-1053
2018/681-695
2019/697-708

Јовић Његослав
- Правни аспекти паралелне трговине фармацеутским производима
- Потрошачки кредит као врста банкарског услужног посла*
- Историјски развој telle quelle одредбе у Париској конвенцији
за заштиту интелектуалне својине
- Правни аспекти уговора о франшизингу који се односе
на промет права индустријске својине

2015/667-683
2016/269-282
2017/589-602
2018/477-489

Јовичић Јелена
- Услуге вршиоца недржавне јавне управе у уставном
систему Србије
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2013/861-870

Регистар аутора и наслови реферата
Јухарт Миха
- Услови за обавезну понуду за откуп

2010/297-309

Камбовски Игор
- Нова концепција услуга - електронска трговина
vis-ẚ-vis традиционалне трговине
- Неки аспекти злоупотреба код услуга е-трговине
- Комерцијалне комуникације и услуге информатичког друштва
- Грађанско-права одговорност заступника
- Заштита приватности и личних података од стране
трговаца код електронске трговине
- Сигурност чувања и преноса података и информација код
електронске трговине и електронског (интернет) банкарства

2013/149-156
2015/113-119
2016/457-465
2017/77-83
2018/943-950
2019/899-906

Камерун Фил
- Право космичких путовања и право на светлост звезда

2018/101-124

Качер Бланка
- Уговори о даровању, уздржавању и орташтву –
гдје им је мјесто?
- Развитак одговорности за неисправан производ
у хрватском праву
- Нови хрватски Закон о заштити тржишног натјецања
у контексту либерализма и заштите конкуренције*
- Услуге у медицинском праву или медицинске услуге
- „Никад не реци никад“ или још један случај
одштетне одговорности даватеља услуга
- Облигација средства или циља код пружања услуга
естетске кирургије
- Медицинске услуге - информирани пристанак
као једно од темељних права пацијента и трансплантација
- Једно ново виђење проблема познатих као "CHF" или "CHF case"*
- Осигурање од професионалне одговорности
за штете код трансплантације
- Проблеми познати као CHF case у 2016. год. - quo vadis CHF*
- Један услуга sui generis у хрватском праву - стечај потрошача
- Годину дана послије, 2017. год.- quo vadis CHF*
- Грађанскоправни статус orphan drugs
(лијекова "сирочића") у Републици Хрватској
- Медицинско одштетни аспект опће уредбе
еуропског парламента и вијећа (GDPR)
- Разлози pro et contra доношења Хрватског грађанског законика*
- Chf case – 2019. год.*

2008/297-315
2009/291-305
2010/99-135
2011/707-731
2012/495-507
2013/733-756
2014/687-702
2015/175-205
2015/395-415
2016/171-192
2016/937-956
2017/207-236
2017/647-671
2018/627-637
2018/819-833
2019/153-183
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Регистар аутора и наслови реферата
- Побијање дужникових правних радњи на штету
вјеровника – actio Pauliana

2019/997-1017

Качер Хрвоје
- Концепт нематеријалне штете по Закону о обвезним
(облигационим) односима из 1978. и успоредба са концептом
из хрватског Закона о обвезним односима из 2005.
- Заштита потрошача и интелектуално власништво
у хрватском праву
- Нови хрватски Закон о заштити тржишног натјецања
у контексту либерализма и заштите конкуренције*
- Услуге (тренера) у шпорту*
- Један аспект одговорности из подручја услуга - да ли је
законодавац правно одговоран ако донесе лош пропис*
- Девизна клаузула и каматна стопа - неке новоте
у хрватској нормативи и судској пракси
- Девизна клаузула и каматна стопа – је ли се ишта
промијенило у односу банака и кредитних дужника*
- Једно ново виђење проблема познатих као "CHF" или "CHF case"*
- Проблеми познати као CHF case у 2016. год. - quo vadis CHF*
- Годину дана послије, 2017. год.- quo vadis CHF*
- Разлози pro et contra доношења Хрватског грађанског законика*
- Chf case – 2019. год.*

2008/211-224
2009/265-277
2010/99-135
2011/331-361
2012/349-363
2013/191-214
2014/217-249
2015/175-205
2016/171-192
2017/207-236
2018/819-833
2019/153-183

Кијевчанин Ружица
- Адвокатура као облик пружања правне помоћи

2019/587-598

Климовски Александар
- Развој права игaра на срећу као савремене услуге
у оквиру македонске правне регулативе*
- Дефинисање менаџерских услуга
у савременом корпоративном управљању*

2013/543-563
2014/197-214

Кнежевић Мирјана
- Заштита потрошача
- Нова законодавна регулатива Србије - трговински
либерализам, заштита конкуренције и потрошача - Франшизинг услуга*
- Електронски акредитиви у пословању банака у Србији*
- Платни промет и платне услуге
- Уговор о кредиту као услужни посао
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2009/125-142
2010/219-230
2011/99-115
2012/255-269
2013/267-280
2014/279-291

Регистар аутора и наслови реферата
Кнол Радоја Катарина
- Алтернативно рјешавање медицинских спорова

2016/589-607

Коевски Горан
- Развој на облигационото право во Република Македонија
(од осамостојувањето до 2008 година)*
- Развој на облигационото право во Република
Македонија (втора новела на Законот за обигационите
односи од 2008 година)*
- Услужни сектор у Републици Македонији и у земљама у региону*

2008/105-116

2008/117-132
2014/33-52

Козар Владимир
- Примена правних правила Српског грађанског законика
у пресудама трговинских судова и Врховног суда Србије*
- Права наручиоца у случају недостатака грађевине*
- Одговорност за материјалне недостатке
испуњења уговора о продаји*
- Заштита права и ништавост уговора о јавној набавци*
- Банкарска гаранција као услужни банкарски посао
и накнада штете*
- Судска заштита субјективних права из радног односа
по новом Закону о парничном поступку*
- Управна и судска заштита права по новом
Закону о јавним набавкама*
- Предмет уговора о јавној набавци са посебним
освртом на набавку услуга*
- Акредитив као услужни банкарски посао
и обезбеђивање потраживања*
- Правни аспекти кастоди услуга у банкарском систему Србије*
- Нарушавање начела једнаке вредности давања
уговарањем валутне, девизне или индексне клаузуле*
- Забрана извршења и намирења као процесноправна
последица отварања стечајног поступка*
- Ништавост валутне клаузуле - ограничење слободе пружања
финансијских услуга и нарушавање правне сигурности

