Поштоване колегинице и колеге,
Организациони одбор традиционалне 19. међународне научне конференције на тему:
„ОДГОВОРНОСТ И САНКЦИЈА У КРИВИЧНОМ ПРАВУ“
Са посебним освртом на међународно кривично право“
обраћа се пре свега судијама, адвокатима, тужиоцима, научним и стручним радницима,
правницима и свима који се бавите часним и цењеним позивом правника са питањима:
- Имамо ли право да као одговорни људи који обављамо значајне друштвене
послове да немо посматрамо и чекамо да неко други уместо нас о овим
проблемима каже свој суд, а да ми ћутимо.?
- Имамо ли право да јавно ћутимо, а у кулуарима критикујемо све постојеће?
- Можемо ли обављати своје одговорне дужности, а да о овим изузетно
значајним и актуелним питањима ћутимо!?
- Да ли је лицемерство постало начин нашег живљења?
- Да ли се интелигенција и стваралачка мисао у Србији и шире уморила или и
она заљубљена у својуи ''величину'' нема шта да каже?
Ови проблеми обележавају почетак 21. века. Отуда се с правом пред међународну и
српску научну и стручну јавност постављају ове дилеме.На ова и друга питања нема
правог одговора уколико највећи број интелектуалаца не искаже своје мишљење.
Зато Вам се и обраћамо са предлогом да и Ви , као потврђени интелектуалци,
узмете учешће у овогодишњем међународној научној конференцији која ће се
одржати на Тари у хотелу ''Оморика''од 08. до 12. маја 2019. године, и са својим
сугестијама, предлозима, питањима и дискусијама значајно допринесете сагледавању
ових изузетно значајних и актуелног питања.

С поштовањем
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР САВЕТОВАЊА
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ТЕМА: СУВЕРЕНИТЕТ И РАД МЕЂУНАРОДНИХ СУДОВА

