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Број  
Име и презиме  

истраживача  

Конкретизована тема истраживања  Рад објављен и представљен на скупу  

1.  проф. др Дејан Поповић 

 

The (Un)certain Future of Tax Sparing Credit in 

International Tax Treaty Law (коауторски рад са 

проф. др Горданом Илић Попов 

Анали Правног факултета у Београду, 3/2022, 647-696. УДК 
336.227.1/2 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 
Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 
Србије за 2022. годину 

2. проф. др Ђорђе Игњатовић  

Зелена криминологија и заштита животне 

средине 

Рад ће бити објављен у часопису Crimen 1/2023. 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 
Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 
Србије за 2022. годину 

3.  проф. др Зоран Томић 

Компатибилност управно-процесних начела 

Научни часопис Право и привреда бр. 02/2022, стр. 205-223. 

Рад је изложен на јубиларном XXX сусрету Удружења правника у 
привреди Србије, под називом Изазови пословног права, Златибор, 
11-14.9.2022. године. 

4.  проф. др Слободан Марковић  Положај Србије у глобалној и европској 

хармонизацији права интелектуалне својине 

Рад је објављен у часопису Право и привреда, 2022. том 60, бр. 3, стр. 

425-446. 

  

XXX Сусрет правника у привреди одржан на Златибору од 11. до 14. 

септембра 2022. године 

5.  проф. др Марија Драшкић Тешка поремећеност брачних односа као 

бракоразводни узрок: креација професора 

Михаила Константиновића  

Рад ће бити објављен у свечаном броју Анала, у част 125. годишњице 

рођења и 40. годишњице смрти професора Михаила Константиновића 

 

Планирано је да рад буде изложен у првој половини 2023. године, на 

конференцији на којој ће бити представљен овај специјални број 

Анала, а у склопу обележавања седамдесете годишњице редовног 

излажења часописа. 
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6.  проф. др Гордана Илић Попов Проактиван приступ према запосленима 

друштвено одговорне компаније и пореска 

политика у Републици Србији 

Рад је објавњен у часопису Право и привреда, бр. 60, 2/2022, 224–239 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени птоблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

7. проф. др Небојша Јовановић Пилотажа као помоћна услужна делатност у 

пловидби 

Зборник 18. мајског саветовања Правног факултета 

Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2022. године, стр. 59-72. 

 

 

Рад је изложен на конференцији Правног факултета у Крагујевцу под 

називом Садашњост и будућност услужног права, која је одржана у 

Крагујевцу 27. маја 2022. године. 

 

8.  проф. др Драгица Вујадиновић  Theoretical Framework for Considering 

Intersectional Discrimination of Women and Girls 

with Disabilities 

Рад је објављен у Ljubinka Kovačević, Dragica Vujadinović, Marco 

Evola (eds.), Intersectional Discrimination of Women and Girls with 

Disabilities and Means of their Empowerment, Београд 2022. године 

(Љубинка Ковачевић, Драгица Вујадиновић, Марко Евола (ур.), 

Укрштена дискриминација жена и девојчица с инвалидитетом и 

инструменти за њихово оснаживање) 
 

 

Конфереција Gender (in)equality of persons with disability, посвећена 
проблемима особа са инвалидитетом и родној неравноправности 
жена и девојчица са инвалидитеом, одржана 20. септембра 2021. 

Такође, налази везани за особе са инвалидитетом представљени су 
и у оквирима wебинара организованог од стране Института 
друштвених наука, а у делу излагања на тему рада Заоштравање 
јаза између прокламоване родне равноправности и реалног стања у 
доба пандемије Covid 19, у коме је пето поглавље било посвећено 
положају жена са инвалидитетом у пандемијској кризи 

9.  проф. др Александра Јовановић Прилог анализи одрживог корпоративног 

управљања у контексту временског 

хоризонта одлучивања 

Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије 
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Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

10.  проф. др Милан Шкулић Кривичноправни инструменти ефинасности 

државне реакције на криминалитет (норма и 

пракса) 

Кривичноправни инструменти ефинасности државне реакције на 

криминалитет (норма и пракса), (ур. М. Симовић, С. Бејатовић), 

зборник радова Центра за едукацију судија и тужилаца Републике 

Српске, Тринаеста међународна научно – стручна конференција, 

Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Добој, 2022, 

стр. 83 – 137. 

 

Међународни научни скуп Кривичноправни инструменти 

ефинасности државне реакције на криминалитет (норма и пракса)– 

одржан 14. и 15. априла 2022. године у Добоју - у организацији  

Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу. 

11.  проф. др Александар Јакшић Дејство појединачних правних аката и 

унутрашња хармонија одлучивања 

Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

12.  проф. др Миодраг Јовановић Обавезна имунизација против ковида 19? 