2007/237-248
2008/287-296
2009/346-361
2010/347-370
2011/205-226
2012/857-881
2013/807-829
2014/747-764
2015/267-296
2016/237-255
2017/279-303
2018/919-942
2019/217-246

Копања Јелена
- Поступак за штету колективних интереса потрошача
према Новели Закона о парничном поступку
Републике Српске (2013)*

2015/1029-1050
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Регистар аутора и наслови реферата
Костић Милан
- Услуге додатног образовања и обуке
при националној служби за запошљавање

2017/815-824

Константиновић Вилић Слободанка
- Језик закона - карактеристике и родна перспектива*

2006/55-63

Кузманова Ангела
- Услужни сектор у Републици Македонији и у земљама у региону*

2014/33-52

Куртовић Минела
- Кривична и прекршајна одговорност правних лица
у правном промету

2018/1113-1120

Лабудовић Станковић Јасмина
- Полисе осигурања живота везане за инвестициону јединицу
- Јединствено тржиште и пан-европски пензијски фондови
- Пензијски фондови у Руској Федерацији
и инвестиције њихових средстава
- Прање новца коришћењем хартија од вредности
- Муниципалне обвезнице као начин финансирања јединице
локалне самоуправе са освртом на Републику Србију
- Премије осигурања након одлуке Европског суда правде
у спору Test achats
- Покровитељство (посао преузимања емисије)
- Искуства земаља у развоју у погледу ефеката преливања
страних директних инвестиција
- Приватни инвестициони фондови

2011/239-249
2012/237-253
2013/281-293
2014/985-997
2015/223-234
2016/349-359
2017/305-313
2018/903-918
2019/247-257

Лазић Мирослав
- Развој института својине у праву Србије

2007/181-191

Лакићевић Вуксан
- Правни положај послодавца према одредбама новог ЗОР-а

2005/281-288

Лапчевић Миливоје
- Порески консалтинг
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2011/659-672

Регистар аутора и наслови реферата
- Диверзитет пореских обвезника у области услуга
и специфични проблеми опорезивања дохотка
- Хибридни карактер понуде услуга социјалне заштите
- Појам и савремене функције услуга економске пропаганде
- Буџетирање засновано на учинку као инструмент унапређења
система јавних услуга
- Домети и карактеристике извршитељске
делатности у Републици Србији
- Паушално опорезивање прихода предузетника законодавни оквир и фискални ефекти
- Концептуалне основе програмског буџетирања
у јавном сектору
- Финансијски аспекти стратешког планирања
у сектору јавних услуга

2012/947-960
2013/773-785
2014/575-586
2015/901-911
2016/713-724
2017/1079-1090
2018/1069-1081
2019/1051-1062

Лепосавић Bладимир
- Право потрoшача на информисаност - осврт на
међународне стандарде и регулативу права ЕУ

2013/1151-1173

Лештанин Бранко
- Легислативни оквир за рад полиције Републике
Србије у функцији владавине права

2019/681-695

Луковић Милош
- Развој српскога правног језика модерног доба
- Терминологија Закона о облигационим односима
и наше правно терминолошко наслеђе

2007/277-292
2008/393-405

Љубојев Надежда
- Правна заштита компјутерског програма*

2019/553-565

Љубојевић Гордана
- Етички и правни аспекти заштите потрошача*

2012/805-825

Љубојевић Чедомир
- Етички и правни аспекти заштите потрошача*

2012/805-825

Маганић Александра
- Заштита права особности

2008/363-379
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Регистар аутора и наслови реферата
- Процесноправна заштита потрошача у Републици Хрватској

2009/419-446

Максимовић Ева
- Јурислингвистика као спона између правних и језичких наука
- О процесу интеграције српског права са правом ЕУ

2006/163-173
2007/89-99

Максимовић Нина
- Етички и правни аспекти заштите потрошача*
- Анализа квалитета услуга у јавним предузећима*
- Правно регулисање јавно приватног партнерства
као инструмента новог јавног менаџмента
- Реформа локалне самоуправе у Србији као предуслов за
ефикасније пружање услуга грађанима

2012/805-825
2013/1197-1209
2014/787-797
2016/725-741

Манић Михајло
- Услуге приватног обезбеђења у Србији - економски значај*

2018/145-166

Манолева Митровска Данче
- Нови правни рамки на стечајот во македонското право
- Право о заштити конкуренције у Републици Македонији*
- Осигуравање у Републици Македонији
и значај посредника за његову реализацију*
- Директиве ЕУ о посредовању у осигурању*
- Агенција о супервизији у осигурању*
- Меница као средство обезбеђења даваоца кредита*
- Поступак за принудну наплату потраживања банке
из уговора о кредиту на основу менице*
- Наплата потраживања банке по основу уговора о кредиту
базиран на меници и исплата поверилаца у стечају дужника*

2005/169-177
2010/137-147
2011/227-238
2012/175-186
2015/349-361
2016/193-207
2017/249-263
2019/185-201

Марјановић Милош
- О односу језика и права као друштвених појава
- Тасићево поимање обичајног права

2006/113-129
2007/3-22

Марковић Бранислав
- Употреба службеног језика и језика мањина у Србији
- Либерализација телекомуникационих услуга
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2006/177-190
2011/423-439

