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ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
 

9.30 ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ 

- проф. др Зоран Мирковић, декан Правног 
факултета Универзитета у Београду 

- академик проф. др Витомир Поповић, 
Академија наука и умјетности Републике 
Српске 

- г. Предраг Петровић, генерални секретар 
Привредне коморе Србије 

- г. Сава Дедајић, члан ИО Јавнобележничке 
коморе Србије 

- проф. др Владимир Чоловић, председник 
Удружења правника у привреди Србије и 
директор Института за упоредно право 

- проф. др Душан Поповић, председник 
Организационог одбора 

10.00 ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 

- Prof. dr Veljko Trivun – Povezana društva u 
pravu Federacije Bosne i Hercegovine   

- Проф. др Александра Јовановић – 
Краткорочни насупрот дугорочном 
временском хоризонту корпоративног 
одлучивања – поново о циљној функцији 
компаније 

- Prof. dr Dijana Marković Bajalović – Parent 
company liability at the crossroads of company 
and competition law   

- Проф. др Татјана Јевремовић Петровић – 
Регулисање прекограничних  промена правне 
форме привредних друштава  

- Проф. др Мијат Јоцовић – Директива о 
правима акционара из 2017. године – домети 
и ограничења  

- Доц. др Ненад Тешић – О праву 
приоритетног разматрања понуде у случају 
преноса удела у ДОО  

11.00 ТРГОВИНСКО И МЕЂУНАРОДНО 
ТРГОВИНСКО ПРАВО 

- Dr Christa Jessel-Holst – Recent legislative 
reforms and initiatives regarding the law 
applicable to voluntary agency 

- Проф. др Александар Ћирић – Глобализација 
трговинских односа  

- Проф. др Марко Рајчевић и проф. др Зоран 
Васиљевић – Правна природа документарних 
акредитива 

- Проф. др Драган Вујисић – Пословање и 
услуге угоститељских субјеката 

- Проф. др Јелена Перовић Вујачић – Општа 
начела Бечке конвенције о међународној 
продаји робе 

- Проф. др Тамара Миленковић Керковић - 
Национална регулатива аутономних 
трговинских уговора: потреба за правном 
регулативом уговора о франшизингу 

- Асс. др Маша Мишковић – Утицај пандемије 
коронавируса на уговорне обавезе корисника 
кредита 

12.00 САОБРАЋАЈНО ПРАВО 

- Проф. др Борислав Ивошевић – Јорк-
антверпенска правила – пут ка уједначењу 
ликвидације генералних хаварија или 
разрешјењу сукоба интереса између 
бродовласника и представника власника 
терета  

- Проф. др Небојша Јовановић – Поморски 
ратови као узрок слободе пловидбе 

- Доц. др Светислав Јанковић – Правно 
уређење беспилотних ваздухоплова у 
Републици Србији 

12.30 ПРАВО ОСИГУРАЊА 

- Проф. др Владимир Чоловић – Статус 
корисника осигурања из уговора о осигурању 
живота као наследника   

- Проф. др Наташа Петровић Томић – Одговор 
тржишта осигурања на ризик корпоративне 
одговорности у српском праву   

13.00 ПАУЗА 

13.45 АРБИТРАЖНО ПРАВО 

- Академик проф. др Витомир Поповић – 
Рјешавање (инвестиционих) спорова у 
области енергетике  

- Др Мирослав Пауновић – О тумачењу 
мањкавих арбитражних споразума 

- Проф. др Марко Јовановић – Одлучивање по 
правичности у новијој пракси 
Спољнотрговинске/ Сталне арбитраже при 
Привредној комори Србије 

- Доц. др Милена Ђорђевић – Арбитражне 
поуке из 2020. године – смернице за 
транспарентнији, флексибилнији и 
ефикаснији арбитражни поступак  



 
- Доц. др Бранка Бабовић – Предности 

арбитраже као начина решавања спорова код 
М&А  

- Milan Lazić – Conformity of investment with 
local law 

14.40 ИЗВРШНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО 

- Проф. др Никола Бодирога – Злоупотреба 
привремених мера у циљу спречавања вођења 
извршног поступка   

- Проф. др Јелена Лепетић – Стечајна 
медијација   

15.00 ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

- Проф. др Слободан Марковић – 
Актуелизација важних теоријских питања у 
савременој судској пракси права жига   

- Проф. др Душан Поповић – Ограничења 
патента и заштита јавног здравља у време 
епидемије   

15.20 ПОСЛОВНОПРАВНО ОКРУЖЕЊЕ 

- Проф. др Зоран Томић – Изигравање 
управних овлашћења – несврсисходност 
управног деловања (појам, облици, правна 
природа) 

- Проф. др Љубиша Дабић – Грађанска 
одговорност за штету у праву државне 
ревизије Републике Србије   

- Проф. др Татјана Јованић – Усклађеност 
пословања (compliance) као нова димензија 
економског јавног поретка  

15.50 ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И 
МЕЂУНАРОДНО ПРАВО 

- Dr Rainer Kulms – Algorithmic accountability 

- Проф. др Радован Вукадиновић – О 
аутономном карактеру права ЕУ кроз 
„solange“ одлуке  

- Проф. др Бранко Ракић – Процес ревизије 
регулативе из области заштите културног 
наслеђа у Републици Србији 

16.20 ГРАЂАНСКО ПРАВО 

- Prof. dr Tatjana Josipović – Izazovi digitalizacije 
zemljišnih knjiga: načelo publiciteta stvarnih 
prava vs. načela zaštite osobnih podataka   

- Проф. др Марија Караникић Мирић – 
Одговорност организатора приредбе 

- Проф. др Марко Ђурђевић – О неким 
специфичностима дара хартијама од 
вредности 

- Проф. др Урош Новаковић – 
Дискриминација жена у домену имовинских 
односа супружника 

- Проф. др Катарина Доловић Бојић и доц. др 
Снежана Дабић Никићевић – Делимична 
ништавост уговора 

- Др Марко Радовић – Преображај права 
коришћења у поступку приватизације   

17.20 РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО 

- Проф. др Љубинка Ковачевић – Општи акти 
привредних друштава као извор радног права  

- Доц. др Филип Бојић – Изазови добровољног 
пензијског осигурања у домаћем праву 

17.40 ПОРЕСКО ПРАВО 

- Др Драгиша Слијепчевић – Измирење 
пореског дуга у поступку реорганизације 
стечајног дужника 

- Проф. др Гордана Илић Попов – ПДВ 
третман услуга превоза добара која се увозе у 
Србију 

- Prof. dr Goran Koevski – Tax aspects of debt 
relief within reorganization plan according to 
comparative law and the applicable law in the 
Republic of North Macedonia (онлајн)  

- Prof. dr Milena Jovanović Zattila – OECD 
uniform rules on hybrid financial instruments 
(онлајн)  

- Јасминка Обућина – Примена одредбе члана 
2. Закона о изменама и допунама Закона о 
пореском поступку и пореској 
администрацији у стечајном поступку   

18.20 ОБРАЋАЊЕ ПРОФЕСОРА ДР МИРКА 
ВАСИЉЕВИЋА 

18.30 ЗАВРШЕТАК КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

  



 
 

 
ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС ДР МИРКO ВАСИЉЕВИЋ 

 

 

ПОКРОВИТЕЉИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

                          

               

 

  

ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО 

Академија наука и умјетности  
Републике Српске 


