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Пријава тема за пројекат „Епидемија. Право. Друштво“ за 2021. годину 

Име и презиме истраживача Тема 

Епидемија. Право. Друштво  
Правноисторијско утемељење 

1. проф. др Мирјана Стефановски Polis, loimos, stasis – Тукидид о деструкцији политичког поретка 

2. проф. др Зоран Мирковић Мере за спречавање ширења заразних болести у Србији у првој 
половини XIX века 

3. проф. др Милена Полојац Клаузула REBUS SIC STANTIBUS – порекло идеје о 
непромењеним околностима  

4. проф. др Војислав 
Станимировић 

Велика куга у античкој Атини (коауторски рад) 

5. проф. др Владимир Вулетић Чему живети овај живот, кад нико из њега није изашао жив: легат 
per vindicationem у време епидемије. 

6. проф. др Андреја Катанчевић Епидемија Јустинијанове куге и интестатско наслеђивање 

7. доц. др Нина Кршљанин Legal measures on vaccination against smallpox in the Principality of 
Serbia in the 1830s-1840s 

8. проф. др Сања Глигић Студија о мијазми (натприродној инфекцији) и њеном утицају на 
право античке Атине 

9. проф. др Валентина Цветковић-
Ђорђевић 

Епидемија тифуса у Србији 1915. године 

10. проф. др Милош  Станковић Statute of Labourers – један (не)успели правни одговор 
средњовековне Енглеске на друштвено-економске последице 
Бубонске куге 

11. доц. др Далибор Ђукић Вера, здравље, право: ограничења слободе вероисповести у 
условима пандемије 

12. доц. др Душан Ракитић Југословенски међуратни модел конфесионалне верске наставе у 
јавним школама 

13. асс. Уна Дивац Велика куга у античкој Атини (коауторски рад) 

Епидемија. Право. Друштво  
Из перспективе људских права 

1. проф. др Драгица Вујадиновић Продубљивање јаза између прокламоване родне равноправности 
и реалног стања у доба пандемије 

2. проф. др Бојан Спаић Интерпретација и конструкција: Прилог разматрању разлике 
између примјене права и стварања права 

3. проф. др Урош Новаковић Best interest of the migrant children in the system of asylum in the 
Republic of Serbia 
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4. асс. Валерија Дабетић Онлајн образовање током Covid 19 пандемије - случај Правног 
факултета у Београду 

5. асс Алекса Николић 1) Нагорно-Kaрабах у јуриспруденцији Европског суда за људска 
права; 2) Human Rights, The right to a Fair Trial and COVID-19 in 
Serbia (kоауторски рад) 

Епидемија. Право. Друштво 
Из угла друге генерације људских права 

1. проф. др Љубинка Ковачевић Legal position of migrant workers in the Republic of Serbia, with 
special reference to time of COVID-19 epidemic outbreak. 

Епидемија. Право. Друштво 
Правни аспекти јавног здравља 

1. проф. др Слободан Марковић Поглед на КОВИД19 из угла патентног права  

2. проф. др Марија Драшкић Избегавање обавезне вакцинације у пандемији COVID-19: 
ароганција према науци и мањак поштовања према здравом 
разуму 

3. проф. др Саша Бован Примена права као микросоциолошка анализа: Пример Закона о 
заштити становништва од заразних болести РС 

Епидемија. Право. Друштво 
Јавноправна питања 

1. проф. др Зоран Томић О категорији специјалних стања у француском праву - посебно у 
вези са пандемијом корона вируса Корона 2020/2021. 

2. проф. др Миодраг Јовановић Уставни суд у раљама карлшмитовских питања 

3. проф. др Владан Петров Стари и нови изазови ванредног стања из угла Венецијанске 
комисије 

4. проф. др Добросав 
Миловановић 

Постизање равнотеже јавних интереса у условима корона 
пандемије 

5. проф. др Марко Давинић Serbia: Legal Response to Covid-19 (коауторски рад) 

6. проф. др Танасије Маринковић Legal Nature of the Decision on the Declaration of State of 
Emergency 

7. проф. др Горан Дајовић Регулативна функција судске власти 

8. проф. др Марко Станковић Електронска управа у јединицама локалне самоуправе у 
Републици Србији-тренутно стање и посебан значај у условима 
пандемије вируса COVID-19 

9. проф. др Мирјана Дреновак 
Ивановић 

Значај права на здраву животну средину у време пандемије 

10. проф. др Вук Цуцић Contagious Spreading of the Executive Power during the Pandemic 
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11. доц. др Милош Здравковић Заштита здравља становништва као битна функција државе – 
искуство стварања Друге Југославије 

