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УДРУЖЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО 

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - ТАРА 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Поштоване колегинице и колеге,  

  

Организациони одбор традиционалне 21. међународне научне конференције Удружења 

за међународно кривично право на тему: 

 

"ИЗАЗОВИ  МЕЋУНАРОДНОГ ПРАВА" 

Са посебним освртом на стање после пандемије корона вируса 

слободно је да Вас обавести, са добром вером у даље побољшање епидемиолошке 

ситуације, да ће се Конференција одржати од 12. до 16. маја 2021. године у хотелу 

"Оморика" на Тари.  

 Конференција је посвећена изазовима који стоје пред правном науком а посебно 

пред међународним правом на почетку 21.века. Они су многоструки и обухватају поред 

добро познатих и нова, попут пандемијског изазова. 

Радови угледних научних радника из земље и иностранства, на прави начин, у 

складу са високим научним стандардима обрађују релевантне теме и представљају 

основу за плодотворну и креативну дискусију.  

Уверени смо да ћете својим учешћем на Конференцији допринети да се о овим 

важним, а за нека од њих можемо рећи  и животним питањима, формира комплетнија и 

садржајнија слика. 

 

 

 

С поштовањем  

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР САВЕТОВАЊА 
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ТЕМА: ИЗАЗОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА 
 

 

 

РЕФЕРЕНТИ: 

1. Проф. др Миленко Крећа, редовни професор Правног факултета у Београду и 

шеф катедре за међународно јавно право. 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, члан Венецијалске комисије. Председник Удружења за 

међународно кривично право. 

Тема:  Opposing Qualifications of a Vital Material Element (Actus Reus)  

of The Crime of Genocide in The Jurisprudence of ICJ 

  Против квалификацијама виталног материјалног елемента  

(actus reus) злочина геноцида у јуриспруденци МСП 

2. академик Владо Камбовски, Универзитет 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:  Пандемија као изазов међународног права: Могућности 

транснационалне правде у ванредним ситуацијама  

3. академик Сергеј Николаевич Бабурин, Доктор права, професор, главни 

истраживач ИСПИ РАС, професор Московског универзитета. С.Ј.У. Витте, професор 

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:  Нравственная трансформация как путь преодоления паралича 

международного права 

 Морална трансформација као начин превођења парола 

међународно право 

4. Проф. др Милан Шкулић, редовни професор Правног факултета у Београду и 

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 међународно кривично право. 

 Тема: Неки аспекти улоге кривичног законодавства у сузбијању 

пандемије  
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5. Проф. др Пино Арлачи, професор на Универзитету и Риму, био подсекретар у 

Уједињеним нацијама. Објавио више монографија у земљи и иностранству. Аутор 

бројних стручних и научних радова. Председник светског Форума за борбу 

против криминала 

Тема:  Насиље опада у индустрији промоције проституције усред 

глобалног хаоса  

 La violenza declina ma le industrie della paura promuovono il mito 

del caos globale 

6. 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 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:  Новейшие угрозы правовой системе и мировой безопасности  

в целом 

   Најновије претње правном систему и глобалној безбедности 

опћенито 

 

 

РЕФЕРЕНТИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА 

7. 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:  Совершение международных преступлений с помощью 

смертельных автономных систем вооружения 

  Application of Lethal Autonomous Weapon Systems to Commit 

International Crimes 

8. Проф. др Песро Скуро, професор кривичног права у Риодежанеиро Бразил. 

Објавио више стручних и научних радова. Учесник са писаним радовима бројних 

међународних конференција. Члан светског Форума за борбу против криминала 

Тема:  Корупција се укапљује  

  Corruption liquefies 

9. 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:  Как же хрупок наш мир, если одна летучая мышь поставила на 

колени все человечество  
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  Како је крхак наш свет ако је један слепи миш бацио цело 

човечанство на колена 

10. Проф. др С. Ц. Курбанов, доктор правних наука, професор на правном 

факултету у Баку, Република Азербејџан 

Тема:  Вызовы международного права в свете принудительного 

исполнения резолюций ООН (на примере Карабахского 

конфликта) 

  Изазови међународног права у светлу спровођења резолуција УН 

(на примеру сукоба у Карабаху) 

11. Проф. др Владимир Коњахин, редовни професор Правног факултета у 

Краснодару и шеф катедре за кривично право и криминологију. 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:  Уголовно-правовое противодействие подделке медицинской 

продукции: международный и внутринациональный аспекты 

   Кривично правно противљење фалсификовању лекова 

производи: међународни и домаћи аспекти 

 Criminal-legal counterfeiting of medical products: international and 

intra-national aspects 

12. Проф. др Татјана Ф. Минјазева, Доктор правних наука, професор, Професор 

Одсјек за кривично право и криминологију Московске академије истражног 

одбора Руске Федерације. Аутор више стручних и научних радова и учесник на 

бројним националним и међународним научним конференцијама са писаним 

радовима. 