Уводничари из иностранства:
1. академик Владо Камбовски, Унивезитет у Скопљу, редовни професор и шеф катедре за
кривично право на Правном факултету. Учесник веше 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 ствараласштво добитник је више
награда и признања.
Тема: Утицај Међународног кривичног права на систем казнених санкција и на концепт
кривичне одговорности
2. академик Јури Голик, редовни професор и шеф катедре за кривично право на Московскoj
академија 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 броојним
међународним и домаћим научним скуповима са писаним радовима из области кривичног
пшрава. 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: Как изменится уголовное наказание в XXI веке
Како изменити кривичну санкцију у 21. веку
3. академик Сергеј Николаевич Бабурин, Доктор права, професор, главни истраживач ИСПИ
РАС, професор Московског универзитета. С.Ј.У. Витте, профессор Омског државног университета
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: Неотвратимость наказания за уголовные преступления как фактор гражданской
консолидации общества
Неизбежност кажњавања за кривична дела као фактор грађанске консолидације
друштва
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 бројним
наградама. Члан председништва Удружења кривичара Русије и потпредседник међународног
научног Форума за борбу против организованог криминала у ери глобализације са седиштем у
Пекингу. Објавио више запажених монографија. Почасни члан српског Удружења за
међународно кривично право.
Тема: Система и виды уголовных наказаний в России: Проблемы и пути их решения
Систем и врсте кривичних казнини у Русији: Проблеми и начини решења
5. проф. др Ханлар Аликперов, доктор юридических наук, профессор и шеф катедре за
кривично право на правном факултету у Баку.Азербайджанская Республика, Гостујући
професор на бројним иностраним факултетима. Објавио више запажених монографија у
земљи и иностранству.
Teмa: Computer technology to determine the optimal punishment
Рачунарска технологија за одређивање оптималне казне
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6. Проф. др С. Ц. Курбанов, доктор правних наука, професор на правном факултету у Баку,
Република Азербејџан
Тема: Милосердие и снисхождение к виновному как имманентные свойства правосудия
Милост и попустљивост кривима као иманентне особине правде
7. Проф. др Татјана Ф. Минјазева, Доктор правних наука, професор, главни научни истраживач
оделења за кривично и кривично процесно законодавство Института за законодавство и
компаративна јуриспруденција при Влади Руске Федерације; Професор Одељења за
кривично право, кривични поступак и криминалистику РУДН
Teма: Когда уголовно правовая санкция не работает?
Када кривична санкција не функционише
8. Проф. др Владимир Јакушин, доктор правних наука., професор и шеф катедре за кривично
право и кривично процесно право. Ректор Волжског универзитета под називом В.Н Татишев,
Тољати, Русија. Учесник на бројним домаћим и иностраним међународним научним
скуповима. Објавио више значајних монографија и радова.
Тема: Меры уголовно-правового воздействия как средства реализации уголовной
ответственности
Мере кривичног правног утицаја као средства реализације кривичне одговорности
9. Проф. др 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.
Председник кривичара Руске федерације.
Тема: Санкции в международном уголовном праве: особенности конструирования
Санкције у међународном кривичном праву: Карактеристике дизајна
10. Проф. др Селевестер Владимир, МГУ, Москва, Доктор права, професор, Почасни научник
Руске Федерације.Професор Катедре за кривично право и криминологију Правног факултета
Московског државног универзитета Ломоносов Учесник на бројним међународним
конференцијама у земљи и иностранству. Објавио више научних радова и монографија.
Тема: Scientific theoretical model of serving imprisonment by convicts sentenced for economic
crimes and/or malfeasance
Научни теоретски модел пословног учинкa по основу осуђених за eкономске злочине
и / или малфеасанце
11. Проф. др Јури. И. Дук, ванредни професор на Правном факултету на државном универзитету
Јелец. Објавио више запажених стручних и научних радова. Био активни учесник на бројним
националним и међународним конференцијама.
Тема: Наказание как способ противодействия преступности на региональном уровне
Кажњавање као начин борбе против криминала на регионалном нивоу
12. Проф.др Владимир Уткин, доктор юридических наук, профессор, Национальный
исследовательский Томский государственный университет, Россия
Тема: Альтернативные санкции в России в контексте международных стандартов.
Алтернативне санкције у Русији у контексту међународних стандарда.
13. Проф. др Денисов Серхил, Украјина, доктор правних наука, Професор, Руководилац Одсека
за кривично, извршно право и криминологију, Академија Државне затворске службе Украјине
Тема: Sanctions in crimes against morality: Legislation and possible application
Санкције у злочинима против моралности: законодавство и могућа пријава
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14. Денисов Татјана, Украјина, Доктор права, професор, почасни адвокат Украјине, Академија
