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Списак објављених радова од 1. јануара 2009. до 31. децембра 2020. 

 

истраживач: Милица Матијевић 

 

Монографије међународног значаја – М10 

 

Рад у тематском зборнику  од међународног значаја - М14:  

 

 “Anti-discrimination Legislation, IDPs and International Standards for 

the Protection Against Discrimination in the Post-Conflict Kosovo*” 
(„Антидискриминациони прописи у примени на Косову* након 1999. 

године, интерно расељена лица и међународни стандарди за заштиту од 

дискриминације”), у В. Вулетић, Ј. Ћирић, У. Шуваковић (ур.), Зборник 

радова са међународног научног скупа „Глобализација и 

десуверенизација”, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 

Српско социолошко друштво и Институт за упоредно право, Београд, 

2013., стр. 513 – 521, ISBN 978-86-6349-018-5.  

 

 ”Peacebuilding and the Conflict Resolution Theories” („’Изградња мира’ 

и теорије решавања сукоба”), коауторка са др Весном Ћорић Ерић, у И. 

Ђорђевић et al., Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations 

and Practical Applications, Факултет безбедности Универзитетa у Београду 

и Institut Français de Géopolitique - Université Paris 8, Београд, 2015., стр. 

151 - 162, ISBN  978-86-84069-94-0.  

 

 

Зборници међународних научних скупова – М30 

 

 

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (М31): 

 „The Changing Nature of Employment and Unemployment Insurance in Europe” 

(„Promena prirode zaposlenja i osiguranje za slučaj nezaposlenosti u Evropi”), 

(коауторка са Симонеом Бенвенути (Simone Benvenuti)) у З. Петровић, В. 

Чоловић (ур.), Одговорност за штету, накнада штете и осигурање - 

Тематски зборник радова са XX Међународног научног скупа Удружења 

за одштетно право, Института за упоредно право и Правосудне академије, 

одржаног 14. - 16. септембра 2017. у Зрењанину, Интермекс и Институт за 

упоредно право, Зрењанин - Београд, 2017., стр.  415-428, ISBN 978 – 86 – 

6411 – 013 – 6, COBISS.SR-ID243567884. 

 

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу – М32:  

 

 “The Interpretation of the Law, Rather Than the Law Itself, Is What 

Matters Most in Asylum Cases: How to improve the roles of European 

courts in the interpretation and application of the asylum law?”, коауторка 

са Весном Ћорић и Аном Кнежевић Бојовић; Трећа међународна 

конференција о људској безбедности („Third International Conference on 

Human Security”), у организацији  Факултета безбедности Универзитета у 
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Београду, Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије и Центра за истраживање хумане безбедности, одржана 

у Београду 4. - 6. новембра 2016. Апстрак рада објављен у ”Зборнику 

апстраката”, Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд, 

2016., стр. 21, ISBN 978-86-80144-05-4. 

 

Ауторизована дискусија са међународног скупа – М35: 
 

 Прилог ”Protection from Discrimination of IDPs in Kosovo* within the 

Existing Legal and Institutional Framework” („Заштита од 

дискриминације расељених на Косову и Метохији у оквиру постојећег 

законског и институционалног оквира”) саопштен на Међународној 

конференцији “National Human Rights Institutions and the Promotion and 

Protection of Human Rights in Macedonia and the Western Balkans”, у 

организацији  Центра за истраживање регионалих политика и сарадњу 

„Студиорум” (Тhe Center for Regional Policy Research and Cooperation 

“Studiorum”), одржаној у Скопљу, од 3. до 4. октобра 2012. (сертификат о 

учешћу). 

 

 Прилог ”The European Union’s Transformative Equality Agenda and Its 

Border Regions” („Агенда за једнакост Европске уније и њене пограничне 

регије”), саопштен на Међународној Жан Моне (Jean Monnet) 

конференцији “The Frontier Worker – New Perspectives on the Labor Market 

in the Border Regions”, у организацији Факултета за међународне односе и 

европске студије Универзитета у Великом Варадину (Department of 

International Relations and European Studies, University of Oradea ), 

Румунског удружења за међународне односе и европске студије 

(Romanian Association of International Relations and European Studies) и 

Института европских регионалних студија Велики Варадин – Дебрецен 

(Institute for Euro-regional Studies Oradea-Debrecen), одржаној у Великом 

Варадину (Орадеа, Румунија), од 18. до 20. октобра 2012. (сертификат о 

учешћу). 

 

Монографије националног значаја – М40 

 

Рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја – М 44:  

 

 „Oд свеобухватних реформи до привременог решења: Протокол бр. 14 

бис уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних 

слобода”, у Јован Ћирић (ур.), Српско право и међународне судске 

институције, Институт за упоредно право, Београд, 2009., стр. 291 – 310, 

ИСБН: 978-86-80059-60-0.    

