
1 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕДОВНЕ ПРОФЕСОРКЕ ПРОФ. ДР САЊЕ ДАНКОВИЋ 

СТЕПАНОВИЋ 

(за период од 2017 до 2022. године) 

 

1. Биографски подаци 

Сања (Милован) Данковић Степановић је рођена 1970. године у Београду. На 

Правном факултету Универзитета у Београду је завршила основне студије 1992. године 

са просечном оценом 9,90, магистарске студије 1997. године и одбранила cum laudae 

2000. године докторску дисертацију „Фузије предузећа и међународно привредно 

антимонополско право“. Од 1999. године je запослена на Факултету политичких наука 

Универзитета у Београду - у звању асистента, од 2003. године - доцента, од 2008. 

године - ванредног професора и од 2014. као редовни професор. 

2. Објављени радови 

Домен примене правила резона на рестриктивне споразуме, Право и привреда 2/2021, 

Београд, с. 107-122 (М51) 

Заштита права интерпретатора на дигиталном тржишту, зборник радова: Унификација 

права и правна сигурност, Копаоничка школа природног права – Слободан 

Перовић, том III, Београд, 2020, с.147-162 (М54) 

Одлука професионалног удружења као облик рестриктивног споразума, Право и 

привреда 2/2020, Београд, 2020, с.118-136 (М51) 

Однос права интерпретатора и произвођача фонограма, Правни живот 12/19, Београд, 

2019, с.15-30 (М52) 

Нагодба као кауза и последица рестриктивног споразума, Право и привреда 7-9/19, 

Београд, 2019, с.236-251 (М52) 

Управљање интерпретаторским правом од стране организације за колективно 

остваривање права, Правни живот 11/18, Београд, 2018, с.525-540 (М51) 

Заштита конкуренције код прекограничних спајања друштава капитала, Право и 

привреда 7-9/18, Београд, 2018, с.171-187 (М51) 

Право на управљање као право интерпретатора, Правни живот 11/17, Београд, 2017, 

с.559-574 (М51) 

Пословне концентрације у светлу права конкуренције, Право и привреда 4-6/17, 

Београд, 2017, с.291-306 (М51) 

Колективно остваривање интерпретаторског права, Правни живот 11/16, Београд, 2016, 

с. 529-546 (М51) 

Политика заштите конкуренције од злоупотребе доминантног тржишног положаја у 

Републици Србији: 1995-2015, зборник радова: Демократска транзиција Србије – 

(Ре)капитулација првих 25 година, Правни факултет Универзитетa у Београду, 

Београд, 2016, с.90-102 (М45) 
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3. Наставна делатност  

Основне академске студије (Међународне студије) 

- Међународно приватно право (трећа година) 

- Међународно пословно право (четврта година) 

Мастер академске студије 

- Међународне пословне трансакције, Мастер академске студије политикологије - 

међународне студије, модули: Међународна политика, Европске интеграције, 

Међународно хуманитарно право и право људских права 

-  Права странаца, Мастер академске студије политикологије - међународне 

студије, модули: Међународна политика, Међународно хуманитарно право и 

право људских права и Мастер академске студије социјалне политике 

- Увод у право САД, Мастер академске студије политикологије – међународне 

студије, модул: Студије САД 

Докторске академске студије  

- Владавина права на универзалном и регионалном плану (са проф. др В. 

Кнежевић-Предић, проф.др Тањом Мишчевић и проф.др С. Самарџићем), 

Докторске студије политикологије – међународне и европске студије 

 

4. Менторства 

Докторске дисертације 

Гордана Бекчић Пјешчић, Политика и правне вредности САД у светлу америчке 

критичке ми Политика и правне вредности САД у светлу америчке критичке 

мисли током 19. века сли током 19. века (2018) 

Јулија Швоња Значај управљања интелектуалним капиталом за развој међународних 

организација (2018) 

Страхиња Обреновић, Значај конкуренције у поступку додељивања изузећа новој 

гасној инфраструктури: случај гасовода ОПАЛ (пријава 2021) 

Магистарски рад 

Ивана Стојановић, Заштита конкуренције у банкарском сектору Републике Србије и 

усаглашеност са правилима Европске уније (2016) 
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Мастер радови 

Бојана Зимоњић, Право на азил у светлу приступања Републике Србије Европској 

унији (2016) 

Данијела Драча, Принцип транспарентности система јавних набавки и политика 

заштите конкуренције (2016) 

Ксеније Квргић, Политике развоја кластера Европске уније – примери добре праксе и 

њихов значај за Републику Србију (2016) 

Марина Рибар, Миграције као изазов Поглавља 24 приступних преговора за пријем 

Републике Србије у чланство Европске уније (2016) 

Сандра Давидовић, Приватизација на Косову и Метохији 1999-2009. (2016) 

Милица Алексић, Ефекти страних директних инвестиција на развој Републике Србије 

од 2005. до 2015. године (2016) 

Миљан Бранковић, Међународна трговинска арбитража (2016) 

Наташа Танасковић, Утицај економских криза 1929. и 2008. године на међуанродне 

односе (2016) 

Немања Ранђић, Управљање квалитетом - Стандарди ИСО 9000 (2016) 

Милош Шиник, Арбитражно решавање спорова у међународним пословним 

трансакцијама (2017) 

Дуња Бабић, Брак у међународном приватном праву (2017) 

Денис Тул, Права странаца на интелектуалну својину (2017) 

Андреја Бошковић, Медијација у случајевима злостављања на раду у Републици 

Србији (2018) 

Михаило Јанковић, Право странаца на рад у контексту људских права (2018) 

Адријана Јоковић, Систем зелене карте у међународном осигурању моторних возила 

(2018) 

Милија Марковић, Заштита грађанских права Афроамериканаца у одлукама Врховног 

суда Сједињених Америчких Држава од 1874. до 1910. године (2019)   

Дуња Кнежевић, Процесни аспекти азила у домаћем праву (2021) 

Марија Мелентијевић, Феминистичка јуриспруденција у Сједињеним Америчким 

Државама (2021) 
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Кристина Петковић, Имиграционо-радна политика Краљевине Норвешке у контексту 

сарадње са Европском унијом (2021) 

Марина Марковић, Инострана улагања у домаћем пословно-правном амбијенту 2015-

2019. (2021) 

5. Пројекти 

Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај 

Србије - Правни факултет, Факултет политичких наука Универзитета у Београду 

и Министарство за науку и технолошки развој РС  

Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту - Факултет 

политичких наука Универзитета у Београду и Министарство за науку и 

технолошки развој РС  

6. Стручно-професионални ангажман 

- Члан је редакцијског одбора часописа Право и привреда. Члан је уређивачког 

одбора зборника радова годишње међународне научне конференције 

Копаоничка школа природног права и уредник катедре Право на интелектуалну 

творевину. 

- Рецензије: Ђурић Ђ, Јовановић В, Правни инструменти решавања корпоративне 

кризе, Београд, 2020. (монографија), радови у часопису Право и привреда и 

зборнику радова Копаоничка школа природног права. 

 