Државне казнене службе Украјине, члан Предсједништва Украјинског удружења за кривично
право
Тема: Reasonable risks of sanctions, related to long terms deprivation of liberty
Разумни ризици санкција, повезани са дугом термином депривације слободе
15. Проф. др Лун Чанхај, Кина, професор кривичног права на Универзитет Унутрашња
М
о
Тема:
Проблемы уголовно-правовых санкций в Китае: современное состояние и
н
перспективы
развития
г
Проблеми
кривичних правних санкција у кини: тренутно стање и перпективе развоја
о
16. Проф.
др Хомич Владимир, Белорусија. Доктор правних наука, професор кривичног права,
л
Доктор
права, професор (Научно-практични центар за проблеме јачања закона и реда
и
Генералног
тужилаштва Републике Белорусије)
ј
аТема: Противодействие социальному экстремизму: Меры безопасности и уголовный
.Закон
Процедура на социјални екстремизам: Мере сигурности и кривично право
17. Наталија Богданович, Белорусија, главни специјалиста "Научно-практични центар за
проблеме јачања закона и реда Генералног тужилаштва Републике Белорусије"
Тема: Основания прекращения предварительного расследования: Взгляд восточной
Европы
Основи за престанак прелиминарне истраживања: Поглед на источну Европу
18. Доц. др Мирослав Баљак, МО БиХ-ОС БиХ, Војска Републике Српске, Бања Лука. Учесник на
међународним и националним научним скуповима. Објавио неколико запажених стрчних
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, и др Дражен Еркић,
Тема: Усклађеност преговарањa о кривици у БиХ са Европском конвенцијом за заштиту
људских права и основних слобода
19. академик Бранко Вучковић, Црна Гора. Председник основног суда у Котору и председник
Удружења за кривично право Црне Горе. Објавио више стручних и научних радова и
неколико монографија.
Тема: Кривичне санкције у међународном кривичном праву
20. академик Весна Вучковић, Црна Гора, судија Врховног суда. Објавила више стручних и научних
радова и неколико монографија. Учесник на међународним научним конференцијама
Тема: Ратни злочини у међународном кривичном законодавству
21. Доц. др Ванда Божић, Хрватска, доцент на катедри за кривично право на Правном факултету
у Загребу. Аутор више стручних и научних радова и учесник на међународним научним
конференцијама са писаним радовима.
Тема: Казненоправне санкције у законодавству Републике Хрватске - критички осврт и
анализа стања уз приједлоге de lege ferenda
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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 веше 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, члан Венецијалске комисије. Председник
Удружења за међународно кривично право.
Тема: Responsibility of the international judicial bodies for mistake in law in international criminal
law matters.
Одговорност међународних правосудних органа за грешку у међународном кривичном
праву.
2. проф. др Милан Шкулић, редовни професор и шеф катедре за кривично процесно право на
Правном факултету у Београду. Судија Уставног суда Републике Србије. У више наврата био
председник Комисија које су вршиле реформу кривично процесног законодавства. Објавио
бројне научне радове и монографије. Члан бројних међународних научних организација. Члан
Управног одбора Удружења за межународно кривично право.
Тема: Кривичноправна конструкција завере у међународном кривичном праву
3. мр. Томо Стојковић, Судија Уставног суда Републике Србије. Активни учесник на домаћим и
међународним научним конференцијама. Аутор више стручних и научних радова. Члан УО
Удружења за међународно кривично право.
Тема: Право на правично суђење - недозвољени докази као непоштовање процесне
претпоставке равноправносту странака у кривичном поступку
4. проф. др Гајић Александар, Правни факултет Београд. Професор на катедри за међународно
јавно право. Учесник на више домаћих и међународних скупова.Главни правни саветник
Министарства иностраних послова Републике Србије и високи представник Републике Србије за
питање сукцесије. Обављао и дужности правног саветника и браниоца пред ад хок
Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију и пуноправни је члан Удружења
бранилаца који иступају пред међународним судовима и трибуналима.
Тема: О универзалности међународног кривичног права и природи и улози међународног
кривичног правосуђа
5. Проф. Др Драган Батавељић, Правни факултет Крагујевац. Објавио више стручних и научних
радова, као и монографија и активни учесник на међународним научним конференцијама у
земљи и иностранству, и мр Ратомир Антуновић, сарадник и докторант факултета за право,
безбедност и менаџмент "Константин Велики ", Ниш.
Тема: Доживотна казна затвора за извршиоце најтежих кривичних дела
6. Миленко Цвијовић, судија Апелационог суда у Београду и Соња Манојловић, судија Врховног
касационог суда
Тема: Посебан осврт на притвор (Чл.211 КЗ)
7. Радован Бјелобаба, заменик председника Апелационог прекршајног суда, Београд
Teма: Санкције из области прекршајне одговорности (кривице)
8. Др. Емир Ћоровић, Нови Пазар, ванредни професор Департман за правне науке, Државни
универзитет у Новом Пазару. Аутор више радова.
Тема: Казна затвора de lege lata et de lege ferendа (међународни аспекти, стање у упоредном
законодавству и кривичном праву Србије)

