
 

Конференција 

Идентитетски преображај Србије 
Универзитет у Београду, Правни факултет, Конференцијска сала 

петак 28. фебруар 2020. године 

ПРОГРАМ 

10.00 Поздравна реч 

• проф. др Зоран Мирковић, Декан Правног факултета  

• проф. др Марко Ђурђевић, Продекан за научни и стручни рад 

• проф. др Ивана Крстић, Управница Института за правне и 

друштвене науке 

10.20 Прва сесија - Историјско-правни панел 

модератор проф. др Зоран Мирковић 

• проф. др Мирјана Стефановски, Право дисолуције у нацрту 

устава комисије југословенских професора из 1920. године 

• проф. др Војислав Станимировић, Осврт на поједине чланове 

клинописних зборника кроз призму древних обичаја и 

веровања 

• доц. др Милош Здравковић, Уставноправни темељи 

Независне Државе Хрватске 

• асистенткиња Уна Дивац, Хапшење при извршењу кривичног 

дела у античком грчком и савременом праву 

11.00  Дискусија 

11.20 Друга сесија - Економско-правни панел 

модератор проф. др Борис Беговић 

• проф. др Дејан Поповић, проф. др Гордана Илић-Попов, 

Не(уставност) одредбе о тесту главног циља трансакције или 

аранжмана из пореских уговора 

• доц. др Светислав Костић, Тhe perfect silence: an empirical 

study on how ignorance and lack of critical debate effect the 

process of enacting tax legislation in Serbia 

• проф. др Наташа Петровић- Томић, Начело поступања 

дистрибутера осигурања у најбољем интересу потрошача 

услуга осигурања – фидуцијарна дужност дистрибутера 

• асистенткиња Лидија Живковић, Решавање спорова поводом 

двоструког опорезивања у праву Европске уније 

12.00 Дискусија 

12.20 Пауза за кафу 

12.40 Трећа сесија - Јавно-правни панел 

модератор проф. др Марко Давинић 

• проф. др Ђорђе Игњатовић, Супермакс заводи и ћелијска 

изолација: историјат, појмовно одређење и разлози ширења 

примене 

• проф. др Зоран Томић, Правна заштита слободног приступа 

информацијама од јавног значаја 

• проф. др Бранко Ракић, Обрнута дискриминација у праву 

Европске уније 

• проф. др Данило Вуковић, Да ли је српско правосуђе слепо 

за социо-економске једнакости? 

• проф. др Маја Лукић-Радовић, асистенткиња Марија 

Влајковић, Kриза вредности Европске уније - уздрмани 

темељи? 

• асистенткиња Бојана Тодоровић, Much ado about the new law 

on personal data protection – one step closer or two steps further 

away from european standards? 

13.40 Дискусија 

14.00 Пауза за ручак 

15.00 Четврта сесија - Грађанско и привредно право 

модератор проф. др Милош Живковић 

• проф. др Дејан Ђурђевић, Поуздање у тачност правноснажног 

оставинског решења 

• проф. др Рајко Јелић, Појам национализације и разграничење 

од сродних института 

• проф. др Александар Jакшић, Законско издржавање у 

међународном приватном праву Републике Србије са 

посебним освртом на издржавање деце 

• доц. др Бранка Бабовић, Право на правично суђење и 

парнични поступак у споровима мале вредности 

• асистент мр Драган Павић, Уговори по приступу - осврт на 

решења српског и француског права 

• демонстраторка Сара Стојковић, Одговорност за штету од 

зграде 

16.00 Дискусија 

16.20  Пауза за кафу 

16.40 Пета сесија - Кривично-правни панел 

модератор проф. др Вања Бајовић 

• доц. др Наталија Лукић, Малолетне преступнице у Србији 

• доц. др Иван Ђокић, Сакаћење женског полног органа – нова 

инкриминација у кривичном Законику Републике Србије 

• сарадница у настави Ивана Миљуш, Стручни саветник у 

кривичном поступку 

• сарадница у настави Ивана Радисављевић, Кривично дело 

Пореска утаја у српском праву 

17.20 Дискусија 

17.40 Завршна реч и затварање конференције 

18.00 Свечани коктел 