Правно-етичке дилеме (коауторски рад са 

проф. др Бојаном Спаићем) 

Алпар Лошонц (ур.), Друштво упркос пандемији (Нови Сад: САНУ, 

2022), 81-112 

 

Рад је представљен на научном скупу Друштво упркос пандемији, 

који је одржан 21. јуна 2021. у Огранку САНУ у Новом Саду 

 

13.  проф. др Слободан Панов Правосуђе: неки примери дилема данашњих Рад прихваћен за објављивање у часопису Архив за правне и 

друштвене науке, бр.4/2022. године 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 
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14.  проф. др Зоран Мирковић  Михаило Константиновић о Предоснови 

грађанског законика за Краљевину 

Југославију 

 

Рад је прихваћен за објављивање у часопису Анали Правног 

факултета  који је посвећен 50 – годишњици смрти професора 

Михаила Константиновића 

 

Планирано је да рад буде изложен у првој половини 2023. године, на 

конференцији на којој ће бити представљен овај специјални број 

Анала, а у склопу обележавања седамдесете годишњице редовног 

излажења часописа 

15.  проф. др Саша Бован Теорија тумачења права Глигорија Гершића Рад је објављен у зборнику Судски поступак – правда и правичност 

(ур. Ј. Перовић), Београд 2022, том 3, 537-551  

 

Рад је изложен на научом скупу Судски поступак – правда и 

правичност  у организацији Копаоничке школе природног права који 

је одржан од 12.12. до 17. 12. 2022 на Копаонику 

16.  проф. др Горан Илић О непристрасности суда у кривичном 

поступку Рад ће бити објављен у Билтену Вишег суда у Београду за 2022. 

годину 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

17.  проф. др Наташа Делић Дерогација општих кривичноправних 

института-изузетак или правило 

Ванинституционалне мере, поједностављене форме поступања и 

други кривичноправни инструменти реакције на криминалитет и 

позитивно законодавство (испуњена очекивања или не?), LXI 

редовно годишње саветовање удружења, Златибор, септембра 

2022. године (ур. Вељко Турањанин, Драгана Чворовић), Српско 

удружење за кривичноправну теорију и праксу, Златибор- Београд 

2022, 107-130. 
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LXI редовно годишње саветовање које организује Српско удружење 

за кривичноправну теорију и праксу, Златибор, септембар 2022. 

gодине – рад је излаган у целини   

 

18.  проф. др Владимир Павић  Уговор о комисиону-нека отворена питања 

(коауторски рад са проф. др Милошем 

Живковићем) 

Рад је прихваћен за објављивање у Аналима 3/2022. 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

19.  проф. др Дејан Ђурђевић Нормативно уобличавање уговора о 

доживотном издржавању у скици за Законик о 

облигацијама и уговорима и у преднацрту 

Грађанског законика Републике Србије 

Примљен за објављивање у часопису: Анали Правног факултета у 

Београду, 2022, година, Специјални број посвећен проф. Михаилу 

Константиновићу 

 

Рад ће бити изложен на Конференцији коју организује Правни 

факултет у београду у првој половини 2023. године 

 

20.  проф. др Бранко Ракић The Position of Women and Persons with 

Disabilities in Abrahamic Religions 

 

Рад је прихваћен за објављивање у факултетском зборнику на тему 

Интерсекцијска дискриминација жена са инвалидитетом, чији је 

уредник проф. др Љубинка Ковачевић. 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

21.  проф. др Владан Петров Како до правих истакнутих правника у 

правосудном савету? 

Рад је објављен у часопису Архив за правне и друштвене науке 

2/2022, стр. 37-53. 

 Рад је изложен на Конференцији о улози истакнутих правника, у 

оквиру пројекта Подршка реформи правосуђа у Србији, Правни 

факултет Универзитета у Београду, 3. јун 2022. године 

. 
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22.  проф. др Милена Полојац  Универзитетско образовање правника – 

историјски поглед 

 

(Тема рада пријављена је на српском језику, а 

рад је написан на енглеском језику под истим  

називом: University education of lawyers: 

historical view) 

 

Рад је прихваћен за објављивање у Зборнику радова са међународног 

научног скупа Изазови и перспективе развоја правних система у XXI 

вијеку 

 

Рад је изложен као уводни на пленарној седници на међународном 

скупу одржаном на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, 

15 и 16. септембра 2022. године 

23.  проф. др Добросав Миловановић Разматрање појединих аспеката покретања и 

претходног поступка управног спора у циљу 

унапређења његове делотворности и 

економичности 

Зборник радова 35. сусрета Копаоничке школе природног права 

Слободан Перовић, Судски поступак – правда и правичност, 

Београд, стр. 617-635 

 

Међународна научна конференција - 35. сусрет Копаоничке школе 

природног права Слободан Перовић, Судски поступак – правда и 

правичност, Копаоник, 13-17 децембар 2022. 

 

24.  проф. др Вук Радовић Престанак привредног друштва и 

алтернативне мере у поступку по 

„ликвидацијској тужби“ 

Двадесет девето саветовање судија привредних судова Републике 

Србије – радни материјал II, стр. 67-91. У наредном периоду овај рад 

ће бити објављен у Билтену судске праксе привредних судова (бр. 