5

9. Дузлевски Иван, Аутор је Заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у
Београду
Тема: Командна одговорност и кривичне санкције - теорија и пракса
10. Марко Пушица, адвокат из Смедерева, Учесник на више међународних научних
конференција. Аутор неколико стручних и научних радова. Члан УО Удружења за међународно
кривично право.
Тема: Однос неважеће инкриминације и општег услова за одређивање притвора: случај
кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из чл. 238 ст. 2 у вези ст. 1 тач. 4 КЗ
11. мр Јасмина Играчки. Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд.
Аутори више радова и учесницина бројним националним и међународним научним
конференцијама.
Тема: Извршење кривичних санкција и мера у Србији
12. проф. др Жељко Никач, Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд, учесник на
више научних скупова са писаним радовима.
Тема: Казне као врста санкција према КЗ РС у борби против криминала
13. мр Предраг Гордић , докторант и мр Марија Мајсторовић, Консултант Aнекретнине д.o.o,
Београд; директор ГДПР Институт, Београд.
Тема: Међународне норме о спречавању прања новца и финансирању тероризма, њихова
имплементација и кривична одговорност у Републици Србији
14. Аднан Баћановић, заменик Вишег јавног тужиоца у Новом Пазару
Тема: Мера безбедности забране вршења позива, делатности и дужности: регулатива,
теорија и пракса
15. Марина Шћекић. Судија прекршајног суда у Београду
Тема: Одговорност и санкција у кривичном праву са освртом на прекршајни поступак
16. Бјелановић Бојан, адвокат из Крушевца.
Тема: Кривична (не)одговорност
17. Ана Грујић. aдвокат из Шапца.
Тема: Казна затвора у кривичном праву Републике Србије
18. Александра Петровић, новинар
Тема: Професија јавни извршитељ у очима јавности
19. Иван Симић, адвокат, Београд
Тема: Утицај закона о спречавању насиља у породици на правни поредак Републике Србије и
последице његове примене у пракси
20. Љиљана Добрић, заменик трећег основног јавног тужиоца, Београд
Тема: Улога полиције и тужилаштва у превенцији психичког злостављања
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМ РАДА
Среда, 08. мај 2019.
Од 17, 00 до 19,00 часова

Пријем и регистрација учесника саветовања у
хотелу ''Оморика'' на пулту Агенције ''Виса травел''

19,00

Седница Управног одбора Удружења,
Организационог одбора и референата

Четвртак, 09.мај 2019.
10,00
10,15
10,30
10,40
10,45
10,55
11,00
11,10
11,15
11,25
11,30
11,40
11,45
11,55

Отварање саветовања,
Обраћање председника Врховног касационог суда Републике Србије,
Драгомира Милојевића
Уводни реферат, проф. др Миленко Крећа
Дискусија
Излагање, академика Влада Камбовског
Дискусија
Излагање академика Јури Голика
Дискусија
Излагање проф. др Милана Шкулића
Дискусија
Излагање академика Сергеј Бабурина
Дискусија
Излагање проф.др Татјане Денисов
Дискусија

12,00

КАФЕ ПАУЗА

12,15
12,25
12,30
12,40
12,45
12,55
13,00
13,10
13,15
13,25
13,30
13,40
13,45
13,55
14,00
14,10
14,15
14,25

Излагање проф. др Ханлар Аликперов
Дискусија
Излагање академика Весне Вучковић
Дискусија
Излагање проф. др Владимира Јакушина
Дискусија
Излагање, проф. др Александра Гајића
Дискусија
Излагање, проф. др Александар Коробејев
Дискусија
Излагање, мр Томо Стојковић
Дискусија
Излагање проф. др Лун Чанхај
Дискусија
Излагање Бојана Бјелановића
Дискусија
Излагање Аднан Баћићанин
Дискусија

14,30

ЗАВРШЕТАК ПРЕПОДНЕВНОГ РАДА

17,00
17,10
17,15
17,25
17,30
17,40

Излагање академика Бранка Вучковића
Дискусија
Излагање проф. др Драган Батавељић и др.
Дискусија
Излагање доц. др Ванда Божић
Дискусија
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17,45
17,55
18,00
18,10
18,15
18,25
18,30
18,40
18,45
18,55
19,00

