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Број Име и презиме 
истраживача 

Конкретизована тема истраживања Рад објављен и представљен на скупу 

1.  проф. др Мирко Васиљевић Привреда и привредна друштва Научни часопис Право и привреда бр. 4-6/2019 и 7-9/2019, 
Удружење правника у привреди Републике Србије. 

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

2.  проф. др Дејан Поповић (Не)уставност одредбе о тесту главног 
циља трансакције или аранжмана из 
пореских уговора  - коауторски рад са Г.Илић 
Попов 

Научни часопис Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2019. 

Рад је представљен на факултетској конференцији „Иденитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 

3.  проф. др Сима Аврамовић Преплитање правних идентитета у 
грађанским кодификацијама XIX и XX века – 
спецификум швајцарско-турске мешавине 

Зборник Идентитетски преображај Србије, Правни факултет 2019. 

Рад је представљен на конференцији The Serbian Civil Code of 1844 
and its opponents in the19th century –  
background and the motives  Juridicum, одржан 11. јануара 2019. 
године на Универзитету у Бечу (Rechtswissenschaft-liche Fakultät, 
Universität Wien). 

4.  проф. др Ђорђе Игњатовић Ћелијска изолација у извршењу казне 
затвора 

Научни часопис Правног факултета CRIMEN, 3/2019. 

Рад представљен на факултетској конференцији „Иденитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 

5.  проф. др Зоран Томић Правна заштита слободног приступа 
информацијама од јавног значаја 

Научни часопис Право и привреда, бр. 4-6/2019,  Удружење 
правника у привреди Републике Србије. 

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 
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6.  проф. др Драган Митровић О правди и праву Научни, стручни и информативни часопис Избор судске праксе бр. 
1/2019. 

Рад представљен 14. маја 2019. године на Институту за филозофију 
и друштвену теорију. 

7.  проф. др Слободан Марковић Повреда жига – водич кроз лавиринт кључних 
института права жига 

Научни часопис Право и привреда, бр.7-9, 2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије. 

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

8.  проф. др Марија Драшкић Уставна жалба у Србији: простор тензија 
између Уставног суда и Врховног суда 

Зборник Уставна жалба у правном систему Србије (уредници Е. 
Шарчевић и Д. Симовић), Сарајево, 2019. године. 

Рад представљен на научном скупу „Уставна жалба у Републици 
Србији – домети и ограничења“. 

9.  проф. др Горданa Илић-Попов (Не)уставност одредбе о тесту главног 
циља трансакције или аранжмана из 
пореских уговора – коауторски рад са проф. 
др Дејаном Поповићем 

Научни часопис Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2019. 

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. 

10.  проф. др Небојша Јовановић Треба ли у Србији правно уредити 
промотере 

Научни часопис Право и привреда бр. 4-6/2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије. 

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 
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11.  проф. др Драгицa Вујадиновић Неопходност уродњавања студијских 
програма права и правничких предмета –
коауторски рад са проф. Невеном Петрушић; 

Предлози родно сензитивних силабуса за 
Социологију права и Породично право 

Књига Родна равноправност у високом образовању. 

Идеје из овог рада су изложене на конгресу  Међународне 
асоцијације ѕа филозофију и социологију права, Луцерн, 
Швајцарска, као и на скупу „Родна равноправност - од једнаких 
права до једнаких могућности“ - одржаном у Српској академији 
наука и уметности. 

12.  проф. др Јасминка Хасанбеговић Академске слободе и људско достојанство: 
необичан случај фобичности Џона Финиса 

Научни часопис Анали Правног факултета у Београду  бр. 67 – 
3/2019. 

Рад представљен на конгресу  Међународне асоцијације ѕа 
филозофију и социологију права, Луцерн, Швајцарска, 7-13. јул 
2019. године.  

13.  проф. др Мирјана Стефановски Право дисолуције у нацрту устава комисије 
југословенских професора из 1920. године 

Научни часопис Анали Правног факултета у Београду, бр. 3/2019. 

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 

14.  проф. др Борис Беговић „Тријумф идеје над разумом: правноекономски 
коментар правног схватања врховног 
касационог суда о пуноважности валутне 
клаузуле“ 

Научни часопис Право и привреда бр. 4-6, Удружење правника у 
привреди Републике Србије. 

