КОНФЕРЕНЦИЈА
ЕПИДЕМИЈА. ПРАВО. ДРУШТВО
Правни факултет, 2. и 3. јун

ПРОГРАМ
2. ЈУН (ЧЕТВРТАК)

КОНФЕРЕНЦИЈСКА САЛА
Meeting link: https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m9e15d6aff8ceda17df990d23727bd066
Meeting number: 2366 537 3518 Password: x7pWkW6i2Zp

10.00 Отварање конференције
• проф. др Зоран Мирковић, декан Правног факултета
• проф. др Ивана Крстић, управница Института за
правне и друштвене науке
• доц. др Нина Кршљанин, продеканка за науку

10.15 Први панел: Историјски аспект епидемије
(први део)
Модераторка: доц. др Нина Кршљанин

• проф. др Зоран Мирковић, Мере за спречавање ширења
заразних болести у Србији у првој половини XIX века
• проф. др Мирјана Стефановски, Polis, loimos, stasis –
Тукидид о деструкцији политичког поретка
• проф. др Милена Полојац, Клаузула Rebus Sic Stantibus
– порекло идеје о непромењеним околностима
• доц. др Далибор Ђукић, Вера, здравље, право:
ограничења слободе вероисповести у условима
пандемије
10.55 Дискусија

11.15 Први панел: Историјски аспект епидемије
(други део)
• проф. др Воја Станимировић, асс. Уна Дивац, Велика
куга у античкој Атини
• проф. др Андреја Катанчевић, Епидемија Јустинијанове
куге и интестатско наслеђивање
• проф. др Сања Глигић, Студија о мијазми
(натприродној инфекцији) и њеном утицају на право
античке Атине
• проф. др Милош Станковић, Statute of Labourers – један
(не)успели правни одговор средњовековне Енглеске на
друштвено-економске последице куге
11.55 Дискусија
12.15 Пауза за кафу

12.30 Други панел: економски аспект епидемије
Модератор: проф. др Света Костић

• проф. др Борис Беговић, Економске последице шпанске
грознице (1918-1920): скица за економску
историографију једне пандемије
• проф. др Бранко Радуловић, Социјални капитал и
пандемија
• проф. др Света Костић, Порески третман
флексибилних облика рада у Републици Србији у светлу
светске пандемије Ковид-19
• асс. Лидија Живковић, Повратак идеје о заједничкој
консолидованој основици пореза на добит
13.10 Дискусија
13.30 Пауза за ручак

14.30 Трећи панел: грађанско-правни аспект
пандемије (први део)
Модератор: проф. др Милош Живковић

• проф. др Марија Драшкић, Избегавање обавезне
вакцинације против COVID19: ароганција према науци и
мањак поштовања према здравом разуму
• проф. др Слободан Панов, Епидемија. Право. Друштво.
Породичноправни одраз
• проф. др Александар Јакшић, Одржавање рочишта у
парничном поступку у време короне
• проф. др Бранка Бабовић Вуксановић, Рочиште на
даљину у парничном поступку
15.10 Дискусија
15.30 Пауза за кафу

15.45 Четврти панел: грађанско-правни аспект
пандемије (други део)
Модератор: проф. др Милош Живковић

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

• проф. др Милош Живковић, Утицај Ковид 19 на закуп
непокретности
• проф. др Катарина Доловић Бојић, доц. др Снежана
Дабић Никићевић, Утицај пандемије на дејства уговора
• сар. Стефан Петровић, Залога на дигиталној имовини

• Сара Стојковић, Развој одрживог становања и његов
утицај на неке аспекте стварног
16.35 Дискусија
16.55 проф. др Ивана Крстић, Затварање првог дана
конференције

3. ЈУН (ПЕТАК)
СУДНИЦА

Meeting link: https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m682de11eaf7e0d25bf53e47c2abd5869
Meeting number: 2377 009 2558 Password: PSsmeRMh322
10.00 проф. др Ивана Крстић, Отварање другог дана
конференције

10.10 Пети панел: Кривични аспект пандемије
Модераторка: доц. др Наталија Лукић

• проф. др Ђорђе Игњатовић, Пандемија COVID19 и
пенитенцијарни систем
• проф. др Горан Илић, Право на правично суђење у доба
епидемије
• проф. др Игор Вуковић, Корона (COVID-19) и кривично
право-важније дилеме
• доц. др Наталија Лукић, Пандемија Ковид-19 и
криминалитет у Србији 2020. године
• доц. др Иван Ђокић, Непоступање по здравственим
прописима за време епидемије као кривично дело
11.00 Дискусија
11.20 Пауза за кафу

11.40 Шести панел Јавне политике у пандемији
Модератор: проф. др Маја Лукић

• Проф. др Данило Вуковић, Зашто носимо маске?
Поштовање друштвених и законских норми у условима
пандемије
• проф. др Мирјана Дреновак Ивановић, Значај права на
здраву животну средину у време пандемије
• асс. Ивана Бараћ, Биомедицински потпомогнуто
оплођење и демографска политика
• асс. Мила Ђорђевић, Утицај државне помоћи на
смањење сиромаштва у Србији током пандемије вируса
Сovid-19 у 2020. години
• наст. Силвана Поповић, Emergency Remote Teaching:
The Challenges аnd Benefits оf Teaching Legal English
during the COVID -19 Pandemic
12.30 Дискусија
12.50 Пауза за ручак

14.00 Седми панел: Привредни аспект пандемије
Модератор: проф. др Вук Радовић

• проф. др Слободан Марковић, Поглед на COVID19 из
угла патентног права

• проф. др Гордана Илић Попов, Заштита и
унапређивање животне средине у српском пореском
систему
• проф. др Александра Јовановић, Пандемија –
политекономске импликације економских мера и
неолиберализам
• проф. др Мирјана Радовић, Контрола страних
директних инвестиција у праву ЕУ у условима кризе
изазване пандемијом
14.40 Дискусија
15.00 Пауза за кафу

15.20 Осми панел: Јавноправни аспект епидемије
(први део)
Модератор: проф. др Добросав Миловановић

• проф. др Марко Давинић, Serbia: Legal response to
Covid-19
• проф. др Владан Петров, Стари и нови изазови
ванредног стања из угла Венецијанске комисије
• проф. др Танасије Маринковић, Уставна хроника
Републике Србије за прву половину 2020. године
15.50 Дискусија

16.05 Осми панел: Јавноправни аспект епидемије
(други део)
• проф. др Бранко Ракић, Identité européenne et identités
nationales
• проф. др Добросав Миловановић, Постизање
равнотеже јавних интереса у условима корона
пандемије
• проф. др Татјана Јованић, Меко право у области јавних
набавки са посебним освртом на пример права ЕУ у
условима кризе изазване пандемијом COVID-19
• асс. Ђорђе Марковић, У надлежности за доношење
мера током ванредног стања – поводом одлуке
Уставног суда Србије
16.45 Дискусија
17.00 проф. др Добросав Миловановић, заменик управника
Института за правне и друштвене науке, Завршне речи
и затварање конференције

