
 

Удружење правника у привреди Србије и његов часопис 

„Право и привреда“ организују 

XXIX Сусрет правника у привреди 

Србије 

Тема 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРИВРЕДНО СУДСТВО 

27. новембар 2020. године 

Уредници сусрета:  проф. др Мирко ВАСИЉЕВИЋ, редовни професор 

Правног факултета Универзитета у Београду, пред-

седник Удружења правника у привреди Србије и по-

часни главни и одговорни уредник часописа „Право 

и привреда“  

 проф. др Татјана ЈЕВРЕМОВИЋ ПЕТРОВИЋ, 

редовни професор Правног факултета Универзитета 

у Београду, главни и одговорни уредник часописа 

„Право и привреда“ 



 

ОСНОВНА ТЕМА (ОД 9 ДО 9:15 ЧАСОВА) 

1) Проф. др Мирко ВАСИЉЕВИЋ, редовни професор Правног факултета Уни-

верзитета у Београду, Привредна друштва и привредно судство 

ПРВА СЕКЦИЈА (ОД 9:15 ДО 10:15 ЧАСОВА) 

1) Проф. др Небојша ЈОВАНОВИЋ, редовни професор Правног факултета 

Универзитета у Београду, Општи основ уговорне одговорности у српском пра-

ву 

2) Доц. др Светислав ЈАНКОВИЋ, доцент Правног факултета Универзитета у Бео-

граду, Правни положај возача у Uber систему превоза путника 

3) Асс. М.А., МSc Маша МИШКОВИЋ, асистент Правног факултета Универзи-

тета у Београду, Уговорна одговорност складиштара 

4) Димитрије ЈОВАНОВИЋ, студент Правног факултета Универзитета у Бео-

граду, Уговорна одговорност пројектанта 

ДРУГА СЕКЦИЈА (ОД 10:15 ДО 11 ЧАСОВА) 

1) Проф. др Зоран ТОМИЋ, редовни професор Правног факултета Универзите-

та у Београду, Множина воља код настанка управног акта 

2) Проф. др Сања ДАНКОВИЋ СТЕПАНОВИЋ, редовни професор Факултета 

политичких наука Универзитета у Београду, Одлука професионалног удру-

жења као облик рестриктивног споразума 

3) Проф. др Јелена ЋЕРАНИЋ ПЕРИШИЋ, виши научни сарадник на Инсти-

туту за упоредно право, Еволуција судске праксе у погледу тумачења стандарда 

посредне одговорности у жиговном праву САД 

4) Доц. др Свјетлана ИВАНОВИЋ, доцент Правног факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву, Коришћење туђег ауторског дјела – између слободе изра-

жавања и повреде ауторског и сродних права 

  



 

ТРЕЋА СЕКЦИЈА (ОД 11 ДО 12 ЧАСОВА) 

1) Проф. др Никола БОДИРОГА, редовни професор Правног факултета Уни-

верзитета у Београду, О иницијативи Врховног касационог суда за измену Зако-

на о парничном поступку 

2) Проф. др Владимир КОЗАР, редовни професор Правног факултета за при-

вреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду, 

Последице отварања стечајног поступка у српском процесном праву 

3) Проф. др Марко ЈОВАНОВИЋ, ванредни професор Правног факултета У-

ниверзитета у Београду, Сингапурска конвенција као нови елемент правног 

оквира за међународну трговинску медијацију 

4) Проф. др Јелена ЛЕПЕТИЋ, ванредни професор Правног факултета Уни-

верзитета у Београду, Оспорена потраживања и медијација у српском стечај-

ном праву – de lege lata и de lege ferenda 

5) М.А. Марија ВИЋИЋ, адвокат у сарадњи са адвокатском канцеларијом Ка-

рановић и Партнери, докторанд Правног факултета Универзитета у Бео-

граду, Република Србија као уговорна страна ISDA оквирног уговора о трговању 

финансијским дериватима 

6) Стефан ЈОВАНОВИЋ, демонстратор, студент мастер студија Правног фа-

култета Универзитета у Београду, Решавање о приговору ненадлежности због 

уговорене арбитраже у судској пракси 

ПАУЗА (ОД 12 ДО 13 ЧАСОВА) 

ЧЕТВРТА СЕКЦИЈА (ОД 13 ДО 13:45 ЧАСОВА) 

1) Проф. др Татјана ЈЕВРЕМОВИЋ ПЕТРОВИЋ, редовни професор Правног фа-

култета Универзитета у Београду, Хармонизација прекограничних кретања при-

вредних друштава у праву ЕУ 

2) др Ранко СОВИЉ, научни сарадник на Институту друштвених наука у Бео-

граду, Тржиште зелених хартија од вредности – стање и перспективе 

3) др Јована ВЕЛИЧКОВИЋ, адвокат у Београду, Оспоравање пуноважности 

одлука одбора директора у судском поступку 

4) М.А. Петар МИШКОВИЋ, независни адвокат у сарадњи са адвокатском 

канцеларијом Мирослав Стојановић у сарадњи са Wolf Theiss, Клиничка 

слика и ‘лечење’ корона вируса приликом куповине удела 



 

5) Милена МИТРОВИЋ, студент мастер студија Правног факултета Универзитета у 

Београду, Развој правног оквира ЕУ о нефинансијском извештавању 

ПЕТА СЕКЦИЈА (ОД 13:45 ДО 14:30 ЧАСОВА) 

1) Проф. др Владимир ЧОЛОВИЋ, научни саветник и директор Института за 

упоредно право, Вишеструко заступање у осигурању (са посебним освртом на 

овлашћења заступника и његов статус према посреднику – брокеру) 

2) Проф. др Марија КАРАНИКИЋ МИРИЋ, редовни професор Правног факулте-

та Универзитета у Београду, Интервентно законодавство на примеру Закона о 

конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима 

3) Проф. др Наташа ПЕТРОВИЋ ТОМИЋ, ванредни професор Правног фа-

култета Универзитета у Београду, Одговорност управе акционарског друштва 

за осигурање за спречавање незаконитог пословања 

4) др Мирјана ГЛИНТИЋ, научни сарадник на Институту за упоредно право, 

Основне карактеристике осигурања живота корисника кредита 

ШЕСТА СЕКЦИЈА (ОД 14:30 ДО 15 ЧАСОВА) 

1) Доц. др Сузана ДИМИЋ, доцент Правног факултета Универзитета у Приш-

тини са привременим седиштем у Косовској Митровици, доц. др Ванда 

БОЖИЋ, доцент Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета 

Привредна академија у Новом Саду, Пореска кривична дела као водећи облик 

привредног криминалитета 

2) Доц. др Филип БОЈИЋ, доцент Правног факултета Универзитета у Београ-

ду, Уређивање права на колективну акцију запослених у домаћем праву 

3) др Сања СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАНОВИЋ, научни сарадник на Институту 

друштвених наука у Београду, Право запослених на партиципацију у (радним) 

кооперативама – пример европског задружног друштва 

ДИСКУСИЈА (ОД 15 ДО 15:30 ЧАСОВА)  

  



 

 ОРГАНИЗАТОР 

Сусрет организује Удружење правника у привреди Србије и његов часопис 

„Право и привреда“, Трг Николе Пашића бр. 1/II, Београд. 

Електронска адреса: office@pravniciuprivredi.org.rs; 

casopis@pravniciuprivredi.org.rs. 