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 
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15.  проф. др Александра Јовановић Србија и економске импликације владавине 
права 

Зборник радова Правног факултета у Нишу бр. 85/2019. 

Рад представљен на конференцији Free Market Road Show, 
одржаној 10. априла 2019. године на Економском факултету 
Универзитета у Београду, у организацији Austrian Economic Centre 
and Friedrich A. v. Hayek Institute, у сарадњи са Економским 
факултетом и Правним факултетом Универзитета у Београду. 

Рад у кратком цртама представљен и на конференцији Contentious 
Issues in Classical Liberalism, која је одржана од 19. до 22. маја 2019. 
године у Fort Worth, Texas, US, у организацији Mont Pelerin Society 
and South Methodist University. 

16.  проф. др Милан Шкулић Кривичнопроцесно законодавство и 
(не)адекватност државне реакције на 
криминалитет 

Зборник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, 
Министарства правде Републике Србије, Правосудне академије, 
Института за криминолошка и социолошка истраживања и Intermex-
а. 

Рад представљен на Педесет деветом редовном годишњем 
саветовању Удружења за кривичноправну теорију и праксу „Измене 
у кривичном закондавству и статусу носилаца правосудних функција 
и адекватност државне реакције на криминалитет (међународни 
правни стандарди и стање у Србији)“, 19-21. септембар 2019. 
године, Златибор. 

17.  проф. др Александар Јакшић Законско издржавање у међународном 
приватном праву Републике Србије са 
посебним освртом на издржавање деце 

Рад предат за Зборник Идентитетски преображај Србије, Правни 
факултет, 2019. и објављен на сајту Правног факултета. 

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 
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18.  проф. др Миодраг Јовановић Global/Transnational Law’ Challenges to 
Theorizing About Law 

Књига Jurisprudence in a Globalized World, Jorge Luis Fabra-Zamora 
(ed.), Elgar Publishing, 2020. 

Прва верзија рада, под насловом Law as the Default Dectiptor? 
Rethinking Transnational/Global “Law, изложена је на „Transnational 
Legal and Political Conference“, која је одржана на Бар Илан 
Универзитету из Тел Авива, од 7. до 8. маја 2017. године. 

19.  проф. др Слободан Панов Равноправност полова : димензија праксе 
идентитетског  преображаја Србије 

Зборник радова Право, традиција, промјене, Правни факултет 
Источно Сарајево. 

Рад представљен на Међународном научном скупу Правног 
факултета у Источном Сарајеву, 26. октобра 2019.  

20.  проф. др Зоран Мирковић Кодификовање грађанског законика нове 
државе и његово место у историји 
међуратних европских кодификација 

Зборник у оквиру научног пројекта Правног факултета Сто година 
од уједињења – формирање државе и права.   

Рад представљен на научном скупу  „Сто година од уједињења – 
формирање државе и права“ 26. и 27. новембра 2018. године, 
Правни факултет, Универзитет у Београду. 

21.  проф. др Саша Бован Теорија изједначавања Р. Енгиша и А. 
Кауфмана као парадигма умности 
правничког расуђивања и одлучивања 

Научни часопис Правни живот, бр. 12/2019, том IV, Удружење 
правника Србије.   

Рад представљен на 32. Сусрету Копаоничке школе права „Право и 
снага умности“, 12-17. децембра 2019, Копаоник. 

22.  проф. др Горан Илић Успостављање судске власти нове државе Зборник у оквиру научног пројекта Правног факултета Сто година 
од уједињења – формирање државе и права.   

Рад представљен на научном скупу  „Сто година од уједињења – 
формирање државе и права“ 26. и 27. новембра 2018. године, 
Правни факултет, Универзитет у Београду. 
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23.  проф. др Наташа Делић Одредбе чл. 246, 246а и 247 Кривичног 
Законика Србије у цветлу најновијих измена и 
допуна 

Научни часопис Правни живот, бр 9/2019, Удружење правника у 
Србији.  

Рад представљен на 32. Сусрету Копаоничке школе права „Право и 
снага умности“, 12-17. децембра 2019, Копаоник. 

24.  проф. др Владимир Павић Нејединствени правни поредак  и унутрашњи 
сукоб закона (у првој Југославији) 

Зборник у оквиру научног пројекта Правног факултета Сто година 
од уједињења – формирање државе и права.  

