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УДРУЖЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО 

 

Традиционална 17. међународна научна конференција 
Тарa, хотел ''Оморика'',  20. до 24. јун 2018. године 

 

ТЕМА: СУВЕРЕНИТЕТ И РАД МЕЂУНАРОДНИХ СУДОВА 
 
 

ПРОГРАМ РАДА 
 

Уводничари из иностранства: 
 

1. академик проф. др Владо Камбовски, Унивезитет у Скопљу, редовни професор и шеф катедре за кривично  
право на Правном факултету. Учесник више међународних скупова на којима је имао реферате. Објавио је преко  
30 књига радова из области кривичног и међународног кривичног права, као и више радова у престижним међународним 
и домаћим часописима. Активни судионик многих законских и научних пројеката. Председник Удружења за кривично 
право и криминологију Републике Македоније. Као експерт, често је ангажован од стране међународних институција  
и организација. За своје научно ангажовање и стваралаштво, добитник је више награда и признања.  
Тема: Међународно кривично право  између  суверенитета државе и грађанског суверенитета  
 

2. проф. др Јури Голик, редовни професор и шеф катедре за кривично право на Московскoj академији истражног 
одбора Рускe Федерацијe. Аутор више књига и монографија из области кривичног права. Активни судионик бројних 
законских и научних пројеката. Објавио више радова у престижним међународним и домаћим часописима.                              
Учесник на бројним међународним и домаћим научним скуповима са писаним радовима из области кривичног права. 
Члан три академије наука и уметности. Члан Удружења кривичара Русије. За научни допринос добитник                                          
више одликовања и признања. Почасни члан српског Удружења за међународно кривично право.         
Тема: Фашизам као претња суверенитету земаља и народа  
(Фашизам как угроза суверенитету страны и народа)  
          

3. Сергей Николаевич Бабурин, Доктор права, професор, главни истраживач ИСПИ РАС, професор Московског 
универзитета. .С.ЈУ. Витте, профессор Омског државног универзитета им. Ф.М.Достоевски, председник Удружења правних 
универзитета, председник Међународне славонске академије наука, образовање, уметност и култура, почасни научник 
Руске Федерације. Почасни члан српског Удружења за међународно кривично право.         
Тема: Суверенитет државе и проблеми међународне правде у интеграционим процесима 21. века  
(Суверенитет гасударств и проблемы международного правосудия в интеграционых процессах  XXI века)  
 

4. проф. др Александар Коробејев, шеф катедре за кривично право на Правном факултету у Владивостоку.                   
Учесник на бројним међународним и националним научним скуповима са запаженим радовима. За допринос развоју 
науке кривичног права у Русији награђиван. Члан председништва Удружења кривичара Русије и потпредседник 
међународног научног форума кривичара са седиштем у Пекингу. Објавио више запажених монографија.                      
Почасни члан српског Удружења за међународно кривично право.         
Тема:  Nullum crimen sine  lege?  
Kриминализација тероризма у пракси Специјалног трибунала за Либан 
(Криминализация  терроризма в  практике  специального  трибунала по Ливану) 
 

5. Ханлар Аликперов, доктор юридических наук, профессор Азербайджанская Республика, Баку 
Teмa: Принцип " Nullum crimen, nulla poena sine lege " и проблеми легитимитета одређених одредби Римског статута  
(Принцип «Nullum crimen, nulla poena sine lege» и проблемы легитимности некоторых положений Римского статута) 
 

6. Балтабаев К.Ж., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Евразийского национального университета им. 
Л.Н. Гумилева, професор, доктор юридических наук. За своја научна стваралаштва више пута награђиван и одликован. Дао 
велики печат кривичном праву Казахстана. Објавио преко 20 монографија и био активни учесник бројних међународних 
научних конференција. Члан бројних међународних удружења. 
Тема: Компаративна анализа санкција чланова Кривичног законика о терористичким, екстремистичким и корупцијским 
злочинима у кривичном законодавству Републике Казахстан 
(Сравнительный анализ  санкций  статей  Уголовного кодекса за террористические, экстремистские и коррупционные 
преступления по уголовному законодательству Республики Казахстан) 
 