 

 „Пресуда Савезног уставног суда Немачке о уставности уговора из 

Лисабона”, коауторка са мр Весном Ерић Ћорић, у В. Чоловић (ур.), Увод 

у право Немачке, Институт за упоредно право, Београд, 2011., стр. 187-

210, ISBN 978-86-80059-74-7. 
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Рад у тематском зборнику националног значаја – М45: 

 

 „Упоредна анализа основних елемената система оцењивања 

државних службеника европских земаља”, коауторка са др 

Александром Рабреновић, у Актуелна питања савременог законодавства 

– Зборник радова са Саветовања правника, Савез удружења правника 

Србије и Републике Српске, Београд, 2011., стр. 515 – 528. 

 

Рад у часописима националног значаја – М50 

 

Рад у врхунском часопису националног значаја – М51: 

 

 “Strengthening the International Regime for the Prevention of the Illicit 

Trade in Cultural Goods”, коауторка са мр Весном Ерић Ћорић, Страни 

правни живот 3/2009, Институт за упоредно право, Београд, 2009., стр.  

273 – 297.  

 

 „Мере афирмативне акције - терминолошко одређење и уводна 

разматрања о садржини појма”, коауторка са мр Весном Ерић Ћорић, 

Страни правни живот 3/2010, Институт за упоредно право, Београд, 

2009., стр. 85 – 103. 

 

 „Операције Уједињених нација за изградњу мира и појам 'одрживог 

мира'”, коауторка са др Александром Рабреновић, Страни правни живот 

3/2011, Институт за упоредно право, Београд, 2011., стр. 57 - 67. 

 

 ”On Certain Aspects of the System of Taxation of Immovable Property in 

Kosovo* and Property Rights of Internally Displaced Persons” („О 

појединим аспектима система опорезивања непокретности на Косову и 

Метохији и имовинским правима интерно расељених лица”), Страни 

правни живот 3/2012, Институт за упоредно право, Београд, 2012., стр. 19 

– 40. 

 

 ”Acquisition of Property Through Prescription and Illegal Occupation of 

Immovable Property of IDPs from Kosovo* after the 1999 Conflict” 

(„Стицање својине одржајем и насилно заузеће непокретне имовине лица 

расељених са Косова и Метохије након сукоба из 1999. године”), Страни 

правни живот 3/2013, Институт за упоредно право, Београд, 2013., стр. 

171 – 187. 

 

 ”The Judicial Proceedings in Compensation Claims Arising From the 

Widespread Destruction of Residential Property in the Aftermath of the 

Kosovo Conflict” („Судски поступци по тужбама за накнаду штете настале 

услед масовног уништавања стамбене имовине након престанка оружаних 

сукоба на Косову и Метохоји”), Страни правни живот 3/2014, Институт 

за упоредно право, Београд, 2014., стр.  185 – 206.  

 

 ”The Consolidation of Cadastre Records in Kosovo* and Property Rights 

of Internally Displaced Persons” („Процес консолидације катастарских 

књига на Косову и Метохији и питање заштите власничких права 
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расељених лица”), Страни правни живот 4/2015, Институт за упоредно 

право, Београд, 2015., стр. 105 – 121. 

 

 ”On the Main Characteristics of Compensation Claims Arising from the 

Widespread Destruction of Residential Property in the Aftermath of the 

Kosovo* Conflict” („О основним карактеристикама тужби за накнаду 

штете настале услед масовног уништавања стамбене имовине по 

окончању оружаних сукоба на Косову и Метохији”), Страни правни 

живот 4/2016, Институт за упоредно право, Београд, 2016., стр. 181 – 198. 

 

 ”Towards a Better Understanding of the Standard of Adequate 

Representation of Persons Belonging to National Minorities in Public 

Sector” („Ка бољем разумевању стандарда адекватне заступљености 

припадника националних мањина у јавном сектору”), објављен у Страни 

правни живот 4/2019, Институт за упоредно право, Београд, 2019, стр. 19-

39,  UDK: 323.15; doi: 10.5937/spz63-24844. 

 

Рад у истакнутом националном часопису – М52: 

 

 „Афирмативне мере за запошљавање припадника националних 

мањина у државној управи Републике Србије: осврт на постојећа 

решења”, објављен у Правном животу бр. 11/2019., том III, Београд, 

2019, стр. 589-605, UDK 34 (497.11) (05) YU ISSN 0350–0500.  

 

Одбрањена докторска дисертација (М 70): 
 
„Substantive Equality and the Limits of Law” („Супстантивна једнакост и границе 
права“), докторска дисертација одбрањена 19. октобра 2018. на Правном 
факултету Универзитета у Фиренци. 

 