Рад представљен на научном скупу  „Сто година од уједињења – 
формирање државе и права“ 26. и 27. новембра 2018. године, 
Правни факултет, Универзитет у Београду. 

25.  проф. др Дејан Ђурђевић Поуздање у тачност правоснажног 
оставинског решења 

Зборник Идентитетски преображај Србије, Правни факултет, 
2019.  

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. 

26.  проф. др Бранко Ракић Обрнута дискриминација у праву Европске 
уније 

Зборник Идентитетски преображај Србије, Правни факултет, 
2019;  

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. 

27.  проф. др Владан Петров 1) Намеснички устав у списима наших 
уставних правника – прилог изградњи 
уставног идентитета Србије ; 2) Поуке и 
поруке Намесничког устава 

Научни часопис Правна ријеч, бр. 58/2019, 49-62.  

Рад представљен на годишњем саветовању „Октобарски правнички 
дани“ у Бања Луци од 3-5. Октобра 2019.   

Научни часопис Правни живот бр. 12/2019.  

Рад представљен на 32. Сусрету Копаоничке школе права „Право и 
снага умности“, 12-17. децембра 2019. године, Копаоник. 
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28.  проф. др Милена Полојац Аквилијев закон у српсковизантијским 
компилацијама 

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, LIII, 1/2019.   

Рад представљен на међународном скупу SIHDA-eу Единбургу. 

29.  проф. др Добросав Миловановић Разматрање институционалног оквира 
заштите правау поступцима јавних набавки 

Научни часопис Право и привреда бр. 4-6/ 2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије.  

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

30.  проф. др Вук Радовић Правна анализа последњих измена закона о 
стечају 

Научни часопис Право и привреда, бр. 4-6/2019,  Удружење 
правника у привреди Републике Србије.  

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

31.  проф. др Душан Поповић Моћ купца и њена улога у поступку контроле 
концентрација 

Научни часопис Право и привреда бр. 7-9/2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије.  

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

32.  проф. др Игор Вуковић „Актуелна кривичноправна питања прања 
новца“ 

Научни часопис Правног факултета Crimen, бр. 2/2019.   

Рад представљен на скупу под називом „Кривично дело прања 
новца – теорија и нормативна решења“,  22. маја 2019. године у 
Адвокатској комори Војводине у Новом Саду. 

33.  проф. др Рајко Јелић  Национализација и разграничење са сродним 
институтима 

Зборник Идентитетски преображај Србије, Правни факултет, 
2019.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. 
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34.  проф. др Марко Ђурђевић Правна сигурност у уговору Слобода пружања услуга и правна сигурност (уредник Миодраг 
Мићовић), Крагујевац, 2019.   

Рад представљен на XV мајском саветовању Слобода пружања 
услуга и правна сигурност. 

35.  проф. др Ивана Крстић Заштита од трговине људима у контексту 
миграција 

Зборник Идентитетски преображај Србије, Правни факултет, 
2019.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020.године. 

36.  проф. др Бојан Милисављевић Међународноправни аспекти уједињења Зборник у оквиру научног пројекта Правног факултета Сто година 
од уједињења – формирање државе и права.   

Рад представљен на научном скупу  „Сто година од уједињења – 
формирање државе и права“ 26. и 27. новембра 2018. године, 
Правни факултет, Универзитет у Београду. 

37.  проф. др Марко Давинић Организација и деловање управних судова у 
новој држави 

Зборник у оквиру научног пројекта Правног факултета Сто година 
од уједињења – формирање државе и права.   

Рад представљен на научном скупу  „Сто година од уједињења – 
формирање државе и права“ 26. и 27. новембра 2018. године, 
Правни факултет, Универзитет у Београду. 

38.  проф. др Марија Караникић Мирић Вануговорна одговорност стечајног 
управника 

Научни часопис Право и привреда бр. 4-6/2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије.     

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 
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39.  проф. др Танасије Маринковић Уставни идентитет прве Југославије Зборник у оквиру научног пројекта Правног факултета Сто година 
од уједињења – формирање државе и права.   

Рад представљен на научном скупу  „Сто година од уједињења – 
формирање државе и права“ 26. и 27. новембра 2018. године, 
Правни факултет Универзитета у Београду. 