7. Татьяна.Ф. Минязева,  Доктор правних знаности, професор, главни научни истраживач одељења за кривично                      
и кривично процесно законодавство Института за законодавство и компаративну јуриспруденцију при Влади Руске 
Федерације; Професор Одељења за кривично право, кривични поступак и криминалистику РУДН 
Teма: Државни суверенитет, као моћ закона у "ризичном" друштву. 
(Государственный суверенитет, как сила права в обществе «риска») 
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8. Кожухарик Дмитрий Николаевич, Декан факултета за обуку научног и педагошког особља Московске                    
академије Истраживачког одбора Руске Федерације, ванредни професор, пуковник правде.                                                                      
Ужа научна специјалност: кривично право, криминологија и кривично-извршно право 
Тема: Суверенитет као природно право државе да се брани од агресије 
(Суверенитет как естественное право государства на защиту от агрессии) 
 
9. Владимир Коњахин, шеф катедре за кривично право на Правном факултету Универзитета у Краснодару.                       
Учесник бројних међународних и домаћих конференција посвећених кривичном праву. Објавио више монографија                     
и стручних и научних радова. За допринос развоју науке у Руској федерацији добитник више признања и награда. 
Подпредседник кривичара Руске федерације. 
Тема: Најновија историја међународног кривичног права у контексту концепта државног (националног) суверенитета 
(Новейшаяистория международного уголовного права в контексте концепции государственного (национального) 
суверенитета 
 
10.  Юури.И.Дук, ванредни професор на Правном факултету на државном универзитету Јелец.  
Објавио више запажених  стручних и научних радова. Активни је учесник на бројним националним                                                      
и међународним конференцијама.  
Тема: Компаративна анализа примене казне од стране регионалних судова 
(Сравнительный анализ примения наказания региональными  судами) 
 
11.  Златко М . Кнежевић, Судија и потпредсједник Уставног суда Босне и Херцеговине,  
члан Венецијанске комисије Савјета Европе, замјеник предсједавајућег поткомисије за уставно судство Венецијанске 
комисије, са објављеним стручним радовима из области уставног права, заштите људских права и кривичноправне 
области у регији бивше Југославије, Њемачкој, Русији, Албанији, Јерменији, Молдавији..  
Тема: Рад и интегритет међународних кривичних судова и национални  суверенитет   
 
12.  Давор Ђукић, БиХ,  дипломирани правник. Учествовао  у изради више законских и подзаконских аката,                         
као и изради системских закона. Учествовао у раду националних и међународних конференција и у својству                           
браниоца пред ad hoc трибуналом у Хагу. 
Тема: (НЕ) Ретроактивна примјена кривичног  закона БиХ за  кривична дјела против човјечности 
 
13.  Данил Назипович Сергеев, ванредни професор Одељења за кривично право Уралског правног универзитета, 
Екатеринбург. Учесник бројних националних и међународних конференција са писаним радовима. 
Тема: Лакуне међународне криминализације угрожавања културних вриједности 
Лакуны международной криминализации посягательств на культурные ценности   
 
14.  Доц. др Мирослав Баљак, МО БиХ-ОС БиХ, Војска Републике Српске, Бања Лука. Учесник на међународним                       
и националним научним скуповима. Објавио неколико запажених стручних радова. Eвропски универзитет                                     
„Kallos“ Тузла. Аутор неколико стручних и научних радова и две запажене монографије о Сребреници и злоупотреби 
„заштићених зона“. Учесник на више националних и међународних конференција. Члан светског форума за борбу                  
против организованог криминала у ери глобализације са седиштем у Пекингу. 
 