Teма:  Международно-правовые основы обращения с осужденными  

в исправительных учреждениях России 

 Међународноправни основ за поступање са осуђеницима у 

поправним установама Русије 

13. Проф. др Хомич Владимир, Белорусија. Доктор правних наука, професор 

кривичног права, Доктор права, професор (Научно-практични центар за 

проблеме јачања закона и реда Генералног тужилаштва Републике Белорусије) 

Тема:  О недопустимости экстремизма в уголовном праве и  

в уголовной политике  

  О немогућности екстремизма у кривичном праву и  

у кривичној политици 

14. Проф. др Владимир Макаров,  

Тема:  Criminal liability as a means of counteracting violations of sanitary 

and epidemiological rules in a pandemic 

  Кривична одговорност као средство за сузбијање кршења 

санитарна и епидемиолошка правила у пандемији 

15. Проф др Гордана Лажетић, 

Тема:  Дигитално насиље према децу током пандемије Ковида-19 

16. Проф. др Александар Чучајев, 
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Тема:  Неправомерный доступ к компьютерной информации: проблемы 

терминологии 

 Неправилан приступ рачунарским информацијама: проблеми 

терминологије 

17. 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:  Пандемия как фактор влияния на преступность. 

 Пандемија као фактор који утиче на криминал 

 Pandemic as a factor influencing crime 

18. Наталија Богданович, Белорусија, главни специјалиста "Научно-практични 

центар за проблеме јачања закона и реда Генералног тужилаштва Републике 

Белорусије" 

 Тема:  ОКАЗАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 ПРУЖАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ КРИВИЧНИ 

ПРЕДМЕТИ У РЕПУБЛИЦИ БЕЛОРУСИЈИ 

19. Доц. др Константин Сергејевич Бабурин,  

Тема:  Образование в течение всей жизни как гарантия защищенности 

прав человека в современном мире 

 Доживотно образовање као јамство заштите људских права у 

савременом свету 

20. Проф. др Мирослав Баљак, МО БиХ-ОС БиХ, професор на Универзитету Калос 

Тузла. Учесник на међународним и националним научним скуповима. Објавио 

неколико запажених стручних радова. 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, ради у МУП Републике Српске. 

 Тема:  Општа заштита цивилног становништва у оружаном  сукобу 

21. Мр. Драгослав Ердељић, Зоран Џида, судија окружног суда у Бијељини и 

председник Удружења судија Републике Српске. Објавио неколико стручних и 

научних радова. 

Тема:  Oduzimanje imovine stečene prekršajem u bih sa osvrtom na 

krivičnu oblast 

22. mr. sci. Damir ALIĆ, адвокат у Тузли. Учесник на више међународних и 

националних скупова. 

Тема:  Неопходност промптне тужилачко-полицијске истраге након 

почињења кривичних дјела из мржње 

 The Necessity of a Prompt Prosecutorial Police Investigation In Hate 

Crime Cases 

23. Андреј Иванов, шеф катедре за кривично право и криминологију Московске 

академије СК Русије. Објавио више стручних и научних радова.  

Тема:  Самоубийство и доведение до самоубийства: Эволюция правовых 

взглядов в российском уголовном законодательстве и 

международном праве 
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 Самоубиство и еволуција правних приказа у руском кривичном 

законодавству и међународном праву 

 

 

 

РЕФЕРЕНТИ ИЗ СРБИЈЕ 

1. 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. Члан Управног 

одбора Удружења за мећународно кривично право 

Тема:  Remarks on "Challenges Of International Law" In The Contemporary 

International Society Faced with The Pandemic of Covid-19 Instead 

of Introduction – "Challenges of International Law" 

 Напомене уз "Изазове међународног права" у савременом 

међународном друштву суоченом са пандемијом Цовид-19 уместо 

увода - "Изазови међународног права 

2. мр. Дарко Тадић, председник Апелационог суда у Новом саду. Члан Управног 

одбора Удружења за међународно кривично право. 

Тема:  Суђења у кривичним поступцима током пандемије на подручју 

апелационог суда у новом саду 

3. 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 Univ. Prof. 

Dr. Dr. habil. Dr.h.c.  Wolfgang Rohrbach 

Тема: Pandemije i politika osiguranja kroz vreme 

  Pandemics And Insurance Policy Trough Time 

4. Мр. Срећко Јанковић, судија Апелационог суда у Београду. Докторант на 

Правном факултету у Београду. Објавио неколико стручних и научних радова. 

Тема: Јачање кривичноправне репресије 

5. Проф.др Милан Палевић, редовни професор на Правном факултету у 

Крагујевцу и шеф катедре за међународно јавно право. Са писаним радом 

учесник више међународних научних конференција. Објавио више стручних и 

научних радова. 

Тема:  Репродуктивних права и забране геноцида 

 Хибридна људска права и међународни злочини: међусобни 

односи и утицаји  

6. доц. др Марко Миловић, Правни факултет Универзитета Мегатренд. Објавио 

неколико стручних и научних радова у земљи и иностранству. Аутор једне 

монографије.  