3/2022). 

 

Рад је изложен на Саветовању судија привредних судова Србије 7. 

септембра 2022. године на Златибору у хотелу Мона 

25.  проф. др Душан Поповић „Ауторскоправни поглед на коришћење 

формата GIF: о адекватности постојећих 

ограничења права“ 

“Интелектуална својина и интернет: зборник VI” (ур. Д. В. Поповић), 

Правни факултет Универзитета у Београду, 2022, стр. 11-29 

 

Рад је изложен на шестој конференцији „Интелектуална својина и 

интернет“, одржаној 14. јуна 2022. године на Правном факултету 

Универзитета у Београду 

26.  проф. др Игор Вуковић Кривични и радноправни аспекти проневере 

ствари поверених у служби или на раду 
Рад je објављен је у зборнику радова 35. Сусрета Копаоничке школе 

природног права Слободан Перовић Судски поступак – правда и 

правичност, Београд, 2022, Том II, стр. 657–672. 
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Рад је излаган на 35. Сусретима Копаоничке школе природног права 

– Слободан Перовић, 16.12.2022. године. 

27.  проф. др Ивана Крстић Serbia's Мembership in the Council of Europe and 

the Implementation of Human Rights Standards 

Рад је објављен у тематском зборнику радова International 

Organizations: Serbia and Contemporary World, Dusko Dimitrojevic, Toni 

Mileski (eds.), volume I. Издавачи су Institute of International Politics and 

Economics и Belgrade Faculty of Philosophy of the University of St. Cyril 

and Methodius, Skopje, ISBN 978-86-7067-304-5 

 

Најважнији налази овог рада представљени су у двема обукама за 

полицију, а на тему Међународних стандарда заштите од 

дискриминације, у оквиру које је било речи о Савету Европе и њеном 

значају за развој правног система Републике Србије, као и о 

најважнијим пресудама донетим против Републике Србије пред 

Европским судом за људска права. Обуке су одржане 22-23. новембра 

у Крагујевцу и 5-6. децембра у Београду 

28.  проф. др Бојан Милисављевић Једнострани акти државе са посебним 

освртом на признање држава у међународном 

праву 

Рад је прихваћен за објављивање у Зборнику радова са међународног 

научног скупа Изазови и перспективе развоја правних система у XXI 

вијеку 

 

Рад је изложен на међународном научном скупу Изазови и 

перспективе развоја правних система у XXI вијеку, Правни 

факултет, Бања Лука, септембар 2022. године 

 

29.  проф. др Марко Давинић Усмена решења у управном поступку Рад ће бити објављен у првом тромесечју 2023. године у зборнику 

радова Упоредноправни изазови у савременом праву - in memoriam 

др Стефан Андоновић, издавач Институт за упоредно право у 

Београду 

  

Рад је изложен на научном скупу Упоредноправни изазови у 

савременом праву - in memoriam др Стефан Андоновић који је 

одржан 10. јуна 2022. године на Правном факултету Универзитета у 

Крагујевцу 
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30.  проф. др Марија Караникић Мирић „Ослобађајуће“ приступање дугу: 

заборављени институт из скице за Законик о 

облигацијама и уговорима 

Анали Правног факултета у Београду, Специјални број посвећен 
Михаилу Константиновићу, 2022 (у припреми, излази до краја 
календарске године)  

Планирано је да рад буде изложен у првој половини 2023. године, на 
конференцији на којој ће бити представљен овај специјални број 
Анала, а у склопу обележавања седамдесете годишњице редовног 
излажења часописа. 

31.  проф. др Татјана Јованић  Приватни и државни механизми контроле 

примене кодекса добре пословне праксе 

Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

32.  проф. др Танасије Маринковић Појам и правни режим нередовних стања 
Рад прихваћен за објављивање у зборнику Људска права у 

ванредним ситтуацијама 

 

Рад је изложен на Међународној научној конференцији САНУ Људска 

права у ванредним ситуацијама, 8. децембра 2022. године. 

33.  проф. др Никола Бодирога Нови извршни поступак, монографија Нови извршни поступак, монографија,  друго измењено и допуњено 

издање, Центар за издаваштво Правног факултета у Београду 2022, 

537 страна 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

 

34.  проф. др Татјана Јевремовић 

Петровић 

Успостављање и јачање уније тржишта 

капитала ЕУ 
Рад прихваћен за објављивање у часопису Право и привреда 4/2022.  

 

Рад је у целини изложен на домаћој научној конференцији: XXX 

Сусрет правника у привреди Републике Србије, одржаној на 

Златибору, 11-14. септембар 2022. године. 
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35. проф. др Милош Живковић Предности и недостаци различитих начина 

регистрације непокретности 

Рад је објављен у Континентално право (КоПра), 6/2022, стр. 50-61 

 

Рад је изложен на Конференцији поводом новог издања Часописа 

„Континентално право – КоПра“ која је у организацији Немачке 

фондације за међународну правну сарадњу IRZ одржана дана 2. 