Регистар аутора и наслови реферата
Марковић Велисав
- Уговор о посредовању - права и обавезе посредника
- Одговорност адвоката из уговора о пуномоћству
- Нормативно уређење делатности старих
и уметничких заната и домаће радиности
- Одговорност давалаца услуга пред судом части
Привредне коморе
- Незаконито одређивање цена комуналних услуга
за привредне субјекте
- Услуга хранитељства и права хранитеља

2014/185-195
2015/651-666
2016/85-105
2017/893-909
2018/407-417
2019/639-650

Марковић Бајаловић Дијана
- Положај мањинских акционара - у упоредном
законодавству и према Закону о привредним друштвима - Одређивање релевантног тржишта где завршава право, где почиње економија - Либерализација телекомуникационих услуга
- Заштита корисника финансијских услуга

2005/79-96
2010/247-261
2011/423-439
2012/157-174

Марковић Слободан
- Колективно остваривање ауторског права у светлу
слободе конкуренције на тржишту Европске уније

2010/311-327

Marochini Зрински Маша
- Утјецај заштите "конвенцијских" права на уговор о најму стана*

2017/955-982

Матић Дејан
- Високо образовање: између јавне услуге
и комерцијалне услужне делатности
- Карактер услужне делатности у области високог образовања
- Положај вршиоца услуга у области високог образовања
- Потенцијални правци будућег развоја услужне делатности
у области високог образовања у Србији
- Услужна делатност у области високог образовања десет година примене Закона о високом образовању
- Оправданост јавног финансирања корисника услуга
на приватношколским установама
- Нацрт Закона о високом образовању
и нове основе услуга у високом образовању
- Закон о високом образовању и аутономија универзитета

2011/845-860
2012/777-786
2013/873-882
2014/831-840
2015/957-966
2016/745-752
2017/805-813
2018/745-752
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Регистар аутора и наслови реферата
- Нацрт закона о науци и истраживањима
и квалитет услуга у високом образовању

2019/757-765

Матић Иво
- Поступак изванредне управе:
инсолвенцијски модел као "талац" кризе*

2019/477-513

Матић Инес
- Кратка повијест потрошачког стечаја*

2015/1087-1134

Медић Душко
- Заложно право као средство обезбјеђења кредитних услуга
у Републици Српској

2012/905-922

Мејер Томас
- Техничка помоћ за Грађанске законике
у бившем Совјетском Савезу

2008/195-199

Миладиновић Зоран
- Улога Народне банке Србије према новом Закону о осигурању
- Језик у Предлогу закона о ознакама географског порекла
- Заштита права интелектуалне својине у Србији некад и сад
- Накнада штете по ЗОО и прописима о заштити
права интелектуалне својине
- Распродаје и права потрошача
- Сукоб субјективних права интелектуалне својине
као законских монополских права и права конкуренције
- Услуге организација за колективно осигурање ауторског
и сродних права
- Уговор о изради филмског дела
- Посредовање, заступање и пружање других
услуга у осигурању
- Уговор о лиценци рачунарског програма
- Отпремник - шпедитер као давалац услуга заступања
у царинском поступку
- Општа правила о ауторским уговорима
- Одговорност превозиоца из уговора о превозу ствари
- Ризик као елемент осигурања
- Oбавезе уговарача осигурања, односно
осигураника из уговора о осигурању
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2005/195-211
2006/303-319
2007/159-180
2008/269-279
2009/157-173
2010/329-345
2011/579-594
2012/583-599
2013/127-148
2014/517-539
2015/89-112
2016/861-888
2017/847-871
2018/265-283
2019/301-317

Регистар аутора и наслови реферата
Миладиновић Снежана
- Један поглед на тридесет година
Закона о облигационим односима
- Начело Закона о облигационим односима о забрани
стварања и искориштавања монополског положаја на
тржишту и заштита конкурентских односа
- Основни принципи права услужних дјелатности у свијетлу
Кантове идеје „космополитског права“
- Уговор о пружању услуга у одредбама заједничког
референтног оквира за приватно право
(Draft Common Frame of Reference for Private Law - DCFR)
- Поједини уговори о пружању услуга у одредбама заједничког
референтног оквира за приватно право (Common Frame of
Reference for Private Law - CFR)
- Улога и значај основних начела облигационог
права у правном регулисању услужних послова
и конципирању Услужног права
- Нивои правне заштите корисника услуга
- Услужна правила (Корак ка "Космополитском праву" будућности)
- Одговорност и услужни послови
- Услужна правила у црногорском праву (некад и сад)
- Правна сигурност и слобода пружања услуга

2008/41-51

2010/83-98
2011/39-52

2012/39-51

2013/17-36

2014/53-68
2015/27-47
2016/23-40
2017/3-21
2018/31-49
2019/3-19

Миленковић Јелена
- Типски уговори са потрошачима и некоректне клаузуле
- Директива ЕУ 123/2006 о услугама у унутрашњем
тржишту ЕУ - циљеви, новине и начини имплементације
- Упоредноправна анализа пружања услуга правне помоћи
у грађанском судском поступку и обавеза Републике Србије

2010/421-438
2011/67-77
2012/883-901

Милић Иван
- Прекршајна одговорност путника у области јавног превоза*
- Шта даље са привредним преступима и актуелним
Законом о привредним преступима?*
- Правне последице осуде за привредни преступ
- Евиденција о осудама за привредни преступ

2015/143-159
2016/957-971
2018/1057-1067
2019/1063-1076

Миловић Мирослав
- Либерализам и питање слободе

2010/3-15
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Регистар аутора и наслови реферата
Милојевић Марија
- Медијација као врста услужне делатности и као начин
решавања спора у оквиру кривичног поступка
према пунолетним учиниоцима кривичних дела

2019/857-872

Милосављевић Јелена
- Посао кредита и тенденције у развоју
кредитне услужне функције
- Професионално управљање стамбеним заједницама нова услужна делатност привредних субјеката
у Републици Србији*
- Уговори о туристичким услугама с посебним погледом
на уговор о ангажовању туристичких капацитета*