12. доц. др Филип Бојић 70 година Комитета за слободу удруживања Међународне 
организације рада 

13. асс. Ђорђе Марковић О надлежности за доношење мера током ванредног стања - 
поводом одлуке Уставног суда Србије  

Људска права у доба епидемије 

1. проф. др Јасминка 
Хасанбеговић 

Епидемија COVID-19, право и друштво у Србији из угла родне 
(не)равноправности 

2. проф. др Ивана Крстић Reaction of the European Convention on Human Rights Contracting 
Parties to the Covid-19 pandemic 

3. Ана Здравковић The Affair of “State of Emergency – was 70 years of European 
Convention on HUman Rights enough to Prepare Member States for  
COVID-19 Crisis? 

4. Мила Ђорђевић Утицај државне помоћи на смањење сиромаштва у Србији током 
пандемије вируса Сovid-19 у 2020. години 

Улога међународног и европског права у сузбијању COVID-19 пандемије 

1. проф. др Бранко Ракић Identite europeenne et identites nationales 

2. проф. др Бојан Милисављевић Међународно право у ери пандемије корона вируса 

3. проф. др Александар Гајић Remarks on "Challenges Of International Law" In The Contemporary 
International Society Faced with The Pandemic of Covid-19 

4. проф. др Бојана Чучковић EU Asylum System in and after the Covid-19 Pandemic: Disclosing 
the Weaknesses of the Current Rules and Assessing the Prospects of 
the New Pact on Migration and Asylum 

5. проф. др Маја Лукић Радовић How firm are the bonds that tie the EU together? EU Rule of Law 
Conditionality Mechansim and the next generation EU Recovery Fund 
(коауторски рад) 

6. доц. др Милош Јовановић Примереност позиције војне неутралности у контексту пандемије 
Ковида 19 

7. асс. Марија Влајковић How Firm аre the Bonds that Tie the EU Together? EU Rule of Law 
Conditionality Mechanism and the Next Generation Eu Recovery 
Fund“ („Колико су чврстe везе које спајају ЕУ? Европски 
механизам условљавања и ЕУ Фонд опоравка нове генерације“) 
(коауторски рад) 

8. Јована Блешић Светска здравствена организација – (не)достижни идеал? 

Грађанско право и јавно здравље 

1. проф. др Александар Јакшић Одржавање рочишта у парничном поступку у време короне 
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2. проф. др Слободан Панов Епидемија. Право. Друштво. Породичноправни одраз. 

3. проф. др Дејан Ђурђевић Утицај епидемије на јавнобележничку делатност 

4. проф. др Марија Караникић 
Мирић 

Legal Liability for Allocation of Scarce Resources in Health Care in the 
COVID-19 Pandemic 

5. проф. др Никола Бодирога О спровођењу принудног извршења у условима ванредног стања 
изазваног епидемијом корона вируса 

6. проф. др Марко Ђурђевић Пролазна неспособност уговорника да схвати смисао и домашај 
свог поступка изазвана болешћу 

7. проф. др Милош Живковић Утицај Ковид 19 на закуп непокретности 

8. проф. др Ненад Тешић Бити или не бити-да ли је дигитална трансформација у време 
пандемије Covid-19 спас за потрошаче, или их, у односу на нову 
реалност, чини нарочито рањивим? 

9. проф. др Катарина Доловић 
Бојић 

Утицај пандемије на дејства уговора 
(коауторски рад) 

10. доц. др Снежана Дабић 
Никићевић 

Утицај пандемије на дејства уговора 
(коауторски рад) 

11. доц. др Бранка Бабовић 
Вуксановић 

Рочишта на даљину у парничном поступку 

12. доц. др Милош Вукотић From Coronation to Coronavirus: Frustration of Contract and COVID-
19 

13. асс. Ивана Бараћ Биомедицински потпомогнуто оплођење – Иза кулиса правних 
норми.  