децембра 2022. године на Правном факултету Универзитета у 

Београду 

36. проф. др Бранко Радуловић The propensity of businesses to participate in the 

shadow economy and transition between 

formality and informality (коауторски рад са 

проф. др Горданом Крстић) 

Рад ће бити објављен у Routledge Handbook of Informal Economy 

 

Рад је представљен на радионици Workshop for the Handbook of 

Informal Economy, 15. јануара 2023. године 

37. проф. др Наташа Петровић Томић Вансудско решавање спорова из осигурања у 

режиму Закона  заштити потрошача – 

привилегија изузећа или дискриминације 

осигурања 

Рад је објављен у часопису Право и привреда, бр. 2/2022, Удружење 
правника у привреди, Београд. Рад је објављен на странама 275-296. 

Рад је изложен на јубиларном XXX сусрету Удружења правника у 
привреди Србије, под називом Изазови пословног права, Златибор, 
11-14.9.2022. године    

 

38. проф. др Љубинка Ковачевић 1. Појам радне праксе и положај 

практиканата: важнија радноправна 

питања 

 

2. Правна средства за заштиту од 

дискриминације у Републици Србији: 

садржај, циљеви и узајамни однос 

 

 

Први рад објављен у: Јелена С. Перовић Вујачић, Судски поступак – 

правда и правичност. Зборник радова 35. сусрета Копаоничке школе 

природног права – Слободан Перовић. II том, Копаоничка школа 

природног права  - Слободан Перовић, Београд, 2022, стр. 585-634 

 

Други рад објављен у Радно и социјално право, број 1/2022, стр. 81-

136 

 

Рад на тему: Појам радне праксе и положај практиканата: важнија 

радноправна питања изложен је на 35. сусрету Копаоничке школе 

природног права – Слободан Перовић, организатор: Копаоничка 

школа природног права – Слободан Перовић, Копаоник, хотел 

"Гранд", 13-17. децембар 2022.  

Рад на тему: Правна средства за заштиту од дискриминације у 

Републици Србији:  садржај, циљеви и узајамни однос изложен је на 
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XXIV саветовању Удружења за радно право и социјално осигурање 

Србије Радно право на раскршћу,  организатор: Удружење за радно 

право и социјално осигурање Србије, уз подршку уз подршку 

Канцеларије Међународне организације рада у Београду и 

Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Златибор, 

хотел "Дунав турист", 14-17. септембар 2022. 

39. проф. др Мирјана Радовић Критичка анализа правила о идентификацији 

акционара у српском Закону о привредним 

друштвима 

Ревија Копаоничке школе природног права бр. 2/2022, ISSN 2683-

443X, стр. 9-31 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

40. проф. др Мирјана Дреновак 

Ивановић 

Утицај мишљења Европске комисије у 

поступцима покренутим због повреде права 

Европске уније на спровођење правних 

тековина у области заштите животне 

средине у Србији 

Зборник радова 35. Сусрета Копаоничке школе природног права 

Слободан Перовић „Судски поступак-правда и правичност“ 

 

Рад је изложен на Копаоничкој школи природног права-Слободан 

Перовић (35. сусрети) 

41. проф. др Марко Ђурђевић Индиректни и прикривени дарови Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

42.  проф. др. Војислав Станимировић Корени потчињеног положаја жене у Србији, 

(коауторски рад са асс. Уном Дивац) 

Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије  

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину 

43.  проф. др Горан Дајовић Пожељност регулативне функције судске 

власти 

Чланак објављен у часопису Анали, број 2/2022, стр. 487-514 

  

Рад представљен на конференцији Судство као власт, 29-30. 

новембра 2019. године 
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44.  проф. др Марко Станковић Нови Закон о локалним изборима и његов 
утицај на локалну демократију у Републици 
Србији 

Рад ће бити објављен наредне године у зборнику радова са 
конференције Право између стварања и тумачења 

 

Рад је изложен на међународној научној конференцији Право између 
стварања и тумачења, одржаној поводом Дана Правног факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву, 5. новембра 2022. године. 

45.  проф. др Владимир Вулетић Све може да нестане и пропадне, само је смрт 

сигуран посао: о објективној одговорности 

неких професија од римског до савременог 

права 

Рад   је прихваћен за објављивање у часопису Право и привреда, бр. 

1-2023 

 

 

XXX сусрет правника у привреди Републике Србије, септембар 2022. 