2017/1025-1137

2018/423-437
2019/343-356

Милосављевић Мирослав
- Терминолошко и појмовно одређење акционарског
друштва и његови битни елементи
- Пословна тајна у услугама и њена заштита
у Републици Србији
- Јавно предузеће - субјект услужног права у Републици
Србији са посебним погледом на решења у Закону
о јавним предузећима из 2012.
- Предузетник - субјект услужних послова
у Републици Србији
- Финансијске услуге и заштита њихових корисника
- Берзе и берзанске услуге
- Органи банке као субјекти услужних послова
и њихова одговорност у Републици Србији
- Професионално управљање стамбеним заједницама нова услужна делатност привредних субјеката
у Републици Србији*
- Уговори о туристичким услугама с посебним погледом
на уговор о ангажовању туристичких капацитета*

2005/97-116
2012/617-635

2013/605-624
2014/1027-1045
2015/235-252
2016/107-126
2017/1001-1019

2018/423-437
2019/343-356

Милутиновић Љубица
- Накнада нематеријалне штете: нове тенденције *
- Промене ставова судске праксе о накнади
нематеријалне штете*

2008/227-238
2008/239-258

Миљић Дражен
- Савремена дилема у вези са пружањем јавних услуга
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2017/785-802

Регистар аутора и наслови реферата
Мирјанић Жељко
- Развој услуга социјалне заштите*
- Заштита права студената у високошколској установи

2014/589-603
2015/945-955

Митревски Владимир
- Право о заштити конкуренције у Републици Македонији*
- Осигуравање у Републици Македонији и значај посредника
за његову реализацију*
- Директиве ЕУ о посредовању у осигурању*
- Заступање у осигурању у праву Републике Македоније
- Агенција о супервизији у осигурању*
- Меница као средство обезбеђења даваоца кредита*
- Поступак за принудну наплату потраживања банке
из уговора о кредиту на основу менице*
- Наплата потраживања банке по основу уговора о кредиту
базиран на меници и исплата поверилаца у стечају дужника*

2010/137-147
2011/227-238
2012/175-186
2014/171-183
2015/349-361
2016/193-207
2017/249-263
2019/185-201

Мићовић Андреј
- Правни оквир заштите потрошача и тајм-шеринг
- Неправичне уговорне одредбе са освртом на тајм-шеринг
- Санкционисање злоупотреба у вези са тајм-шерингом
- Терминолошко и појмовно одређење тајм-шеринга
и уговорних страна
- Управноправна заштита стицалаца тајм-шеринга
- Вансудска заштита стицалаца тајм-шеринга
- Обавезе организатора путовања

2012/331-346
2013/435-449
2014/399-415
2015/487-505
2016/377-386
2017/421-435
2018/321-333

Мићовић Миодраг
- Право потрошача на сигурност
- Тендер и аукција
- Берза - правни положај и пословање
- Објективни концепт примене трговачких обичаја
- О темељним правилима потрошачког права
- Утицај и ефекти привредног либерализма на правo конкуренције
- Хетерогеност услуга и хомогеност услужних правних правила
- Слобода приступа и пружања услуга
- Заједничка правила за уговоре о услугама
- Цена као елемент уговора о услугама
- Прилози за Услужно право
- Универзални сервис као основно људско право
- Обавезе пружаоца услуга и последице повреде уговора о услугама
- Услуге и уговор о продаји
- О условном услужном праву

2005/181-191
2006/245-252
2007/149-157
2008/139-146
2009/43-54
2010/69-79
2011/23-38
2012/13-22
2013/3-15
2014/69-79
2015/3-25
2016/3-21
2017/23-39
2018/17-30
2019/21-37
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Регистар аутора и наслови реферата
Михајловић Борко
- Право корисника финансијских услуга на превремену
отплату кредита
- Непоштена пословна пракса у савременим условима пословања
- Професионална пажња: правни стандард за
утврђивање постојања непоштене пословне праксе

2013/377-390
2018/803-816
2019/945-958

Михелчић Габријела
- Одштетноправна заштита због неодговарајуће услуге
приватноправних регистара у хрватском праву*
- Рефлексија правила о присилном намирењу из Директиве
о хипотекарним кредитима на кредитне услуге*
- Утјецај заштите "конвенцијских" права на уговор о најму стана*
- Пропорциоалност као коректив у служби заштите
некретнине овршеника

2013/915-949
2016/283-302
2017/955-982
2018/951-970

Мишћенић Емилиа
- Платне услуге у Еуропској унији

2013/313-359

Младеновић Радивоје
- Требају ли Србима брокер, дилер, тендер, бренд

2006/89-111

Мораит Бранко
- Правни живот и хармонизација Закона о облигационим односима

2008/59-67

Мота Флорес Вентура Енрике
- Туристичка регионализација у функцији
управљања туристичким дестинацијама

2017/405-419

Мујовић Зорнић Хајрија
- Здравствене услуге из угла медицинско-правних разматрања

2012/639-663

Муцунски Тимчо
- Развој права игaра на срећу као савремене услуге
у оквиру македонске правне регулативе*
- Дефинисање менаџерских услуга
у савременом корпоративном управљању*

32

2013/543-563
2014/197-214

Регистар аутора и наслови реферата
Накић Јакоб
- Рефлексија правила о присилном намирењу из Директиве
о хипотекарним кредитима на кредитне услуге*
- Постоји ли сигуран правни промет некретнина
у Републици Хрватској
- Обрнута хипотека /новум или још једна превара?/

2016/283-302
2018/971-998
2019/259-282

Недељковић Никола
- Каматна стопа и застој у отплати код уговора о кредиту

2013/391-418

Никезић Срђан
- Систем функционисања малопродаје и велепродаје у
условима конкурентног окружења

2012/127-153

Никач Жељко
- Казненоправна одговорност за примање мита
као награде за обећану услугу*
- Правни и институционални оквир за рад полиције
као услужног сервиса грађана*
- Легислативни оквир за рад полиције Републике
Србије у функцији владавине права

