
АНЕКС 4 

 

ПРЕГЛЕД ОБЈАВЉЕНИХ СТУДИЈА И ПУБЛИКАЦИЈА КАНДИДАТА 

од 1. марта 2018. године до 1. марта 2021. године 

Молимо Вас да у наставку наведете, а затим и попуните образац о објављеним студијама 

и публикацијама у периоду назначеном у наслову чији је аутор или коаутор кандидат којег 

предлажете, у некој од области наведених у тачки III Јавног позива (ЦИЉ И ОБЛАСТ ЈАВНОГ 

ПОЗИВА) за коју се кандидат предлаже.  

Достављени подаци биће разматрани као доказ о поседовању експертизе предложеног 

кандидата у областима дефинисаним Јавним позивом.  

I СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ СТУДИЈА И ПУБЛИКАЦИЈА  

        (назив публикације и година издања) 

1. Интеграција правосуђа у правосудни систем Kосова у контексту европских интеграција 

и дијалога Београда и Приштине (2021); 

2. Анализа измене правног оквира током епидемије KОВИД-19 и утицај на остваривање 

људских права у Републици Србији (2020); 

3. Карантин: између приватног и јавног интереса (2020); 

4. Анализа “Ограничење кретања и суђења за време трајања ванредног стања” (2020); 

5. Моја права у извршном поступку (2020); 

6. Шта да радим кад ми стигне позив за сведочење? (2020) 

7. Имплементација одлука Европског суда за људска права (2020); 

8. 5 година: Анализа рада Заштитника грађана Републике Србије у периоду 2015–2019. 

године (2019); 

9. Анализа судске праксе – Поступање судова по предлогу за ослобађање од плаћања 

судских трошкова у парничној материји (2019); 

10. Водич за ослобођење од судских трошкова: трошкови у парничном поступку и како их 

се ослободити (2019); 

11. Право на процесну равноправност странака у управном спору (2018); 

12. Поступак пред Комисијом за заштиту конкуренције у светлу новог Закона о општем 

управном поступку и људских права (2018). 

  



 

II ОБРАЗАЦ О ОБЈАВЉЕНИМ СТИДИЈАМА И ПУБЛИКАЦИЈАМА КАНДИДАТА 

Напомена: Сваку студију и публикацију потребно је представити на посебном обрасцу.    

                   Копирати образац онолико пута колико студија и публикација представљате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив студије/публикације 

Интеграција правосуђа у правосудни систем 

Kосова у контексту европских интеграција и 

дијалога Београда и Приштине 

Година издања 2021. године 

Аутори студије/публикације  
Kатарина Голубовић, Јована Спремо и Kатарина 

Тоскић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Владавина права 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

https://www.yucom.org.rs/wp-

content/uploads/2021/03/Integracija-srpskog-

pravosudja-na-Kosovu.pdf  

Назив студије/публикације 

Анализа измене правног оквира током 

епидемије KОВИД-19 и утицај на остваривање 

људских права у Републици Србији 

Година издања 2020. године 

Аутори студије/публикације  
Kатарина Голубовић, Милена Васић, Наталија 

Шолић, Милан Филиповић, Драгиша Ћалић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Владавина права 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

https://www.yucom.org.rs/wp-

content/uploads/2020/11/Yucom_Covid_layout_SR

P_all-1.pdf 

 

Назив студије/публикације Карантин: између приватног и јавног интереса 

Година издања 2020. године 

Аутори студије/публикације  Kатарина Голубовић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Владавина права 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

Перспективе имплементације европских 

стандарда у правни систем Србије, Зборник 

радова, Правни факултет Универзитета у 

Београду 

https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2021/03/Integracija-srpskog-pravosudja-na-Kosovu.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2021/03/Integracija-srpskog-pravosudja-na-Kosovu.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2021/03/Integracija-srpskog-pravosudja-na-Kosovu.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2020/11/Yucom_Covid_layout_SRP_all-1.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2020/11/Yucom_Covid_layout_SRP_all-1.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2020/11/Yucom_Covid_layout_SRP_all-1.pdf


 

 

 

 

 

Назив студије/публикације 
Анализа “Ограничење кретања и суђења за 

време трајања ванредног стања” 

Година издања 2020. године 

Аутори студије/публикације  
Kатарина Голубовић, Милена Васић, Јована 

Спремо, Марија Маљан 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Владавина права 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

https://www.yucom.org.rs/wp-

content/uploads/2020/08/Ograni%C4%8Denje-

kretanja-i-su%C4%91enja-za-vreme-trajanja-

vanrednog-stanja-YUCOM-jul-2020..pdf 

 

Назив студије/публикације Моја права у извршном поступку 

Година издања 2020. године 

Аутори студије/публикације  

Kатарина Голубовић, Kатарина Тоскић, 

Наталија Шолић 

 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Владавина права 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

http://otvorenavratapravosudja.rs/media/finalno-9-

moja-prava-u-izvrsnom-postupkuyucom.pdf 

 

Назив студије/публикације 
Шта да радим кад ми стигне позив за 

сведочење? 