40.  проф. др Татјана Јованић Compliance as a new challenge to the public 
economic order 

Зборник Legal tradition and new legal challenges са истоимене 
међународне конференције.   

Рад је представљен на међународној конференцији „Legal Tradition 
and New Legal Challenges“, Правни факултет Универзитета у Новом 
Саду. 

41.  проф. др Татјана Јевремовић 
Петровић 

Осврт на прекогранични елемент као услов 
оснивања европског акционарског друштва у 
српском праву 

 Научни часопис Право и привреда бр. 4-6/2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије.   

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

42.  проф. др Никола Бодирога Изузеће јавног извршитеља Научни часопис Право и привреда број 4-6/2019, Удружење 
правника у привреди Републике Србије.  

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

43.  проф. др Милош Живковић Употреба информационих технологија у 
поступку уписа у катастар непокретности 

Зборник радова Правни факултет у Нишу, 2019. година.   

Рад је представљен на међународној научној конференцији „Право 
и мултидисциплинарност“ одржаној у Нишу, 12. и 13. априла 2019. 
годинe.  
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44.  проф. др Војислав Станимировић Осврт на поједине одредбе древних законика 
кроз призму народних обичаја 

Зборник Идентитетски преображај Србије, Правни факултет, 
2019.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 

 

45.  проф. др Горан Дајовић Доктрина четврте инстанце и право на 
образложену пресуду у пракси ЕСЉП 

Научни часопис Анали Правног факултета, бр.3/2019.   

Рад представљен на конференцији WorkinProgress, Српско 
удружење за правну и социјалну филозофију, Филозофски 
факултет, Београд, 30. мај 2019. године. 

46.  проф. др Бранко Радуловић Креативне индустрије у Републици Србији – 
методолошки пристуоу и економски 
допринос 

Часопис Економика предузећа, Vol. 68, бр.3-4.   

Резулати рада су презентовани локалној канцеларији Светске банке 
и Заводу за интелектуалну својину.  

47.  проф. др Марко Станковић Системи уставног судства – 
упоредноправни модели и уставни суд Србије 

Правна ријеч, бр. 58/2019, Бања Лука 2019.   

Рад је представљен на „Октобарским правничким данима“, 
Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, 3-4. октобар 
2019. 

48.  проф. др Наташа Петровић Томић Начело поступања дистрибутера осигурања 
у најбољем интересу потрошача услуга 
осигурања – Фидуцијарна дужност 
дистрибутера 

Научни часопис Право и привреда, бр. 7-9/2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 
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49.  проф. др Љубинка Ковачевић   

Европски радноправни стандарди о 
обавештавању и консултовању запослених у 
привредним друштвима 

 

Научни часопис Право и привреда, vol. LVII, бр. 7-9/2019, Удружење 
правника у привреди Републике Србије.   

Главни делови рада  изложени су на скупу "Укључивање запослених 
у управљање предузећем – свест и искуства из праксе", који је 
одржан 15. маја 2019. године у Београду, у организацији Уније 
послодавац Србије, а уз подршку Европске уније.   

50.  проф. др Мирјана Радовић Смисао и домен примене регулативе општих 
услова пословања 

Научни часопис Право и привреда, бр.7-9/2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије.   

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

51.  проф. др Мирјана Дреновак Еколошко право између јавног и приватног 
права 

 

Зборник сажетака Право и мултидисциплинарност, Ниш, 2019. 
године.   

Рад је изложен на конференцији ,,Право и мултидисциплинарност” 
12. и 13. априла на Правном факултету Универзитета у Нишу. 

52.  проф. др Владимир Вулетић Зато се спреми да одсечеш месо, ал’ крв да 
ниси просуо: Pretium iustum као категорички 
императив 

Научни часопис Право и привреда, 7-9/2019, Удружење правника у 
привреди Републике Србије.   

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 



12 

53.  проф. др Данило Вуковић 1) Attitudes to the Rule of Law in Contemporary 
Serbia: A Coherent Legal Culture? - ко-ауторски 
рад са Слободаном Цвејићем; 2) The perfect 
silence:An empirical study on how ignorance and 
lack of critical debate effect the process of en 
acting tax legislation in Serbia – ко-ауторски рад 
са доц. др Светиславом Костићем 

JahrbuchfurOstrecht, 60/ 2019.  