2017/925-939
2018/667-679
2019/681-695

Николић Душан
- Индоевропски корени и три европеизације
српског приватног права

2007/131-148

Николић Оливер
- Заштита интелектуалне својине као предуслов
за унапређење квалитета услуга на тржишту*

2019/567-586

Опачић Ана
- Заштита корисника финансијских услуга
у контексту хармонизације са правом ЕУ
- Валутна клаузула CHF као регионални феномен
у контексту евроинтеграција*
- Проблеми презадужености физичког лица у светлу
института индивидуалног стечаја
- Проблем CHF клаузуле - основ за раскид или ништавост

2015/317-331
2016/303-324
2017/1021-1038
2018/181-197
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Регистар аутора и наслови реферата
Павловић Марко
- Кратка историја српског правног језика

2006/7-27

Павловић Слободан
- Комуникативни аспект старосрпске
пословноправне писмености

2007/293-307

Павловић Зоран
- Заштита права потрошача у туризму Србије*
- Правни оквир за заштиту примаоца франшизе у Србији*
- Јавноправни и грађанскоправни аспекти превара
у осигурањуу Републици Србији*
- Кривичноправно реаговање на недозвољене фондове у привреди
- Карактеристике нормативног уређења услуге даљинског грејања
у Републици Србији у односу на настанак, промену
и престанак права и обавеза из уговора о продаји
топлотне енергије и заштиту права крајњег купца*
- Институти и механизми остваривања права
на доступност здравствене заштите у Републици Србији*
- Енергетски угрожени купац*

2009/229-244
2014/127-141
2015/363-374
2016/925-935

2017/485-513
2018/549-579
2019/769-789

Палевић Милан
- Вода као роба, услуга или као извор људског права –
дилеме и решења у XXI веку
- Менаџмент талентима као вид интелектуалне услуге нови концепти
- Детерминанте понашања потрошача као крајњих
корисника роба и услуга
- Правни аспекти услуга водоснабдевања у Републици Србији
и њихово усклађивање са европском регулативом
- Услуге електронског плаћања
- Основи концепта менаџмента људских ресурса
- Е-управа као неопходан сервис грађана у Републици Србији
- Развој информационог друштва
у високом образовању Србије
- Елементи услуге као посебног облика производа

2011/507-529
2012/601-616
2013/1091-1108
2014/459-475
2015/253-266
2016/915-924
2017/761-770
2018/737-743
2019/59-70

Пандуревић Немања
- Обавештење о несаобразности робе по Бечкој конвенцији
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2017/1091-1110

Регистар аутора и наслови реферата
Паниза Фулана Антонија
- Нове технологије у контексту повезаних
путних аранжмана и одговорности

2017/397-403

Панов Слободан
- Елементи Услужног права у Породичном праву
- Васпитање и Услужно право

2011/53-66
2012/23-37

Пантић Драган
- Језик између силе и права

2006/73-76

Пејановић Љубо
- Детективска услужна делатност и послови*

2014/551-562

Перкушић Анте
- Услуге (тренера) у шпорту*

2011/331-361

Перовић Јелена
- Реализација раскида уговора због неиспуњења обавезе међународна продаја робе

2008/181-194

Перовић Слободан
- Скица за један портрет

2008/5-17

Петревска Биљана
- Финансијска сигурност депозита у Македонији
vis a vis Европске уније

2019/203-215

Петровић Биљана
- Повеља о регионалним или мањинским језицима*
- Одговорност произвођача ствари са недостатком у немачком
праву у светлу истоименог закона у Републици Србији

2006/191-202
2008/281-286
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Регистар аутора и наслови реферата
Петровић Владимир
- Услуге водоснабдевања у Републици Србији са посебним
освртом на директиве Европске уније о водама

2013/625-639

Петровић Драгана
- Легализовање проституције - проучавање стања
као претпоставка деловања - Релативизација негативног става о пореским рајевима

2018/1037-1055
2019/1033-1049

Петровић Здравко
- Накнада нематеријалне штете: нове тенденције *
2008/227-238
- Промене ставова судске праксе о накнади нематеријалне штете* 2008/239-258
Петровић Јована
- Услуге агенција за привремено запошљавање

2019/527-536

Петровић Милена
- Меродавно право за уговор о финансијском лизингу
- Меродавно право за потрошачке уговоре са страним
елементом према праву ЕУ и праву Србије
- Судска заштита потрошача у праву ЕУ и праву Србије
- Међународна надлежност српског правосуђа
за потрошачке спорове
- Посебна међународна надлежност за спорове
из уговора о осигурању: решења Брисел I уредбе
- Меродавно право за уговоре о осигурању
масовних ризика у праву ЕУ
- Медијација као начин решавања прекограничних
привредних спорова из перспективе права ЕУ
- Европско тржиште платних услуга:
промена регулаторног оквира
- Окончање поступка медијације и његове последице
- Прекогранични транспорт опасног отпада: стање и изазови
- Мини суђење (Mini - Trial) – нови талас
у решавању међународних привредних спорова

2005/265-277
2009/457-472
2011/877-892
2012/827-838
2013/901-913
2014/843-858
2015/985-1000
2016/219-235
2017/873-891
2018/389-406
2019/887-898

Петровић (Копања) Стојана
- Специфичности поступка заштите колективних
интереса потрошача пред судом према Закону о заштити
потрошача у Босни и Херцеговини и Републици Српској
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2014/859-878

Регистар аутора и наслови реферата
- Поступак за штету колективних интереса потрошача према
Новели Закона о парничном поступку Републике Српске (2013)*

2015/1029-1050

Петрушић Невена
- Језик закона - карактеристике и родна перспектива*

2006/55-63

Пивац Дино
- Правне и економске импликације ограничења регресног односа
код обвезног осигурања од аутомобилске одговорности
у европским правним суставима*
2015/375-393
Пилиповић Дејан
- Карактеристике уговора о продаји топлотне енергије