године, Златибор 

46.  проф. др Данило Вуковић Parallel Normative Reality: The Informal Order оf 

Corruption And Clientelism in Serbia (коауторски 

рад са проф. др Бојаном Спаићем) 

Социологија 54(4): 519-542 

Неки делови истраживања представљени су на овим конференција 

(али не и рад као такав): 

Parallel Normative Reality: The Informal Order of Corruption and 

Clientelism in Serbia (коаутор Бојан Спаић), рад представљен на 

конференцији Corruption and Clientelism: Exploring Recent 

Developments, коју је организовао Babes-Bolyai University Cluj, 

Romania, 19. августа 2022. године 

Dual state or normative pluralism? Explaining elite’s impunity in present-

day Serbia (коаутор Бојан Спаић), рад представљен на конгресу 

Међународног удружења Право и друштво (Law and Society 

Association) и Светске социолошке асоцијације, који је одржан у 

Лисабону, Португалија, од 13. до 16. јула 2022. године. 

Паралелни нормативни пореци у Србији (коаутор Бојан Спаић), рад 

представљен на Седмој Work in Progress конференцији Српског 

удружења за правну и социјалну филозофију, организованој у 

Београду 17. децембра 2021 године 
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47.  проф. др Александар Гајић Природа и статус специјализованих већа и 

специјализованог тужилаштва Косова: 

пројекат Европске уније спроведен по 

„прописима Косова“ 

Рад прихваћен за објављивање у часопису Crimen, br. 3/22 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

48.  проф. др Бојана Чучковић О (не)могућности непосредне примене 

међународног права у правном систему 

Републике Србије 

Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

49.  проф. др Маја Лукић Радовић Претходни поступак и врховни ауторитет 

Суда Европске уније у односу на право ЕУ и 

појединачне акте њених тела 

Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

50.  проф. др Андреја Катанчевић Одговорност оставиоца за штету у римском 

праву  Проузроковање штете, накнада штете и осигурање (Ур. З. 

Петровић, В. Чоловић), Београд, Ваљево 2022, 541‒554 

 

XXV међународни научни скуп Проузроковање штете, накнада 

штете и осигурање 
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51.  проф. др Вања Бајовић Непосредна примена међународних уговора и 

општеприхваћених правила међународног 

права у кривичном поступку 
Рад је објављен у ''Судски поступак-правда и правичност- Зборник 
радова 35. сусрета Копаоничке школе природног права Слободан 
Перовић, Том 1, Београд 2022., 409-427 

Рад је изложен у целини на међународној научној конференцији 

Копаоничка школа природног права-Слободан Перовић, одржаној на 

Копаонику у периоду од 13.-17. децембра 2022. године. 

 

52.  проф. др Марко Јовановић Допринос Михаила Константиновића 

модернизацији југословенске привреде – 

стварање Спољнотрговинске арбитраже 

Рад ће бити објављен у часопису Анали Правног факултета у 

Београду, посебан број за 2022, стр. 167-192, ISSN: 0003-2565 

 

Рад ће бити изложен на свечаној конференцији којом ће се 

обележити 70 година излажења Анала, 125 година од рођења и 40 

година од смрти професора Михаила Константиновића, а чије 

одржавања је планирано за почетак 2023. године. 

53.  проф. др Светислав Костић Уставна обавеза истоветног пореског 

третмана брака, ванбрачне заједнице и 

истополних заједница у Републици Србији 

Правни записи, 1/2022 (XIII), 212 – 239 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

54.  проф. др Јелена Лепетић Јавна предузећа – стари и нови изазови Рад је прихваћен за објављивање у Право и привреда, бр. 4/2022 

 

Рад је изложен на конференцији Изазови пословног права у 

организацији Удружења правника у привреди Србије и његовог 

часописа „Право и привреда“, 11-14. септембра 2022. године, 

Златибор  

55.  проф. др Вук Цуцић The Impenetrable Wall of Administrative Silence in 

Serbia 

Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 93, Правни 

факултет Универзитета у Нишу, стр. 63-77.  

Рад је у целини изложен на међународној конференцији 

организованој од стране Правног факултета из Новосибирска, Русија. 

Назив конференције је ”Международная научно-практическая 
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конференция «I Елистратовские чтения.  Публичное управление и 

право в эпоху кризисов XXI века: национальные и сравнительно-

правовые исследования””.  Аутор је учествовао посредством 

интернета. 

56.  проф. др Бојан Спаић Paralel Normative Reality: The Informal Order of 

Coruption And Clientelism in Serbia (коауторски 

рад са проф. др Данилом Вуковићем) 

Социологија vol. 64, no. 23 (2022) 

8th IVRSerbia Work in Progress Conference, Filozofski fakultet 

Univerziteta u Beogradu, 17. jun 2022. 

The Global Meeting on Law and Society, Lisbon, Portugal, July 13-16, 

2022. 

16. Sabor politikologa Srbije, 24. – 25. septembar, Fakultet političkih 

nauka, Beograd, Srbija 

 

57.  проф. др Валентина Цветковић 

Ђорђевић 

Ius certum – кодификација као основна 

реформа приватно-правног поретка 

Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије  

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

58.  проф. др Милош Станковић Професор Димитрије Матић као беседник Рад је прихваћен за објављивање у часопису Архив за правне и 

друштвене науке, бр. 4/2022 

 

Рад је у целини изложен на научној конференцији 200 година од 

рођења Димитрија Матића, која је одржана на Правном факултету 

Универзитета у Београду уз подршку САНУ 22-23. децембра 2021. 