Тема:  Крађа културних добара и неовлашћено изношење у 

иностранство - Тихи криминал који незапажено дуго егзистира 
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7. Aдвокат Горан Петронијевић, учесник више међународних научних 

конференција. Објавио више стручних и научних радова у земљи и 

иностранству. 

Тема: Контекст једне пресуде 

 

8. Доц. др Драгана Ђурић, пословни и правни факултет универзитета Унион 

"Никола Тесла", објавила неколико стручних и научних радова и аутор је једне 

монографије. Учесник на неколико међународних и националних научних 

конференција. 

Тема: Државе и квазидржаве – Проблем савременог права 

9. мас. Марија Зекић, учесник на неколико националних и међународних 

конференција. Објавила неколико стручних радова у земљи и иностранству. 

Завршила постдипломске студије на Правном факултету у Крагујевцу. 

Тема:  Дерогација људских права у време ванредног стања у Републици 

Србији  

10. Мас. Јасмина Крштенић, Заменик јавног тужиоца, докторант Правни факултет 

Београд 

Тема:  Осврт на аналогије, ne bis in idem и тероризам 

11. 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:  Прање новца као кривично дело у међународном праву и његова 

рецепција у Републици Србији 

12. Гордана Крстић, Аутор је заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном 

тужилаштву у Београду. Члан је Управног одбора Удружења за међународно 

кривично право 

Тема:  Јавно тужилаштво у ванредном стању 

13. Александр Милошевић, адвокат, докторант Правног факултета у Београду 

Тема: Ток и прекид застарелости извршења казне у кривичном праву 

Републике Србије уз осврт на судску праксу 

14. Бојан М. Бјелановић, адвокат у Крушевцу. 

Тема: Право у доба короне од када почиње право на одбрану 

15. мр Ратомир Антоновић, докторант Факултета за право, безбедност и 

менаџмент "Константин Велики", Ниш Универзитета Унион "Никола Тесла" 

Тема:  Изазови за Међународно кривично право у периоду пандемије 

Covid 19 

16.  Александра Дракулић и Урош Шошкиђ, адвокати у Крушевцу. 

Тема:  Повећање кривичних дела током пандемије вируса 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМ РАДА 
 

Среда, 12. мај 2021.  

Од 16, 00  ОТВАРАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ и почетак рада конференције,  представљање и дискусија 
о Liber amicorum prof. dr Milenko Kreća, Зборник радова из 2020. 

18,30  СВЕЧАНА СЕДНИЦА поводом двадесет година рада Удружења за међународно 
кривично право  

Недеља, 16 мај 2021 - Завршетак Конференције и повратак учесника 

 Излагање реферата и дискусија ће бити настављена и следећих дана по поднетим 
рефератима за прошлу и ову годину.                                                                                                   
Детаљан распоред предавања, ћете добити на Тари.   

TARA, HOTEL OMORIKA, 12.-16.05.2021. 

УДРУЖЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО 

ПОНУДА - ПАКЕТ АРАНЖМАН 
 

Хотел Оморика 12.-16.05.2021. године на бази 1 полупансиона, прва услуга вечера и 3 пуна пансиона, 
последња услуга доручак.  

1 смештај у 1/1 соби по особи у динарима 
4 

ноћи 

Укључено: 1 полупансион, 3 пуна 
пансиона, боравишна такса, 
котизација, 6 кафе пауза, свечана 
вечера, бон за пикник. 

28.000,00 

2 смештај у 1/2 соби по особи у динарима  
4 

ноћи 

Укључено: 1 полупансион, 3 пуна 
пансиона, боравишна такса, 
котизација, 6 кафе пауза, свечана 
вечера, бон за пикник. 

25,000,00 

3 
смештај у 1/2 соби - супериор - по особи у 
динарима 

4 
ноћи 

Укључено: 1 полупансион, 3 пуна 
пансиона, боравишна такса, 
котизација, 6 кафе пауза, свечана 
вечера, бон за пикник. 

31.000,00 

4 
смештај у 1/2 супериор апартману - по 
особи у динарима  

4 
ноћи 

Укључено: 1 полупансион, 3 пуна 
пансиона, боравишна такса, 
котизација, 6 кафе пауза, свечана 
вечера, бон за пикник. 

33.000,00 

 

*аранжман обухвата: смештај за 1 полупансион и 3 пуна пансиона у изабраној категорији 
собе од 12.05.-16.05.2021. (прва услуга вечера , пoледња услуга доручак); боравишна такса 
и осигурање; пансионски пикник ручак; свечана вечера; бон за потрoшњу пића за пикник; 
котизацију у изнoсу пд 6.000,00 рсд.  
 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ, РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА АРАНЖМАНА: 
 

Туристичка агенција VISA TRAVEL AGENCY, 11000 Београд, Кнеза Милоша 15/2,  

Телефон:, +381 64 1128 306, +381 65 2622 789, +381 11 2622 789, +381 11 2622 837,                                            

е-маил: visatravel@mts.rs, www.visatravel.rs 

mailto:visatravel@mts.rs
http://www.visatravel.rs/