2018/439-460

Пилчевић Александра
- Валутна клаузула CHF као регионални феномен
у контексту евроинтеграција*

2016/303-324

Планојевић Нина
- Одржавање стамбених зграда: концепт, циљеви и објекат
- Расподела трошкова одржавања стамбених зграда
- Жене у фертилном периоду као субјекти клиничких
испитивања у међународним и српским прописима
- Правни положај истраживача у испитивањима нових лекова
- Фармаковигиланца у контексту заштите корисника нових лекова
- Здравствена установа као центар клиничког испитивања
- Расподела трошкова одржавања стамбених зграда
у Преднацрту Грађанског законика Србије
- Категорије пунолетних лица која нису у стању да пристану на
клиничка испитивања у којима учествују
- Изабрани управник стамбене зграде
у новим српским прописима

2011/491-506
2012/923-935
2013/699-715
2014/615-636
2015/707-727
2016/517-529
2017/983-999
2018/593-605
2019/449-467

Пљакић Љубодраг
- Кључне одреднице новог Закона о управним споровима

2013/969-977

Подгорац Тодор
- Сложеност односа права и језика

2006/131-148
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Регистар аутора и наслови реферата
Поповић Витомир
- Тајм-шеринг и уговор о лизингу у приједлогу новог
Закона о облигационим односима Републике Српске

2008/95-104

Поповски Александра
- Улога начела размјерности у ограничавању темељних
господарских слобода унутарњег тржишта Еуропске уније

2018/65-98

Порети Паула
- Колективна правна заштита према новом хрватском
Закону о заштити потрошача из 2014. године - отворена питања

2015/1001-1028

Приморац Жељка
- Осигуратељно-правна заштита путника у јавном
промету од посљедица несретног случаја
кроз институт изравне тужбе
- Правне и економске импликације ограничења регресног односа
код обвезног осигурања од аутомобилске одговорности
у европским правним суставима*

2013/951-968

2015/375-393

Прокопијевић Мирослав
- Либерализам и политика конкуренције

2010/49-59

Просо Маја
- Грађанскоправна одговорност пружатеља здравствене услуге
за лијечење без сугласности
- Право пацијената на заштиту особних података о здрављу
- Правни положај потрошача у уговорима на даљину

2016/549-566
2017/673-697
2019/835-856

Протић Ст. Милан
- "Београдски стил" у српској књижевности

2006/77-88

Пурић Јелена
- Економске и правне функције жига првенствено са
аспекта корисника производа и услуга*
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2013/657-666

Регистар аутора и наслови реферата
Пурић Свето
- Заштита економских интереса потрошача
са посебним освртом на сегмент хране
- "Велики" и "мали" у конкуренцији и монополу
- Основне карактеристике, структура и начин
формирања цена ПТТ услуга
- Чланови Београдске берзе у улози пружаоца услуга
електронског трговања хартијама од вредности
- Жене у лидерским улогама
- Правила вођства и успешан лидер
- Спортско лидерство и његова примена у пракси
- Банкарске услуге и сектор становништва
- Централна банка и банкарске услуге (у Србији кроз векове)
- Лидерство и образовање
- Сложена земљорадничка задруга –
борба за квантитет, квалитет и континуитет

2009/145-155
2010/61-68
2011/555-566
2012/223-236
2013/1041-1048
2014/973-984
2015/545-554
2016/209-217
2017/237-248
2018/715-726
2019/93-101

Пушац Јована
- Правна природа уговора између адвоката и клијента
- Права и обавезе наручиоца и извођача из уговора о грађењу

2012/537-557
2013/157-187

Радованов Александар
- Нека спорна питања из области накнаде
нематеријалне штете, de lege lata и de lege ferenda

2008/259-268

Радовић Мирјана
- Посебна заштита корисника финансијских услуга
код уговарања на даљину

2019/813-833

Радоњић Драган
- Корпоративно управљање и нови закони о привредним друштвима 2005/45-56
Радуловић Урош
- Агенцијско запошљавање

2019/515-526

Радумило Ирена
- Правни аспекти кастоди услуга у банкарском систему Србије*

2016/237-255
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Регистар аутора и наслови реферата
Рајчевић Марко
- Улога нотара у поступку оснивања привредних
друштава у Босни и Херцеговини

2005/117-130

Рапајић Mилан
- Јавна добра и услуге пројектног финансирања
- Полазна разматрања о јавно-приватном партнерству
и управљању квалитетом услуга јавно-приватног партнерства
- Управни уговори као услужни послови јавне управе
- Улога извршне и управне власти, као и невладиних организација
у заштити права потрошача
- Поједини аспекти закона о инспекцијском надзору

2012/961-978
2013/1175-1196
2014/765-785
2015/847-878
2019/709-734

Распоповић Неда
- Право и модна индустрија*

2012/573-582

Ризвановић Един
- Изазови либерализације и тржишно натјецање
у Босни и Херцеговини
- Интродукција гаранцијских фондова у пословни
систем Босне и Херцеговине
- Осврт на ознаке географског поријекла

2010/149-161
2013/235-251
2014/497-516

Родин Синиша
- Високо образовање и слобода пружања услуга
у праву Европске уније

2011/829-843

Русман Хелмут
- Заблуде и странпутице на путу до Закона о
облигационим односима у Босни и Херцеговини

2008/81-94

Савић Божић Дијана
- Јавно-приватно партнерство у Републици Српској
- Обавезна и необавезна правила у европском уговорном праву

2018/697-711
2019/981-995

Савић Јелена
- Екотуризам као потреба савремених туристичких трендова
и могућности развоја у Србији
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2011/315-327

Регистар аутора и наслови реферата
- Право потрошача на обавештеност са посебним освртом
на рекламу као начин информисања

2012/65-80

Савић Свенка
- Језик закона - карактеристике и родна перспектива*

2006/55-63

Самарџић Стефан
- Прекршајна одговорност путника у области јавног превоза*

2015/143-159

Сантос де Брито Рози Дајани
- Филозофија ослобођења и реформа рада у Бразилу:
баналност социјалног искључења

