ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
у сарадњи са
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АМБАСАДЕ КРАЉЕВИНЕ ХОЛАНДИЈЕ

11. фебруара 2011. године
организује Конференцију на тему:

УГОВОРИ О ГРАЂЕЊУ
У САВРЕМЕНОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ
ПРАКСИ
ПАНЕЛ I:
Основне карактеристике општих услова уговора о грађењу у међународној
пракси и коришћење у пословању у Србији
15-17.30h
ДР МИРОСЛАВ ПАУНОВИЋ, адвокат:
Развој уговорне праксе у пословима изградње (посебно у земљама у транзицији)
МОМЧИЛО ЈЕВТИЋ, правни саветник Енергопројекта:
Најпознатији општи услови уговора у међународној пракси, FIDIC-ови услови уговора (преглед и основне
карактеристике)
МР ДРАГАН ПАВИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду:
FIDIC-ова „Црвена књига“ и разлике у „хармонизованом“ издању (МДБ издање)
ДОЦ. ДР НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ, Грађевински факултет Универзитета у Београду:
Примена FIDIC услова у српској пракси
СЕЛМА МУЈЕЗИНОВИЋ, адвокат, Адвокатска канцеларија Баклаја, Игрић,
Мујезиновић, у сарадњи са Clyde & Co:
Употреба општих, односно посебних услова FIDIC уговора у Србији - oграничења, тешкоће и опасности
ДРАГОЉУБ ЦИБУЛИЋ, адвокат, Адвокатска канцеларија Бојовић, Дашић, Којовић:
Правна природа члана 637. ЗОО (ордедба о непроменљивости цена) и однос са стандардним FIDIC уговорима
о грађењу

ПАНЕЛ II:
Решавање спорова и друге посебне теме
18.00-20.30h
ПРОФ. ДР ПРЕДРАГ ЦВЕТКОВИЋ, Правни факултет Универзитета у Нишу:
Уговор о грађењу као инструмент приватно-јавног партнерства
МР ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, извршни директор Енергопројекта:
Особености одредби о осигурању по FIDIC-овим општим условима уговора – ризици наручиоца
ИВАНА ПАНИЋ, сарадник, Адвокатска канцеларија Моравчевић, Војновић,
Здравковић у сарадњи са Schönherr:
FIDIC услови уговора – улога инжењера
СРЂАН ТОПАЛОВИЋ, члан Удружења инжењера консултаната Србије:
Практична примена алтернативног решавања спорова у грађевинарству – медијација и Одбори за спорове (DBDispute Boards)
ЈОВАН НИКЧЕВИЋ, правни саветник Енергопројекта:
Претходни поступак за решавање спорова по FIDIC-овим општим условима уговора
DAVID BROWN, адвокат, Clyde & Co Paris:
Arbitration as means of dispute resolution under general conditions of construction contracts
ЉУБИЦА МИЛУТИНОВИЋ, дугогодишњи судија Врховног суда Србије и члан радне
групе за израду Закона о медијацији:
Нови закон о медијацији Републике Србије







Конференција ће се одржати у конференцијској сали Правног факултета.
Радни језик Конференције је српски (биће обезбеђен симултани превод са српског на енглески и са енглеског на
српски језик).
Пријава за учешће на Конференцији се подноси електронски на: fidic@ius.bg.ac.rs
Пријава треба да садржи: име и презиме учесника, занимање, назив и адресу послодавца, контакт
телефон и е-маил.
Број учесника конференције је ограничен на 90.