године. 

59.  проф. др Урош Новаковић Делимично лишење родитељског права у 

судској пракси у Републици Србији 

Судски поступак - правда и правичност, Зборник радова 35. сусрета 

Копаоничке школе природног права, Београд 2022, Том I, стр. 565'589 

Рад је у целини изложен на конференцији Копаоничка школа 

природног права – Слободан Перовић: судски поступак-правда и 

правичност, одржаној од 13.12.2022. до 17.12.2022. године на 

Копаонику. 



15  

60.  проф. др Катарина Доловић Бојић Правни режим непокретности стечених 

средствима из уговора о кредиту закљученог 

пре или у току трајања брака 

Право и привреда бр.2/2022, УДК: 347.626 (497.11), 297-316 

 

Рад је изложен на конференцији  XXX сусрети правника у привреди  

одржаној на Златибору у периоду од 11. до 14. септембра 2022. 

године 

61.  проф. др Сања Глигић The Law of Roman Egypt Рад је прихваћен за објављивање у часопису Ius Romanum 2/2022.  

 

Рад је изложен на конференцији Seventh International Conference of the 
Balkan Assosiation of Roman Law and Roman Legal Tradition 
„Provinciae“, Сарајево, 22-24. септембар 2022. године. 

62. проф. др Светислав Јанковић (Не)извесност цене путне карте у ваздушном 

саобраћају Рад је облављен у часопису Право и привреда, бр. 3/2022 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

63. проф. др Далибор Ђукић Правни субјективитет верских организација и 

њихових организационих јединица у Републици 

Србији 

Рад ће бити објављен до краја године у часопису Harmonius: journal of 

Legal and Social Studies in South East Europe 1/2022  

Рад је представљен na XVII Harmonius-овој школи права и 
међународној конференцији о праву у Југоисточној Европи Offline v 
online заједничке вредности и фундаментална права, одржаној на 
Правном факултету Универзитета у Београду, 25. новембра 2022. 
године. 

64. проф. др Ненад Тешић О противправности цесије у блокади - Прилог 

теорији о постојању забрањених уговора које 

не прати санкција ништавости 

 

Рад је прихваћен за објављивање у часопису Анали Правног 

факултета у Београду 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину.   
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65.  доц. др Милена Ђорђевић  Решавање спорова из уговора о грађењу Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије  

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

66.  доц. др Милош Јовановић L’UE et les Balkans occidentaux : entre mots et 

maux » (Европска унија и Западни Балкан: 

између речи и дела). 

Рад ће бити објављен током 2023. године у међународном Зборнику 

радова са међународне конференције Преиспитивање реформске 

снаге Европске уније на Западном Балкану – правни и политички 

аспекти 

Рад је излаган у целини на међународној конференцији 

Преиспитивање реформске снаге Европске уније на Западном 

Балкану – правни и политички аспекти, одржаној 26. и 27. маја 2022. 

године на Правном факултету Универзитета у Београду. 

 

67.  доц. др Милош Здравковић Проблем изборне културе у Србији Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије  

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

68.  доц. др Нина Кршљанин Димитрије Матић о правном положају жене у 

браку 

Текст је прихваћен за објављивање у зборнику радова са 

конференције 200 година од рођења Димитрија Матића 

 

Рад је изложен на конференцији 200 година од рођења Димитрија 

Матића, која је одржана 22. и 23. децембра 2021. године на Правном 

факултету Универзитета у Београду, уз подршку Српске академије 

наука и уметности, у хибридном формату (тј.) уз онлајн пренос 

69.  доц. др Иван Ђокић Условна осуда са заштитним надзором – 

испуњена очекивања или не? Рад је објављен у Зборнику Ванинституционалне мере, 

поједностављене форме поступања и други кривичноправни 

инструменти. Реакције на криминалитет и позитивно казнено 

законодавство (испуњена очекивања или не?)  
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Рад је изложен на LXI скупу Српског удружења за кривичноправну 

теорију и праксу који је одржан од 22-24. септембра 2022. године на 

Златибору. 

 

 

70.  доц. др Душан Ракитић O пореклу обавезног благослова за избор 

професора богословских факултета – 

национални и упоредни план 

Анали Правног факултета Универзитета у Београду 1/2022, вол. 70, 

313-341; 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

 

71.  доц. др Наталија Лукић О повезаности алкохола и убистава у узорку 

осуђених у Београду, коауторски рад са проф. 