15.  Проф. др Алексеј Г. Кибалник, Шеф Одељења за кривично право и поступак на Федералном универзитету Северни 
Кавказ, Објавио више стручних и научних радова и учествовао на бројним националними међународним конференцијама. 
За прегалаштво примио више значајних награда и признања. 
Тема: Оцена активности међународног суда  за бившу Југославију у Руској доктрини међународног кривичног права.  
Evaluation of  activities of the  International tribunal for the former Yugoslavia in the Russian doctrine of  international criminal  law  
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Уводничари из Србије 
 
1. проф. др Миленко Крећа, Универзитет у Београду, редовни професор и шеф катедре за међународно јавно право 
на Правном факултету. Учесник више међународних скупова на којима је имао реферате. Објавио је преко                               
30 књига радова из области међународног јавног права, као и више радова у престижним међународним и домаћим 
часописима. Судија Међународног суда правде и Европског суда за људска права.                                                                       
Председник Удружења за међународно кривично право. 
Тема: Геноцидна намера као conditio sine qua non злочина геноцида 
 

2.   проф. др Родољуб  Етински, редовни професор и шеф Kатедре за међународно јавно право на Правном факултету у 
Новом Саду. Објавио више књига, научних и стручних радова из области међународног јавног права. Био Главни правни 
саветник СРЈ и судија пред међународним судовима. 
Тема: Тумачење Статута међународног кривичног  суда 
 

3.   доц. др Бојан Милосављевић, Правни факултет Београд. Доцент на катедри за међународно јавно право.                    
Учесник на више домаћих и међународних скупова. Аутор више радова. 
Тема: Ограничења имунитета шефа државе у међународном кривичном праву 
 

2. Др Александар В. Гајић, Аутор је наставник на Правном факултету Универзитета у Београду (у моменту предаје овог  
рада у звању доцента), главни правни саветник у Министарству спољних послова Републике Србије и високи представник 
Републике Србије за питања сукцесије. Аутор је обављао и дужности правног саветника и браниоца пред Међународним 
кривичним трибуналом за бившу Југославију и пуноправни  је члан Удружења бранилаца који иступају пред међународним 
судовима и трибуналима.  
Тема: Напомене о контроли међународних  кривичних  судова и трибунала  
 

3. Др Дијана Јанковић, Судија Апелационог Суда у Нишу. Објавила више стручних и научних радова у земљи и 
иностранству.Била активни учесник на бројним националним и међународним научним  конференцијама. 
Тема: Тумачење  начела NE BIS IN IDEM – утицај  одлука Европског  суда за људска права и Европског  суда  правде на судску 
праксу  националних  судова 
 

4. Доц. др Бојана Чучковић, Катедра за међународно право и међународне односе Универзитета у Београду,  
Правни факултет, Аутор више радова. 

Тема: Надлежност  међународног  кривичног  суда за еколошке  злочине против  човечности  
 

5. Др Стојановић П. Слободан, адвокат из Београда. Аутор је имао прилике да стекне богато практично искуство    
пред Трибуналом за бившу Југославију у Хагу (ICTY). Прво, као заступник жртава, а затим као бранилац окривљених. 
Teма: Специјализована  судска већа Косова у Хагу –генерални  приступ     
 

6. Ивана Миловановић, судија Основног суда у Нишу. Аутор више радова. 
Тема: Примена  стандарда Европског суда за људска права на национално  законодавство и судску праксу у случајевима  
насиља у  породици   
 

7.  Гордана Ђурић председник Вишег суда  у Прокупљу и  Ивица Ракић, виши  стручни  сарадник Вишег суда у 
Прокупљу  
Тема: Рад и интегритет међународних  кривичних  судова и национални суверенитет  
 

8. мр Ратомир Антоновић, Дипл. правник – мастер, докторанд на Правном факултету Интернационалног 
универзитета у Горажду. Аутор више радова и учесник на међународним и националним научним конференцијама. 
Тема: Инострани  елемент као претња  уставном и  националном суверенитету Босне и Херцеговине  
 
9. Душан Дакић, дипломирани правник-мастер, Судија у Основном суду у Новом Саду. Учесник на националним 
научним конференцијама и аутор више радова. 
Тема: Право на суђење пред компететним судијом 
 

10. Др Михајило  Вучић, Институт  за међународну  политику и привреду, научни сарадник Института. Аутор више 
радова и активни учесник на националним и међународним научним конференцијама. 
Тема: Отпори према Међународном кривичном суду – неколико примера  
 

11. Проф. др Иван Јоксић и проф. др Јелена Матијашевић Обрадовић, Правни факултет за привреду и правосуђе, 
Универзитет Привредна академија у Новом Саду. Аутори више радова. 
Тема: Међународни кривични судови и суверенитет  националних  држава 
 

12. Проф. др Зоран  Стевановић и мр Јасмина  Играчки. Аутори више радова и учесници на бројним националним и 
међународним  научним конференцијама. 
Тема: Утицај политике  строгог  кажњавања на ресоцијализацију затвореника: Шта показује реалност?  
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМ РАДА 
 

Среда, 20. јун 2018.  