Рад је представљен на конференцији „Enterprise and Competitive 
Environment, FairTax special session“,9-10 март 2017, Универзитет у 
Брну, Чешка.  

Научни часопис Анали Правног факултета бр. 67/2019.  

Рад представљен на радионици„Rights Consciousness and Legal 
Cultures: Empirical Research Experiences“, Hungarian Academy of 
Sciences Centre for Social Sciences, Institute for Legal Studies, 
Research Group for Interdisciplinary Legal Studies, Будимпешта, 25. 
октобар 2018. године. 

54.  проф. др Александар Гајић О универзалности међународног кривичног 
права и природи и улози међународног 
кривичног правосуђа 

Зборник радова са традиционалне тематске међународне научне 
конференције : Одговорност и санкција у кривичном праву –- са 
посебним освртом на међународно кривично право.  

Рад је представљен на међународној научној конференцији: 
Одговорност и санкција у кривичном праву –- са посебним освртом 
на међународно кривично право, у организацији Удружења за 
међународно кривично право, у издању Интермекса, Тара, 8-14 мај 
2019. године. 

55.  проф. др Бојана Чучковић Пракса уговорних тела Уједињених нација у 
области заштите људских права – правна 
природа, улога и значај за поступање 
домаћих органа 

Научни часопис Правни живот бр. 12/2019, Удружење правника 
Србије.   

Рад представљен на 32. Сусрету Копаоничке школе права „Право и 
снага умности“, 12-17. децембра 2019, Копаоник. 
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56.  проф. др Маја Лукић Радовић 1)Police Cooperation in the European Union –
Origins, Present Status And Challenges; 2) 
Kриза вредности у Европској унији – 
уздрмани темељи  

(коауторски рад са асист. Маријом Влајковић) 

 

Зборник Међународне научне конференције Дани Арчибалда Рајса.  

Рад излаган на Конференцији „Дани Арчибалада Рајса“ на 
Полицијској академији 7. новембра 2019. године.  

Научни часопис Правни живот бр. 12/2019; Удружење правника 
Србије.  

Рад представљен на 32. Сусрету Копаоничке школе права „Право и 
снага умности“, 12-17. децембра 2019, Копаоник. 

57.  проф. др Андреја Катанчевић Lex Cornelia de iniuriis Зборник Право у функцији развоја друштва, 23–25. мај 2019, 
Косовска Митровица.   

Рад представљен на конференцији „Право у функцији развоја 
друштва“, 23–25. мај 2019, Косовска Митровица (организатор 
Правни факултет универзитета у Приштини са привременим 
седиштем у Косовској Митровици. 

58.  доц. др Ненад Тешић О извршности заложне изјаве Правни живот бр. 10/2019, Удружење правника Србије.  

Рад представљен на 32. Сусрету Копаоничке школе права „Право и 
снага умности“, 12-17. децембра 2019, Копаоник. 

59.  доц. др Милена Ђорђевић Ефикасност арбитражног поступка- мит 
или реалност? 

Научни часопис Правни записи бр. 1/2020, Правни факултет 
Универзитета Унион.   

Рад је изложен на конференцији ''Арбитражно одлучивање'' на 
Правном факултету Универзитета Унион 25. октобра 2019. године. 

60.  доц. др Милош Милошевић Интра-комунитарне трансакције у систему 
пореза на додату вредност Европске уније 

 

Зборник Идентитетски преображај Србије за 2019. годину, Правни 
факултет Универзитета у Београду.    

Рад у кратким цртама представљен на факултетској конференцији 
„Идентитетски преображај Србије“ 27. фебруара 2020. 
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61.  доц. др Милош Јовановић Неутралност у XXI веку: анахронизам или 
савременост 

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2019/3.   

Рад представљен 5. марта 2020. године у хотелу Зира на тему 
Утицај предизборне реторике на спољну и безбедносну политику 
Републике Србије, у организацији Council for Strategic Policy. 

62.  доц. др Бојан Спаић Ауторитет и легитимитет судске власти 
(у Србији) 

Зборник Судство као власт, Центар за правосудна истраживања и 
Српско удржужење за правну и социјалну филозофију.   