др Ђорђем Игњатовићем 
Рад је објављен у часопису Анали, бр. 3/2022. 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

72.  доц. др Филип Бојић 

Слобода удруживања државних службеника у 

домаћем и упоредном праву“ 

 

Рад ће бити објављен у првом тромесечју 2023. године у зборнику 

радова Упоредноправни изазови у савременом праву - in memoriam 

др Стефан Андоновић, издавач Институт за упоредно право у 

Београду 

 

Рад је изложен на конференцији Упоредноправни изазови у 

савременом праву – in memoriam др Стефан Андоновић, одржаној 10. 

јуна на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу  

73.  доц. др Ивана Марковић 

 

 

Кривично дело уношења опасних материја у 

Србију и недозвољено прерађивање, одлагање 

и складиштење опасних материја из члана 

266. Кривичног законика Србије 

Рад је прихваћен за објављивање у зборнику Изазови и перспективе 

у XXI вијеку 

 

Рад је изложен на Међународној конференцији Изазови и 

перспективе у XXI вијеку, 16. септембра 2022. године на Правном 

факултету Универзитета у Бањој Луци, Република Српска, Босна и 

Херцеговина. 
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74.  доц. др Снежана Дабић Никићевић О начину уређења прекомерног оштећења у 

нашем праву и односу са сродним установама 

Чланак је прихваћен за објављивање у посебном броју Анала 

посвећеном проф. др Михаилу Константиновићу 

 

Планирано је да рад буде изложен у првој половини 2023. године, на 

конференцији на којој ће бити представљен овај специјални број 

Анала, а у склопу обележавања седамдесете годишњице редовног 

излажења часописа 

75.  доц. др Бранка Бабовић 

Вуксановић 

Ревизија против пресуде у парничном 

поступку 

Часопис Срани правни живот 1/2023 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

76. доц. др Никола Илић 

Ненајављени увиђај и (не)сразмера између 

овлашћења и обавеза Комисије за заштиту 

конкуренције 

 

Рад је објављен у часопису Правни записи, Часопис Правног 

факултета Универзитета Унион, година XIII, број 1/2022, стране 54-75 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

77. доц. др Ивана Миљуш 

Ризици потенцијалне улоге вештачке 

интелигенције у поступку судског 

одлучивања – савремени изазови за кривични 

поступак 

Рад је објављен у зборнику Судски поступак – правда и правичност 

(ур. Ј. С. Перовић Вујачић), Зборник радова 35. сусрета Копаоничке 

школе природног права Слободан Перовић, Том I, Београд, 2022, 

стр.451-475 

 

Рад је излаган на Међународној научној конференцији, одржаној 13. 

– 17. децембра 2022. године, на 35. сусрету Копаоничке школе 

природног права Слободан Перовић 
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78.  доц. др Милош Вукотић Обриси установе пребијања у српском праву 

Рад прихваћен за објављивање у Аналима Правног факултета 

 

Рад ће бити изложен на конференцији поводом посебног броја 

Анала Правног факултета, посвећеног професору Михаилу 

Константиновићу 

 

79.  мр Данка Стојаковић  ”Интеркултурне копмпетенције у настави 

страног језика правне струке” 

Рад је пријављен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије   

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

80.  Силвана Поповић The Flipped Classroom: Promoting Active 

Learning in Teaching Legal English 

Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије  

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

81.  др Катарина Радојковић Илић Интеркултурност и образовна језичка 

политика Европске Уније у Србији 

Рад је објављен у часопису Европско законодавство. бр. 77-78/22 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 
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82.  

асистенткиња Ана Одоровић 

Open Banking: Between Cooperation and 

Competition (Отворено банкарство: између 

сарадње и конкуренције) 

 

 

 

Рад ће бити објављен у првој свесци Анала Правног факултета за 

2023. годину на енглеском језику 

 

Рад је изложен на конференцији 1st International Contemporary 

Financial Management Conference у организацији Универзитета у 

Београду 9. децембра 2022. године. 

 

83.  асистент Ђорђе Марковић Protection of the Freedom to Vote in the Republic 

of Serbia – Election Administration in the Light of 

the New Electoral Laws 

Рад објављен у: Thematic Conference Proceedings: International 

Scientific Conference “Protection of Human Rights and Freedoms in Light 

of International and National Standards” (ed. Dragan Blagić), Kosovska 

Mitrovica, 2022. 

 

Рад је представљен на међународној научној конференцији 

Заштита људских права и слобода у светлу међународних и 

националних стандарда, Универзитет у Приштини-Косовска 

Митровица, Правни факултет, 2022. године. 

84.  

асиситенткиња Валерија Дабетић 

 New constitutional amendments in the field of 

judiciary in Serbia-a step towards Europe? 

Рад је прихваћен за објављивање у часопису Contemporary 

Southeastern Europe  

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

 

85. 

асистенткиња Бојана Тодоровић 

 

Међународна инвестициона арбитража као 

вид међународне судске контроле управне 

активности 

Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије  

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 
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86.  асистент Новак Вујичић „Лоцирање“ стриминга у ауторском праву Рад објављен у Интелектуална својина и интернет – зборник VI (ур. 

Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, 

Београд 2022, стр. 53–71  

 

Рад је изложен у целости 14. јуна 2022. године на Шестој 

конференцији Интелектуална својина и интернет коју су 

организовали Правни факултет Универзитета у Београду и Фондација 

„Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС). 

87.  асистенткиња др Маша Мишковић Комбиновање метода продаје имовине 

стечајног дужника 

Право и привреда, Вол. 60, бр. 1/2022, стр. 122-137, УДК: 

347.739(497.11); DOI: 10.55836/PiP_22106A. ISSN: 0354-3501. eISSN 

2683-5592. 

 

Рад је изложен  на јубиларном XXX Сусрету правника у привреди 

Србије, који је одржан од 11. до 14. септембра 2022. на Златибору. 

88.  асистенткиња Марија Влајковић The Importance of Reshaping the European 

Identity for the European Integration Process of 

Serbia", (Важност преобликовања европског 

идентитета за процес европских интеграција 

Републике Србије) 

Рад је објављен у међународном тематском зборнику International 

Organizations: Serbia and Contemporary World, уредници Душко 

Димитријевић и Тони Милевски, Vol. 1 (2022), Институт за 

међународну политику и привреду и Филозофски факултет 

Универзитета Св. Кирил и Методије, Београд, 484–504 

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

89.  асистенткиња Лидија Живковић “The Unshell Directive Proposal in a Nutshell: 

Open Questions” 

Рад је прихваћен за објављивање у Страни правни живот, Vol. 66, 

No. 4, 2022 

 

Рад је изложен на међународној научној конференцији Правна 

традиција и нови правни изазови, Правни факултет у Новом Саду, 13-

14. октобар 2022. године 
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90.  асистенткиња Уна Дивац Корени потчињеног положаја жене у Србији 

(коауторски рад са проф. др Војиславом 

Станимировићем) 

Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије  

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину 

91.  асистенткиња Ивана 

Радисављевић 

Прекршајноправна заштита у области јавних 

набавки 
Судски поступак – правда и правичност, Зборник радова 35. 

Сусрета Копаоничке школе природног права Слободан Перовић, Том 

I, Београд, 2022, стр. 495–512 

 

Рад је изложен на 35. Сусрету Копаоничке школе природног права 

Слободан Перовић који је одржан од 13. до 17. децембра 2022. године 

на Копаонику 

92.  асистент Алекса Николић Тезе и антитезе уставних амандмана у 

области правосуђа 
Рад објављен у зборнику Копаоничке школе права Судски поступак 

– правда и правичност - том III, Београд, 2022, стр. 681-696  

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

93.  асистенткиња Ивана Бараћ  Сурогат материнство – Механизам 

биомедицине у борби против инфертилитета 

Рад је прихваћен за објављивање у часопису Анали 2/2023 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

94.   

асистенткиња Мила Ђорђевић 

Accessibility of cities to women with disabilities 

from the social sustainability perspective: the case 

of Serbia (Приступачност градова женама са 

инвалидитетом из перспективе социјалне 

одрживости: случај Србије). 

Рад је објављен у зборнику Intersectional Discrimination of Women and 

Girls with Disabilities and Means of Their Empowerment чији су уредници 

Љубинка Ковачевић, Драгица Вујадиновић и Марко Евола, а чији је 

издавач Правни факултет Универзитета у Београду 

 

Радна верзија рада је изложена на конференцији Work in Progress 

2022 у организацији Српског удружења за правну теорију и 

филозофију на Филозофском факултету Универзитета у Београду 

(17.07.2022.), али се ауторка пријављује да финалну верзију рада 
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изложи на конференцији Правног факултета Универзитета у Београду 

Савремени проблеми правног система Србије за 2022. годину. 

95. сарадник у настави Стефан 

Јовановић 

Садашњост и будућност института 

акторске кауције у српском међународном 

приватном праву 

Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије  

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину. 

96. сарадник у настави Вукашин 

Станојловић 

Службеност употребе (usus) у римском и 

српском праву 
Рад прихваћен ѕа објављивање у часопису Анали Правног 

факултета у Београду 1/2023. 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 

Универзитета у Београду Савремени проблеми правног система 

Србије за 2022. годину 

97.  докторанд Ана Здравковић SLAPP тужбе – злоупотреба права на судску 

заштиту у служби ограничавања слободе 

изражавања 

Страни правни живот, Институт за упоредно право, 2022, бр. 66/1, 

стр. 75-96 

 

Рад је представљен на седмој Work in Progress конференцији Српског 

удружења за правну и социјалну филозофију, одржаној на Правном 

факултету Универзитета у Београду 

98.  докторанд Стефан Петровић  Законска ограничења интелектуалног 

домашаја судија 

Рад је пријавњен за зборник Савремени проблеми правног система 

Србије  

 

Рад ће бити представљен на конференцији Правног факултета 
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