2019/1077-1089

Свирчевић Мирослав
- Законско уређење локалне управе у Србији
за време владавине кнеза Михаила (1860 - 1862)

2007/39-53

Сворцан Слободан
- Текуће одржавање заједничких делова стамбених,
стамбено-пословних и пословних зграда
- Услуге везане за чистоћу у функцији заштите животне средине

2011/479-490
2012/447-454

Симић Мирољуб
- Улога језика у тумачењу права

2006/65-72

Симовић Слободан
- Услуге корпоративне безбедности - неминовност
успешног привређивања
- Значај пословне етике и корпоративне друштвене
одговорности за индустрију приватног обезбеђења
- Услуге приватног обезбеђења у Србији - економски значај*

2016/137-160
2017/115-139
2018/145-166

Симоновић Драгољуб
- Језик облигационог и радног закона

2006/337-350
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Регистар аутора и наслови реферата
Секулић Дејан
- Анализа квалитета услуга у јавним предузећима*

2013/1197-1209

Смоквина Вања
- Унутарње тржиште Еуропске уније и господарска слобода
пружања услуга кроз перспективу одлука Еуропског суда Walrave и Koch те Deliège

2013/505-541

Слакопер Звонимир
- Уговори о leasing-у у еуропском уговорном праву*

2011/157-187

Слијепчевић Ратомир
- Настанак и карактеристична обележја концепције
Закона о облигационим односима

2008/19/28

Соврлић Милица
- Fraus creditorum у римском праву

2019/1091-1101

Спалевић Жаклина
- Франшизинг услуга*
- Електронски акредитиви у пословању банака у Србији*
- Банкарска гаранција као средство обезбеђења
од финансијских ризика у Републици Србији
- Утицај овере извода отворених ставки на застарелост
посматрано са становишта судске праксе
- Електронско праћење поштанских услуга
- Електронска демократија и електронско гласање
- Заштита интелектуалне својине у сајбер простору

2011/99-115
2012/255-269
2013/295-311
2014/1061-1075
2016/475-488
2017/771-783
2018/793-802

Спасић Видоје
- Дигитално банкарство: облици и ризици
- Услуге рачуноводства у "облаку" - предности и ризици*

2009/175-196
2015/121-141

Спасић Иванка
- Концепт заштите конкуренције у комунитарном
и националном праву конкуренције Републике Србије
- Концепт услуга и francshising уговори
- Оперативни leasing - облик leasing посла у услужној делатности
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2010/163-182
2011/83-97
2012/83-97

Регистар аутора и наслови реферата
- Факторинг посао - облик финансирања и услужна делатност

2013/215-233

Станков Угљеша
- Заштита права потрошача у туризму Србије*

2009/229-244

Станивуковић Маја
- Рецепција међународног права у унутрашње право*

2006/253-272

Станковић Гордана
- Глосе о језику у праву
- Несавесно парничење и мере за спречавање
злоупотребе процесних овлашћења
- Вансудско и судско поравнање
- Методи за судску заштиту права потрошача
- Поступак у парницама поводом непоштене тржишне утакмице
- Правна заштита и остваривање права и интереса
корисника финансијских услуга
- Посебан извршни поступак за намирење
потраживања по основу комуналних услуга
- Пружање бесплатних правних услуга у парничном поступку
- Јавнобележничке услуге
- Правила о накнади и награди за рад јавног бележника*
- Пружање бесплатних правних услуга*

2006/43-54
2007/119-130
2008/333-342
2009/407-418
2010/263-283
2011/863-876
2012/789-804
2013/885-899
2015/771-787
2016/639-657
2019/411-435

Станковић Емилија
- Laesio-enormis, време и сврха настанка
- Фармацеути и њихова делатност кроз античку историју
- Закони и фармација - од зачетака до данас
- Значај етике у раду фармацеута
- Улога фармацеута у обезбеђењу фармацеутске услуге
- Самомедикација као део фармацеутских услуга
- Професија лекара у старом Риму
- "Јавно здравље" у старом Риму - cloaca maxima
- Услуге превоза у Римском царству
- Улога транспорта у снабдевању Рима

2009/3-10
2011/677-689
2012/665-675
2013/669-679
2014/605-613
2015/699-706
2016/507-515
2017/617-626
2018/137-144
2019/103-112

Стевановић Бранко
- Услуге рачуноводства у "облаку" - предности и ризици*

2015/121-141
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Стојановић Наташа
- Језик Закона о наслеђивању Републике Србије
- Облици завештања у српском праву некада и сада
- Облигационоправни уговори од посебног значаја
за наследно право и установа нужног дела

2006/321-336
2007/193-211
2008/381-391

Стојановић Предраг
- Цена воде – економска или социјална категорија?*
- Акредитив као услужни банкарски посао
- Услуге развојних банака
- Нормативне и теоријске основе јавних набавки
- Потенцијали и ограничења пореске управе
у функцији јачања пореског морала
- Партиципативно буџетирање у функцији јачања
услужних перформанси јавне управе
- Основне форме пореске евазије код појединачних пореских облика
- Либерализација комуналних услуга са освртом на стање у РС
- Перспективе еколошког опорезивања као економског
инструмента за заштиту животне средине
у Републици Србији
- Савремени домети класичних постулата јавне потрошње

2010/441-461
2011/189-204
2012/187-221
2013/1027-1039
2014/949-959
2015/789-799
2016/849-860
2017/515-528

2018/855-869
2019/875-885

Стојановић Снежана
- Конкурентност пореског система Републике Србије
(са аспекта пореза на добит предузећа)
- Порески третман услуга физичких лица у складу са OECD
модел конвенцијом
- Порески третман услуга између повезаних компанија
- Пореско резидентство компанија у међународном транспорту