Рад представљен на скупу „Судска власт“, организованом од стране 
Факултета политичких наука Универзитета у Београду, Српског 
удружења за правну и социјалну филозофију и Центра за 
правосудна истраживања, 29-30. новембра 2019. 

63.  доц. др Милош Здравковић Уставноправни темељи Независне Државе 
Хрватске 

Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2019.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020.   

64.  доц. др Вања Бајовић Положај и одговорност јавног тужиоца у 
расправном процесном моделу 

Научни часопис Правни живот бр.9/2019, Удружење правника 
Србије.   

Рад представљен на 32. Сусрету Копаоничке школе права „Право и 
снага умности“, 12-17. децембра 2019, Копаоник. 

65.  доц. др Нина Кршљанин The Great National Assembly of Serbia: A 
sovereign representative body or a political myth? 

Elsabeth Ripoll Gil, Sebastià Serra Busquets (eds.), El parlamentarisme 
en perspectiva històrica. Parlaments multinivell, 2 vol., Parlament de les 
Illes Balears / Institut d'Estudis Autonòmics, Palma 2019.   

Рад представљен на Multilevel Parliaments, 68-a конференција 
ICHRPI (Међународне комисије за историју представничких и 
парламентарних установа), Палма де Мајорка (Шпанија), 6-9. 
септембар 2016. 
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66.  доц. др Марко Јовановић Правни оквир приступања Светској 
трговинској организацији 

Научни часопис Право и привреда бр. 7-9/2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије.   

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. годine. 

67.  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 

Научни часопис Анали Правног факултета, бр. 1/2019.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020.  

68.  доц. др Сања Глигић Утицај канонског права на прописе о 
грађанском браку 

Научни часопис IUS ROMANUM II/2019.  

Рад представљен на Meђународниј научној конференција „Res 
publica& Res privata” , 7. – 8. новембра 2019. год. у Крагујевцу. 

69.  доц. др Јеленa Лепетић Јединство чланских права и уговори о 
гласању акционара 

Научни часопис Право и привреда бр. 4-6/2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије.   

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

70.  доц. др Катарина Доловић Располагање једног (ван)брачног друга 
непокретношћу у заједничкој својини – ко-
ауторски рад са доц. др Снежаном Дабић 

Научни часопис Право и привреда, 7-9/2019, Удружење правника у 
привреди Републике Србије.  

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

71.  доц. др Вук Цуцић Поступак решавања управног спора Зборник радова 150 година управног спора у Србији, Управни суд и 
Правни факултет Универзитета у Београду,    

Рад представљен  на конференцији „150 година управног спора у 
Србији“  28. новембра 2019.  
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72.  доц. др Валентина Цветковић-
Ђорђевић 

Немачка историјскоправна школа и српска 
романистика у XIX веку 

Зборник Право у функцији развоја друштва; Правни факултет у 
Косовској Митровици-   

Рад је представљен на научном скупу са међународним учешћем 
„Право у функцији развоја друштва“ који је одржан 24. и 25. маја 
2019. године на Правном факултету у Косовској Митровици. 

73.  доц. др Милош Станковић Антикорупционе мере у Законоправилу 
Светог Саве 

Зборник радова Правна традиција и нови правни изазови Правног 
факултета у Новом Саду.   

Рад представљен на конференцији „Правна традиција и нови 
правни изазови“, одржана 3. и 4. октобра у организацији Правног 
факултета Универзитета у Новом Саду. 

74.  доц. др Иван Ђокић Сакаћење женског полног органа – нова 
инкриминација у Кривичном законику 
Републике Србије 

 

Зборник Идентитетски преображај за 2019. годину, Правни 
факултет Универзитета у Београду.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године.   

75.  доц. др Урош Новаковић Међународно усвојење - признање усвојења и 
сагласност детета 

Научни часопис Правни живот бр. 10/2019, Удружење правника 
Србије.   

Рад представљен на 32. Сусрету Копаоничке школе права „Право и 
снага умности“, 12-17. децембра 2019, Копаоник.  

76.  доц. др Светислав Јанковић Правни режим уговора о друмском превозу 
путника закљученог путем интернет 
платформе 

Научни часопис Право и привреда у броју 7-9/2019, Удружење 
правника у привреди Републике Србије.   