Излагање Наталије Богданович
Дискусија
Излагање Ивана Дузлевски
Дискусија
Излагање мр. Јасмине Играчки
Дискусија
Излагање Марине Шћекић
Дискусија
Излагање проф. др Жељко Никач
Дискусија
ДИСКУСИЈА ПО СВИМ ПОДНЕТИМ РЕФЕРАТИМА

Петак, 10. мај 2019.
10,00
10,10
10,15
10,25
10,30
10,40
10,45
10,55
11,00
11,10
11,15
11,25
11,30
11,40
11,45
11,55
12,00
12,10
12,15
12,30
12,40
12,45
12,55
13,00
13,10
13,15
13,25
13,30
13,40
13,45
13,55
14,00
14,10
14,15
14,25
14,30
15,00
17,00

Излагање проф. др Вјечислава Селиверстов
Дискусија
Излагање Миленко Цвијовић и Соња Манојловић
Дискусија
Излагање проф. др Владимир Хомич
Дискусија
Излагање Радован Бјелобаба
Дискусија
Излагање проф. др Владимир Уткин
Дискусија
Излагање проф. др А.Ц. Курбанов
Дискусија
Излагање проф. др Серхил Денисов
Дискусија
Излагање доц. др Мирослав Баљак
Дискусија
Излагање проф. др Емир Ћорић
Дискусија
КАФЕ ПАУЗА
Излагање, проф. др Јури Дјук
Дискусија
Излагање, проф. др Татјана Мјазунова
Дискусија
Излагање Марка Пушице
Дискусија
Излагање Марине Шћекић
Дискусија
Излагање мр. Предраг Гордић и мр Марије Мајсторовић
Дискусија
Излагање Љиљане Добрић
Дискусија
Излагање Ане Грујичић
Дискусија
Излагање Александре Петровић
Дискусија
ЗАВРШЕТАК ПРЕПОДНЕВНОГ РАДА
ПИКНИК РУЧАК
ДИСКУСИЈА ПО СВИМ ПОДНЕТИМ РЕФЕРАТИМА
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Субота, 11. мај 2019.
од 09 до 12 часова - ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ: „Притвор“
од 12 до 14 часова - ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ: „Правни континуитет кривичног дела лоупотреба
овлашћења у привреди“.
14,00 ИЗЛЕТ
20,30 СВЕЧАНА ВЕЧЕРА УЗ МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА СМЕШТАЈА И УПЛАТА КОТИЗАЦИЈЕ:

Stajka Pantović Stojković PR Turistička agencija VISA TRAVEL AGENCY
Adresa: Metohijska 26/19, Vračar, Beograd, Srbija
Ogranak: Kneza Miloša 15/2, Vračar, Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 2622 789
Fax: +381 11 2622 837
e-mail: visatravel@mts.rs
matični broj: 54579225; Šifra delatnosti: 7911; PIB: 100124521; LICENCA: OTP 17/2015






ЦЕНА АРАНЖМАНА*
(по особи)
1/1 соба
23.370,00 рсд
1/2 соба
20.290,00 рсд
Апартман
26.000,00 рсд
1/2 соба супериор
26.000,00 рсд

ПЛАЋАЊЕ
(попунити начин уплате аранжмана)
1. Лично .........................................................
2. Установа/спонзор .....................................
3. Особа за контакт ................ ......................
контакт телефон/e-mail ………:::::………………

*Аранжман обхвата: смештај за 4 пуна пансиона у изабраној категорији собе од 08.05.-12.05.2019.
(прва услуга ручак, завршна услуга доручак); боравишну таксу и осигурање; пансионски пикник
ручак; свечану вечеру; купон у износу од 500,00 рсд за потрошњу пића за свечану вечеру;
котизацију у износу од 5.000,00 рсд.
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