 
Од 17, 00 до 19,00 часова       Пријем и регистрација учесника саветовања у    
                                                       хотелу ''Оморика'' на пулту Агенције ''Евро турс'' 
 

19,00                                             Седница Управног одбора Удружења, Организационог одбора и референата 
 

Четвртак, 21. јун 2018.  

 
10,00                      Отварање саветовања  
10,30                      Обраћање председника Врховног касационог суда Републике Србије,  
                                Драгомира Милојевића 
10,45                      Уводни реферат, проф. Миленко Крећа 
11,15                      Уводни реферат, академик  Владо Камбовски 
11,45                      Уводни реферат, академик Јури  Голик 
 

12,15                      КАФЕ  ПАУЗА 
 

12,45                      Уводни реферат, проф. др Родољуб Етински 
13,00                      Уводни реферат, проф. др Сергеј Бабурин 
13,15                      Уводни реферат, проф. др Александар Коробејев 
13,30                      Уводни реферат, проф. др Ханлар Аликперов 
13,45          Уводни  реферат, др Михајило Вучић 
 

14,15                      ЗАВРШЕТАК ПРЕПОДНЕВНОГ РАДА 
 

17,00                      Уводни реферат, др Ивана Миловановић 
17,15                      Уводни реферат, проф. др Иван  Јоксић и др. 
17,30                      Уводни реферат, Гордана Ђурић 
17,45                      Уводни реферат, мр Ратомир Антуновић 
18,00                   Уводни  реферат, Душан  Дакић 
18,15                     ДИСКУСИЈА 
 

Петак, 22. јун 2018. 
 

10,00                     Уводни реферат, проф. др Балтабајев Куњаши 
10,15                     Уводни реферат,  Златко  Кнежевић 
10,30                     Уводни реферат, проф. др Татјана Мјазунова 
10,45                     Уводни реферат, проф. др Бојан Милосављевић 
11,00                     Уводни реферат,  доц. др Александар Гајић 
11,15                     Уводни реферат, проф. др Владимир Коњахин 
11,30                     Уводни реферат, проф. др Кожухарик Дмитрий Николаевич 
11,45                      Уводни реферат, доц. др Мирослав  Баљак 
              

12,00                      КАФЕ  ПАУЗА 
 

12,15                    Уводни реферат, доц. др Бојана Чучковић 
12,30                     Уводни реферат, проф. др Јури  Дјук 
12,45                     Уводни реферат, проф. др Данил Сергеев 
13,00                      Уводни реферат, др Дијана Јанковић 
13,15                      Уводни реферат, др Слободан Стојановић 
13,30                      Уводни реферат, Давор  Ђукић 
13,45                      Уводни реферат доц. др Зоран Стевановић и мр Јасмина Играчки 
 

14,00                      ЗАВРШЕТАК ПРЕПОДНЕВНОГ РАДА 
 
15,00                      ПИКНИК РУЧАК 
   
17,00                      ДИСКУСИЈА ПО ПОДНЕТИМ РЕФЕРАТИМА 
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Субота, 23. јун 2011.  

 
Од 10, 00 до 14,00 часова        
 
ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМЕ:  
 

1. У сусрет Десетом светском Форуму за борбу против организованог криминала  
у ери глобализације који се одржава у Шангају  
о „Организованом криминалу“ говориће prof. dr Arnedt Sinn из Оксембурга и судија Европског суда правде 
 

2. У сарадњи са Прекршајним апелационим судом:  
Закон о прекршајима и Закон о безбедности саобраћаја на путевима 
 

3. Уставни  Амандмани и правосуђе Србије 
 
14,00 СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ 
 
20,30 СВЕЧАНА ВЕЧЕРА УЗ МУЗИЧКИ ПРОГРАМ 