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 
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77.  доц. др Далибор Ђукић 1) Изазови регулисања правног положаја 
верских организација у Србији и окружењу 2) 
Стварање државно-црквеног права после 
уједињења- ко-ауторски рад са доц. др 
Душаном Ракитићем 3) О личноправним 
последицама приступања хиландарском 
братству – ко-ауторски рад са доц. др 
Ненадом Тешићем и доц. др Милошем 
Станковићем 

Зборник радова правног факултета у Новом Саду 3/2019; 

Рад није изложен на научном скупу.  

Рад је представљен на научној конференцији „Сто година од 
уједињења – формирање државе и права“, 26-27. новембар 2018. 
године, Правни факултет Универзитета у Београду.  

Рад је предствљен на међународној научној конференцији 
„Државно-црквено право кроз векове“,11-12. октобар 2019,  Будва. 

78.  доц. др Душан Ракитић Стварање државно-црквеног права после 
уједињења - ко-ауторски рад са доц. др 
Далибором Ђукићем 

Зборник Сто година од уједињења – формирање државе и права, 
26-27. новембар 2019. године, Правни факултет Универзитета у 
Београду.   

Рад је представљен на научној конференцији „Сто година од 
уједињења – формирање државе и права“, 26-27. новембар 2018. 
године, Правни факултет Универзитета у Београду. 

79.  доц. др Наталијa Лукић Малолетне преступнице у Србији 

 

Научни часопис Crimen, Правни факултет, Универзитет у Београду.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 

80.  доц. др Филип Бојић Кумулација пензије и зараде – pro et contra  Научни часопис Право и привреда, бр. 7-9/2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије.   

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

81.  доц. др Ивана Марковић Amendments to the Serbian Criminal Code from 
2019 in the Light of Dogmatics and (Criminal) 
Policy 

Зборник Proceedings of Ohrid School of Law 2019 (ed. A. Ristov), 
Institute for Legal-Economic Research and Education Iuridica Prima.   

Рад представљен на 5. Међународној научној конференцији „Ohrid 
School of Law - Abuse of Law and the `Abnormal`“ у Скопју маја 2019. 
године. 
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82.  доц. др Снежана Дабић Располагање једног (ван)брачног друга 
непокретношћу у заједничкој својини- ко-
ауторски рад са доц. др Катарина Доловић 
Бојић 

Научни часопис Право и привреда, бр. 7-9/2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије.   

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

83.  наставница страног језика мр 
Данка Стојаковић 

Од речи до поруке: приступ настави 
консекутивног превођења 

Зборник радова Од теорије до праксе у језику струке, Загреб, 
2019.   

Рад је представљен на 3. међународној конференцији „Од теорије 
до праксе у језику струке“, одржаној на Либертас међународном 
свеучилишту у Загребу 21. до 23. фебруара 2019. године. 

84.  наставница страног језика 
Силвана Поповић 

 Приручник English Grammar for Lawyers Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019. 

85.  наставница страног језика др 
Катарина Радојковић Илић 

Утицај познавања страних језика на 
социјалну кохезију у Србији 

Зборник радова Социјална политика у Србији на раскршћу векова.   

Рад представљен на конференцији „Социјална политика у Србији на 
раскршћу векова“, Висока школа социјалног рада, Крымский 
федеральный унивeрcитет имени В.И.Вернадского, 2019. године. 

86.  асистент мр Драган Павић ”Уговори по приступу – осврт на решења 
српског и француског права“ 

Зборник Идентитетски преображај Србије, Правни факултет, 
2019.  

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 

87.  асистенткиња др Бранка Бабовић Парнични поступак у споровима мале 
вредности и право на правично суђење 

Научни часопис Право и привреда бр. 10-12/2019, Удружење 
правника у привреди Републике Србије.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 
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88.  асистенткиња Ана Одоровић Одређивање релевантног тржишта код 
двостраних платформи: проблеми и 
наговештаји решења 

Научни часопис Право и привреда, бр. 7-9/2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије.   

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

89.  асистент Милош Вукотић Неимовинска штета правних лица Научни часопис Право и привреда, бр. 7-9/2019, Удружење правника 
у привреди Републике Србије.   

