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МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, LL.M. 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ И УРЕДНИЧКИ РАД  

 

 

а) Радови 

 

•  М14 – Монографска студија/ поглавље у књизи М12 или рад у тематском 

зборнику међународног значаја. 

 

-  Кодификаторски рад Валтазара Богишића и Јована Хаџића, Споменица 

Валтазара Богишића, Службени гласник, Београд, 2011. (стр. 283-299) 

 

• М24 – Национални часопис међународног значаја 

 

-  Comparative Analysis of Risk Passing in Roman Law, Serbian Doctrine and 19th 

Century Legislation, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Vol III, 2008. (стр. 285-

293) 

 

 

• М31 – Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини 

 

- Накнада нематеријалне штете у римском праву, Осигурање, накнада штете и 

нови закон о парничном поступку, 2012. Интермекс, Београд, 2012. (стр.333-344) 

- Cicero’s Procedural Strategy in In Verrem, http://hdl.handle.net/10281/335 , Bicocca, 

Milano 2008. Чланак је у целости објављен на сајту online библиотеке „Bicocca“ 

Универзитета у Милану.  

- On the Estate of Menecles, Imperium und Provinzen, Правни факултет Универзитета 

у Сарајеву, Сарајево, 2006. (коауторски, реконструкција античког суђења, стр. 199-

217) 

 

http://hdl.handle.net/10281/335
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• М44 – Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику 

водећег националног значаја  

 

- Затирање српског идентитета и културне баштине у НДХ, Право на 

незаборав, Етнографски институт САНУ, Институт за упоредно право, Београд, 

2017. (стр: 95 – 105) 

- Додир религије и секуларне државе – заклетва са религијским елементима 

председника и чланова парламента на примеру европских држава, коауторски са 

Милошем Станићем, Религија, политика, право, Институт за упоредно право, 

Митрополија црногорско – приморска, ИИУ Светигора, Центар за проучавање 

религије и верску толеранцију, Београд-Будва, 2015. (стр: 741 – 758) 

- Сарајевски атентат, Србија и југословенство, Сто година од почетка Првог 

светског рата – историјске и правне студије, Институт за упоредно право, 

Интермекс, Завод за уџбенике, Београд, 2014. (стр: 321 – 338) 

- Омбудсман, Правни механизми спречавања корупције у земљама Југоисточне 

Европе са посебним освртом на сектор одбране, Институт за упоредно право, 

Београд, 2013. (стр: 175 - 199) 

- Историјски развој механизама за спречавање корупције у земљама Југоисточне 

Европе, Правни механизми спречавања корупције у земљама Југоисточне Европе 

са посебним освртом на сектор одбране, Институт за упоредно право, Београд, 

2013. (стр: 13 – 35, коауторски) 

- Историјат избора у Кнежевини и Краљевини Србији, Избори у домаћем и 

страном праву, Институт за упоредно право, Београд, 2012. (стр.275-288) 

 

• М51 – Врхунски часопис националног значаја 

 

- Зашто је изборна листа значајна за изборни систем, Правни живот, 12/2016. 

(стр: 649 – 663) 

- Порекло уговора о делу, Правни живот, 10/2014. (стр: 647 - 661) 

- Структура и посебне врсте locatio conductio operis faciendi, Страни правни 

живот, 3/2014. (стр: 245 - 265) 



3 

 

- Историјат избора у Краљевини СХС и Краљевини Југославији, Страни правни 

живот, 3/2013. (стр: 293 - 308) 

- Consortium and the Joint Family (Zadruga), Страни правни живот, Институт за 

упоредно право, Београд, 2009. (стр. 337-349) 

- Правни транспланти и Србијански грађански законик из 1844., Страни правни 

живот, Институт за упоредно право, Београд, 2008. (стр. 62-84) 

 

б) Уреднички рад 

 

- Кандидат је приредио тематски зборник 46 радова домаћих и иностраних аутора, 

заједно са др Јованом Ћирићем, под називом: „Сто година од почетка Првог светског 

рата – историјске и правне студије“, Институт за упоредно право, Интермекс, Завод за 

уџбенике, Београд, 2014. 

 


