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Т Е М А: 

ИЗАЗОВИ ПОСЛОВНОГ ПРАВА 

УРЕДНИК СУСРЕТА: проф. др Владимир Чоловић 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР: 

Арсић Зоран, Бодирога Никола, Биланков Смиљка, Вучетић Милан, Вукадиновић Радован, 

Ђерић Владимир, Јевремовић Петровић Татјана, Јовановић Небојша, Јовановић Јован, Кордић 

Јован, Милојевић Братислав, Mиланковић Дејан, Николић Мирослав, Никчевић Јован, Обућина 

Јасминка, Поповић Душан, Спасић Живка, Слијепчевић Драгиша, Ћирић Александар, Чоловић 

Владимир.              

 

 

 

 

 

 



Поштоване колегинице и колеге, 

пријатељи Сусрета правника у привреди, 

Сусрети правника у привреди, свих ових година, опстају искључиво захваљујући вама. 

Нажалост, последње две године се нисмо видели због познатих околности. Ипак, донета је 

одлука да организујемо наше Сусрете ТРИДЕСЕТИ – ЈУБИЛАРНИ ПУТ. Тема овогодишњег скупа 

је ИЗАЗОВИ ПОСЛОВНОГ ПРАВА.  

Сусрети правника у привреди представљају једно од најзначајнијих саветовања, и то не 

само на просторима Србије. Стотине радова који су представљени, како у Врњачкој Бањи, тако 

и на Златибору, представљали су основ за садашње, али и будуће регулисање привредноправне 

области.  У последњих тридесет година дошло је до многих промена у регулативи ове материје. 

У години која ни по чему није добра,  а ту, пре свега, мислимо на пандемију, али и на претећи 

глобални сукоб, морамо да поставимо питање да ли са садашњим законодавством можемо да 

се прилагодимо новонасталим условима у пословању привредних субјеката. На те услове не 

можемо да утичемо, али је сигурно да можемо да се прилагодимо давањем предлога, анализа 

и критика на постојећа решења у законодавству које је у овој области веома широко. Сусрети 

правника у привреди су увек били стециште квалитетне правне мисли у области привредног 

права, тако да верујемо да ће и ове године велики број вас да се одазове и да дође на Златибор. 

Ту не мислимо само на оне који ће објавити рад, било у часопису Право и привреда, било у 

Зборнику, већ и на остале учеснике који ће изложити своје мишљење о многим темама које ће 

и ове године бити део наших Сусрета. 

Крајем прошле године дошло је до промене на челу Удружења правника у привреди. 

Професор Мирко Васиљевић је много дао нашем Удружењу. Он је симбол и нашег Удружења и 

Сусрета правника у привреди. Но, он је и даље са нама, као почасни председник. Верујемо да 

ће Удружење правника у привреди наставити свој успешни пут који је још пре тридесет година 

започет. 

Још једном, позивам вас на јубиларне Сусрете правника у привреди, на Златибор у хотел 

„Мона“. Мислим да ће после две године, у којима смо били онемогућени да одржимо 

саветовање, велики број вас да дође. То ће бити јединствена прилика да се видимо, разменимо 

мишљења и да се дружимо.    

Желим вам све најбоље и ускоро се видимо. 

         Ваш, 

        Владимир Чоловић 

                                                                 председник Удружења правника у привреди Србије  

 

 

 

 



 

ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА СМЕШТАЈ 

ZLATIBOR - Конгресни центар хотела "МОНА"  

11. (недеља) до 14. (среда) СЕПТЕМБАР 2022. (три ноћења) 

Корисник....................................................................................................................... 

Место и број поште...................................................................................................... 

Адреса........................................................................................................................... 

Контакт особа.............................................................................................................. 

Телефон/Факс................................................. 

Е-mail..................................................... 

Имена учесника и ПИБ (правно лице/предузетник) или ЈМБГ (физичко лице) 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

Молимо Вас да извршите следеће резервације: 

ХОТЕЛ „МОНА“: 

- стандард соба 1/1 - 8.995,00 и стандард соба ½ - 5.995,00 по особи (по ноћењу - најмање два), 

- комфорт соба 1/1 - 10.200,00 и комфорт соба ½ - 6.745,00 (по ноћењу - најмање два) 

- супериор соба 1/1 - 11.170,00 и супериор соба ½ -  7.345,00 (по ноћењу - најмање два)  

Цена обухвата: 

- Полупансион (почев од 12. јуна – недеља – вечера до 15. јуна - среда - доручак) и 

боравишну таксу и осигурање 

- Услуге Welness центра (затворени базен, сауна свет и теретана) 

ПРИЈАВА, РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА СМЕШТАЈА 

Рецепција хотела „МОНА“ , тел. 031/841 – 021 

e-mail: hotel@monazlatibor.com  

СМЕШТАЈ И ПРЕВОЗ УЧЕСНИЦИ ОРГАНИЗУЈУ И ПЛАЋАЈУ У СОПСТВЕНОЈ РЕЖИЈИ 

mailto:hotel@monazlatibor.com


 

ZLATIBOR - Конгресни центар хотела "МОНА"  

11. (недеља) до 14. (среда) СЕПТЕМБАР 2022. (три ноћења) 

ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА КОТИЗАЦИЈУ 

Корисник.......................................................................................................... 

Место и број поште........................................................................................... 

Адреса.............................................................................................................. 

Контакт особа.................................................................................................. 

Телефон/факс.................................................... 

Е-mail......................................................... 

Имена учесника и ПИБ (правно лице/предузетник) или ЈМБГ (физичко лице) 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

КОТИЗАЦИЈА: 15.000,00 динара - Доказ о уплати котизације даје се приликом преузимања 

материјала пре почетка Сусрета 

Уплаћује се на рачун Удружења правника у привреди РепубликеСрбије 

Комерцијална банка, Београд - број рачуна: 205-174837-56 

Котизација обухвата 

1. Програм 

2. Зборник радова и часопис 

3. Учешће у раду  Сусрета 

ИНФОРМАЦИЈЕ: Удружење правника у привреди Србије, 11000 Београд, Теразије 27, Институт 

за упоредно право, Теразије 41 

Тел/факс: 011/ 3233-213; 3238-984  
или e-mail: office@pravniciuprivredi.org.rs; 
Website: www.pravniciuprivredi.org.rs 

Генерални секретар Удружења: Смиљка Биланков 

mailto:office@pravniciuprivredi.org.rs
http://www.pravniciuprivredi.org.rs/