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

90.  асистент Ђорђе Марковић Election and Appointment оf Constitutional 
Judges in the Post-Yugoslav State 

Научни часопис Анали Правног факултета бр. 3/2019.   

Рад излаган делимично на: III Erasmus Legal Science Week, The Role 
of Courts in Contemporary Legal Orders, University of Sofia “St. Kliment 
Ohridski” Faculty of Law, 29-30 March, 2019, Sofia.  

91.  асистенткиња Валерија Дабетић Утицај политичке елите на очување 
(не)сталности судијске функције у Србији 

 

Зборник Судство као власт, Центар за правосудна истраживања и 
Српско удружење за правну и социјалну филозофију.  

Рад излаган на конференцији „Судство као власт“, 29. и 30. 
новембра 2019. године на Факултету политичких наука, у 
организацији тамошњег Центра за студије конституционализма, у 
сарадњи са Центром за правосудна истраживања и Српским 
удружењем за правну и социјалну филозофију. 

92.  асистенткиња Бојана Тодоровић Much ado about the new law on personal data 
protection – one step closer or two steps further 
away from Еuropean standards? 

Публикација European Review of Public Law, Vol. 30, No. 4, winter 
2018, Европска организација за јавно право 
(EuropeanPublicLawOrganization - EPLO).  

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године.  
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93.  асистент Никола Илић Kредити индексирани швајцарским францима  
и инвестициона арбитража: случај 
Републике Србије 

Научни часопис Право и привреда бр. 4−6/ 2019, Удружење 
правника у привреди Републике Србије.   

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

94.  асистент Новак Вујичић Изузетак од примене института 
исцрпљења права у праву жига 

Научни часопис Право и привреда бр. 4−6/ 2019, Удружење 
правника у привреди Србије.   

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

95.  асистенткиња Маша Мишковић Ко је организатор аукције? Научни часопис Право и привреда, бр. 4-6/20, Удружење правника у 
привреди Републике Србије.   

Рад представљен на 28. сусрету правника у привреди Србије на 
тему „Привреда и привредна друштва“ одржаног на Златибору у 
хотелу „Мона“ од 27-29. маја 2019. године. 

96.  асистенткиња Марија Влајковић 1) Police cooperation in the European union - 
origins, present status and challenges - 
коауторски рад са проф. др Маја Лукић 
Радовић; 2) Kриза вредности у Европској 
унији – уздрмани темељи – коауторски рад са 
проф. др Мајом Лукић Радовић 

Зборник Међународне научне конференције Девети дани 
Арчибалда Рајса.  

Рад представљен на међународној конференцији „Дани Арчиблада 
Рајса“, 7. новембар 2019, Криминалистичко-полицијска академија, 
Београд.  

Научни часопис Правни живот бр.12/2019, Удружење правника 
Србије.  

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 
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97.  асистенткиња Лидијa Живковић Решавање спорова поводом двоструког 
опорезивања у праву Европске уније 

Научни часопис „Правни живот“ бр.11/2019, Удружење правника 
Републике Србије.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 

98.  асистенткиња Уна Дивац Хапшење при извршењу кривичног дела у 
античком грчком и савременом праву 

 

Зборник Идентитетски преображај Србије, Правни факултет, 
2019. године.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 

99.  сарадница у настави Ивана 
Миљуш 

Стручни саветник у кривичном поступку Зборник Идентитетски преображај Србије, Правни факултет, 
2019.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 

100.  сарадница у настави Ивана 
Радисављевић 

Кривично дело пореска утаја у српском праву Зборник Идентитетски преображај Србије, Правни факултет, 
2019.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 

101.  демонстраторка Сара Стојковић Одговорност за штету од зграде Зборник Идентитетски преображај Србије, Правни факултет, 
2019.   

Рад представљен на факултетској конференцији „Идентитетски 
преображај Србије“ 27. фебруара 2020. године. 

102.  Урош Живковић Уобичајено боравиште и проблем заснивања 
надлежности у Међународном  и приватном 
праву Републике Србије 

Правни живот, часопис за правну теорију и праксу  бр. 11/2019, cтр. 
475-489.   

Рад представљен на 32. Сусрету Копаоничке школе права „Право и 
снага умности“, 12-17. децембра 2019, Копаоник. 
 

    
 