Година издања 2020. године 

Аутори студије/публикације  
Ивана Миловановић, Kатарина Голубовић, Маја 

Kаменов, Драган Ђорђевић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Владавина права 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

http://otvorenavratapravosudja.rs/media/finalno-5-

sta-da-radim-kad-mi-stigne-poziv-za-

svedocenjechris.pdf  

Назив студије/публикације 
Имплементација одлука Европског суда за 

људска права  

Година издања 2019. године 

Аутори студије/публикације  Kатарина Голубовић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Владавина права 

https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2020/08/Ograni%C4%8Denje-kretanja-i-su%C4%91enja-za-vreme-trajanja-vanrednog-stanja-YUCOM-jul-2020..pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2020/08/Ograni%C4%8Denje-kretanja-i-su%C4%91enja-za-vreme-trajanja-vanrednog-stanja-YUCOM-jul-2020..pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2020/08/Ograni%C4%8Denje-kretanja-i-su%C4%91enja-za-vreme-trajanja-vanrednog-stanja-YUCOM-jul-2020..pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2020/08/Ograni%C4%8Denje-kretanja-i-su%C4%91enja-za-vreme-trajanja-vanrednog-stanja-YUCOM-jul-2020..pdf
http://otvorenavratapravosudja.rs/media/finalno-9-moja-prava-u-izvrsnom-postupkuyucom.pdf
http://otvorenavratapravosudja.rs/media/finalno-9-moja-prava-u-izvrsnom-postupkuyucom.pdf
http://otvorenavratapravosudja.rs/media/finalno-5-sta-da-radim-kad-mi-stigne-poziv-za-svedocenjechris.pdf
http://otvorenavratapravosudja.rs/media/finalno-5-sta-da-radim-kad-mi-stigne-poziv-za-svedocenjechris.pdf
http://otvorenavratapravosudja.rs/media/finalno-5-sta-da-radim-kad-mi-stigne-poziv-za-svedocenjechris.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

Перспективе имплементације европских 

стандарда у правни систем Србије, Зборник 

радова, Правни факултет Универзитета у 

Београду 

Назив студије/публикације 
5 година: Анализа рада Заштитника грађана 

Републике Србије у периоду 2015–2019. године 

Година издања 2019. године 

Аутори студије/публикације  Kатарина Голубовић , Милан Филиповић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Владавина права 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

https://www.yucom.org.rs/wp-

content/uploads/2019/11/Analiza-rada-

Ombudsmana-2015-2019-1.pdf  

Назив студије/публикације 

Анализа судске праксе – Поступање судова 

по предлогу за ослобађање од плаћања 

судских трошкова у парничној материји 

Година издања 2018. године 

Аутори студије/публикације  Катарина Голубовић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Владавина права 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

https://www.yucom.org.rs/wp-

content/uploads/2018/06/Analiza-sudske-prakse-

Postupanje-sudova-po-predlogu-za-

osloba%C4%91anje-od-pla%C4%87anja-sudskih-

tro%C5%A1kova-u-parni%C4%8Dnoj-materiji.pdf  

Назив студије/публикације 

Водич за ослобођење од судских трошкова: 

трошкови у парничном поступку и како их 

се ослободити 

Година издања 2018. године 

Аутори студије/публикације  Катарина Голубовић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Владавина права 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

https://www.yucom.org.rs/wp-

content/uploads/2018/05/Vodic-za-oslobodjenje-

od-sudskih-troskova.pdf  

https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/Analiza-rada-Ombudsmana-2015-2019-1.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/Analiza-rada-Ombudsmana-2015-2019-1.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/Analiza-rada-Ombudsmana-2015-2019-1.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2018/06/Analiza-sudske-prakse-Postupanje-sudova-po-predlogu-za-osloba%C4%91anje-od-pla%C4%87anja-sudskih-tro%C5%A1kova-u-parni%C4%8Dnoj-materiji.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2018/06/Analiza-sudske-prakse-Postupanje-sudova-po-predlogu-za-osloba%C4%91anje-od-pla%C4%87anja-sudskih-tro%C5%A1kova-u-parni%C4%8Dnoj-materiji.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2018/06/Analiza-sudske-prakse-Postupanje-sudova-po-predlogu-za-osloba%C4%91anje-od-pla%C4%87anja-sudskih-tro%C5%A1kova-u-parni%C4%8Dnoj-materiji.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2018/06/Analiza-sudske-prakse-Postupanje-sudova-po-predlogu-za-osloba%C4%91anje-od-pla%C4%87anja-sudskih-tro%C5%A1kova-u-parni%C4%8Dnoj-materiji.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2018/06/Analiza-sudske-prakse-Postupanje-sudova-po-predlogu-za-osloba%C4%91anje-od-pla%C4%87anja-sudskih-tro%C5%A1kova-u-parni%C4%8Dnoj-materiji.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/Vodic-za-oslobodjenje-od-sudskih-troskova.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/Vodic-za-oslobodjenje-od-sudskih-troskova.pdf
https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/Vodic-za-oslobodjenje-od-sudskih-troskova.pdf


 

 

 

Назив студије/публикације 
Право на процесну равноправност странака 

у управном спору 

Година издања 2018. године 

Аутори студије/публикације  Катарина Голубовић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Владавина права 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

Перспективе имплементације европских 

стандарда у правни систем Србије, Зборник 

радова, Правни факултет Универзитета у 

Београду 

Назив студије/публикације 

Поступак пред Комисијом за заштиту 

конкуренције у светлу новог Закона о 

општем управном поступку и људских 

права  

Година издања 2018. године 

Аутори студије/публикације  Катарина Голубовић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Владавина права 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

Перспективе имплементације европских 

стандарда у правни систем Србије, Зборник 

радова, Правни факултет Универзитета у 

Београду 