2010/407-420
2011/785-795
2012/937-946
2013/1109-1121

Табороши Светислав
- Језик у праву

2006/29-41

Тимчић Ана
- Медијација у Народној банци Србије и финансијске услуге
- Нормативно уређење послова платног промета
у Републици Србији
- "Лични стечај" и физичка лица као корисници
финансијских услуга
- Нормативна одређења и ограничења услужних делатности
задруга у Републици Србији
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2013/995-1004
2014/311-320
2015/1169-1179
2016/161-168
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- Одговорност организатора путовања према
Преднацрту Грађанског законика
- Слобода уговарања и накнада за услугу обраде кредита
у правном промету Републике Србије
- Задружна ревизија као услуга и правна
сигурност у Републици Србији

2017/437-446
2018/229-238
2019/141-150

Торес Карлос
- Правни аспекти резиденцијалног туризма у Португалу

2017/389-395

Тот Иван
- Уговори о leasing-у у еуропском уговорном праву*
- Што је то уговор о услугама (у хрватском праву)?
- Појам путника, посредника и организатора путовања
према Приједлогу нове Директиве о пакет-аранжманима
- Сувремени појам посла оперативног leasing-а
на подручју Еуропе
- Престанак тијека камата када износ камата
достигне главницу: забрана ultra alterum tantum
у свијетлу судске праксе Еуропског суда

2011/157-187
2012/53-63
2015/469-486
2017/141-192

2018/199-227

Трајковић Миодраг
- Извори арбитражног права Србије и Црне Горе

2005/17-32

Трговчевић Прокић Милена
- Правила о накнади и награди за рад јавног бележника*

2016/639-657

Турањанин Вељко
- Настанак и могућности развоја ‘туризма смрти’
у Западној Европи
- Казненоправна заштита потрошача од обмањујућег пословања

2013/787-803
2014/879-894

Ћорић Драгана
- Интерпретативни закони
- Повеља о регионалним или мањинским језицима*
- Анализа позитивног права Републике Србије у области
превентивне здравствене заштите деце до 18 година
- Десет принципа за постизање транспарентности
и интегритета у лобирању

2006/149-162
2006/191-202
2014/717-727
2016/127-135
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Регистар аутора и наслови реферата
- Одговорност законописца и законодавца
за језички исправан и разумљив текст закона
- О потреби професионализације писања закона
- „Значење појединих речи у закону“
као мера постизања правне сигурности

2017/1055-1064
2018/511-519
2019/935-944

Ћоровић Емир
- Шта даље са привредним преступима и актуелним
Законом о привредним преступима?*

2016/957-971

Ћупрић Дамјан
- Услуге на унутрашњем тржишту ЕУ и промене
у Уговору из Лисабона
- Европска комисија као носилац активне легитимације
у области слободе пружања услуга

2014/111-123
2015/73-86

Фаро де Кастро Маркус
- Либерализам, конкуренција и уживање права:
ка новој визији тржишно оријентисаних правних реформи
- Изазови глобализације: правне идеје, институције
и правна едукација

2010/17-47
2012/3-12

Фереира да Роша Силвио Луис
- Услужни послови у туристичком праву

2015/437-450

Филиповић Зоран
- Услуге јавних служби и јавно-приватна партнерства
у правном систему Србије

2015/927-941

Угљанин Брунчевић Саима
- Одговорност продавца и права купца ако производ има
материјалне недостатке

2015/1203-1215

Урдаревић Бојан
- Флексибилност тржишта рада и запошљавање преко
агенција у Европској унији
- Законско уређење волонтирања у Републици Србији
- Подуговарање као начин запошљавања у Европској унији
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2011/463-477
2012/427-437
2013/1123-1133

Регистар аутора и наслови реферата
- Информације о тржишту рада као посебне услуге
јавних служби за запошљавање
- Нормативни оквир привременог рада у Србији
са посебним освртом на земље у окружењу
- Здравствени радници као пружаоци здравствених услуга
и стручна грешка лекара
- Пружање услуга од стране мултинацоионалних компанија
и кодекси корпоративног управљања
- Пружање услуге мирења у решавању колективних радних спорова

2014/485-494
2015/585-595
2016/567-574
2017/85-97
2018/779-792

Учур Маринко
- Морнарска служба у средњовјековним статутима
и Национални колективни уговор за хрватске поморце
на бродовима у међународној пловидби (2013-2015)*

2014/897-921

Царић Славко
- Аутономни извори привредног права - функције и значај -

2005/3-16

Човић Ана
- Заштита интелектуалне својине као предуслов
за унапређење квалитета услуга на тржишту*

2019/567-586

Човић Илић Андријана
- Заштита интелектуалне својине као предуслов
за унапређење квалитета услуга на тржишту*

2019/567-586

Чулиновић Херц Едита
- Начин поступања инвестицијских друштава
према клијентима при обављању инвестицијских услуга
и спорови због повреде тих правила

2011/119-155

Шарац Јован
- Заштита традиционалних знања и генетских ресурса

2016/973-986

Шкунца Иво
- Асигнација као промјена субјеката у обвезноправном односу* 2017/99-114
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Регистар аутора и наслови реферата
Шогоров Стеван
- Природа уговора о привредном друштву
- Основи за искључење члана из друштва
са ограниченом одговорношћу

2005/57-67
2007/57-65

Шокињов Стефан
- Тајна у привреди
- Одговорност трећих лица за кршење картелне
забране у праву конкуренције Европске уније

2018/871-901
2019/791-811

Штенцел Ута
- Одговорност туроператера за телесне повреде путника

2014/351-369

Шулејић Предраг
- Осигурање од одговорности у новом Грађанском законику Србије

2008/157-166

Шутова Милица
- Европски суд о идентичном положају закуподавца и провајдера,
као посредника услуга, у смислу повреде жига*
- Употреба индивидуалних и колективних жигова за обележавање
производа и услуга према Уредби бр. 2017/2009*
- Заштита слова жигом у немачком и европском праву*
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2017/551-561
2018/463-475
2019/539-552