14. Сара Стојковић Развој одрживог становања и његов утицај на неке аспекте 
стварног права 

Утицај епидемије на пословноправно окружење 

1. проф. др Небојша Јовановић ДРДржавна помоћ мале вредности 

2. проф. др Владимир Павић Од Октобра 2 до Ковида-19 - развој "излажења у сусрет"  

3. проф. др Вук Радовић Циљ привредног друштва са посебним освртом на актуелну 
пандемију 

4. проф. др Душан Поповић Ограничења патента и заштита јавног здравља у време 
епидемије 

5. проф. др Татјана Јевремовић 
Петровић 

Електронска регистрација оснивања привредних друштава у 
Републици Србији 

6. проф. др Наташа Петровић 
Томић 

Осигурање у доба короне-катастрофални ризици у светлу 
пандемије 

7. проф. др Мирјана  Радовић Контрола страних директних инвестиција у праву ЕУ у условима 
кризе изазване пандемијом 
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8. проф. др Марко  Јовановић Добровољно ограничење слободе трансфера средстава у 
пословању привредних субјеката у условима пандемије 
(коауторски рад) 

9. проф. др Јелена Лепетић Добровољно ограничење слободе трансфера средстава у 
пословању привредних субјеката у условима пандемије 
(коауторски рад) 

10. доц. др Милена Ђорђевић Арбитражне поуке из 2020. године - смернице за транспаретнији, 
флексибилнији и ефикаснији арбитражни поступак 

11. доц. др Светислав Јанковић Правне последице поремећаја у путничком авио-саобраћају 
насталих COVID-19 

12. асс. Новак Вујичић Онлајн настава у доба пандемије изазване вирусом COVID-19: 
ауторскоправни аспекти 

13. асс. др Маша Мишковић Утицај пандемије коронавируса на уговорне обавезе корисника 
кредита  

14. Стефан Петровић Залога на дигиталној имовини 

Правно-економска анализа преображаја привреде и јавних финансија Србије у 
условима епидемије 

1. проф. др Гордана  Илић Попов Заштита и унапређивање животне средине у српском пореском 
систему 

2. проф. др Борис  Беговић Економске последице шпанске грознице (1918-1920): скица за 
економску историографију једне пандемије 

3. проф. др 
Александра  Јовановић 

Пандемија – политекономске импликације економских мера и 
економске слободе 

4. проф. др Татјана Јованић Меко право у области јавних набавки са посебним освртом на 
пример права ЕУ у условима кризе изазване пандемијом COVID-
19 

5. проф. др Бранко  Радуловић Социјални капитал и пандемија 

6. проф. др Светислав Костић Порески третман флексибилних облика рада у Републици Србији 
у светлу светске пандемије Ковид-19 

7. асс Ана Одоровић (Обавезујући) сигнали код онлајн куповине: коментари и рејтинзи 
потрошача и „инфлуенсера” 

8. асс. Никола Илић FTC V. Facebook or Breaking Up Dominant Digital Platforms in the 
Time of Covid-19: Motives, Rationale, and Possible Alternatives from 
a Competition Law Perspective 

9. асс. Лидија Живковић Повратак идеје о заједничкој консолидованој основици пореза на 
добит 

Феноменологија казнених деликата у доба пандемије 

1. проф. др Ђорђе  Игњатовић Пандемија и пенитенцијарни систем  
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2. доц. др Наталија Лукић Пандемија Ковид-19 и криминалитет у Србији 2020.године 

Казнено право пред изазовима савременог доба 

1. проф. др Горан Илић Право на правично суђење у доба пандемије 

2. проф. др Наташа Делић Кривично дело убиство на мах  

3. проф. др Игор Вуковић Корона (COVID-19) и кривично право - важније дилеме 

4. доц. др Иван Ђокић Непоступање по здравственим прописима за време епидемије 
као кривично дело 

5. доц. др Ивана Марковић Wildlife Trafficking as Catalyst of (Covid 19) Pandemic 

6. асс. Ивана Радисављевић 1) Human Rights, The right to a Fair Trial and COVID-19 in Serbia 
(коауторски рад); 2) Трошкови прекршајног поступка 

Кривични и прекршајни поступци у доба пандемије 

1. проф. др Милан Шкулић Кривичнопроцесно законодавство Републике Србије и техничка 
средства за пренос слике и звука (садашње стање и предлози de 
lege ferenda) 

2. проф. др Вања Бајовић Притвор у време пандемије 

3. асс. др Ивана Миљуш Употреба техничких средстава за пренос слике и звука и право на 
правично суђење 

Настава језика струке у околностима пандемије 

1. мр Данка Стојаковић Утицај наставе језика струке у дигиталном окружењу на 
мотивацију студената 

2. Силвана Поповић Emergency Remote Teaching: The Challenges аnd Benefits оf 
Teaching Legal English during the COVID -19 Pandemic 

3. др Катарина Радојковић-Илић Настава језика струке на даљину  – изазови и перспективе 

Језик и друштво у околностима пандемије 

1. проф. др Данило Вуковић 1) Зашто носимо маске? Поштовање друштвених и законских 
норми у условима пандемије; 2) Пандемија као проблем јавних 
политика 
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