
ОРГАНИЗУЈУ
САВЕТОВАЊЕ

НОВО ПОРОДИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО

Врњачка Бања,

конгресна сала хотела "Звезда"
16. и 17. октобар 2006. године

Преко тридесет еминентних представника теорије и праксе
породичног права говориће на овом Саветовању. Међу њима су
професори правних факултета свих наших и страних универзитета,
представници правосуђа ( Врховног суда Србије, окружних и
општинских судова), Министарства рада, запошљавања и социјалне
политике. Ово је највећи скуп из ове области организован после
усвајања новог Породичног закона Републике Србије.
Свим учесницима биће омогућено и нејнепосредније учешће у
Саветовању, кроз дискусију и постављање питања. Сваки учесник
ће добити и материјал са Саветовања, Зборник радова и CD.

ПРОГРАМ РАДА

НОВО ПОРОДИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО 
Врњачка Бања, 16. и 17. октобар 2006.

Долазак учесника Саветовања у В. Бању 15. октобра, после
подне.

Први дан, понедељак, 16. октобар 2006. године

09:00  Регистрација учесника
10:00  Отварање Саветовања и поздравне речи организатора

10.20 Реферати

Уводни реферат:

(Проф.др Зоран Поњавић, Правни факултет у Крагујевцу)
Ново породично законодавство - процес приватизације
породичног права

I Област - Породица

(Проф. др Невена Петрушић, Правни факултет у Нишу) 
Правна заштита од насиља у породици у новом породичном
праву Србије

(Проф.др Станка Стјепановић, Правни факултет, Источно Сарајево)
Мере заштите против насиља у породици у случају када је лице
према коме је извршено насиље брачни или ванбрачни партнер

(Адвокат Мирјана Павловић)
Заштита од насиља у породици: један случај из праксе

(Јелена Арсић, Правни факултет Универзитета Унион, Београд)
Медијација у породичним споровима: посебности поступка
медијације и улоге медијатора

(Проф. др Марија Драшкић,  Правни факултет у Београду)
Право на поштовање породичног живота у пракси Европског
суда за људска права

12.00 Коктел добродошлице

12:30 Реферати

II Област - Брак и брачни односи

Брак и развод
(Проф. др Олга Цвејић - Јанчић, Правни факултет у Новом Саду)

Форма склапања брака – Дилеме у Републици Словенији
(Проф. др Барбара Новак, професор грађанског и привредног права
Правног факултета Универзитета у Љубљани) 

Правно регулисање дејстава ванбрачних заједница у Србији,
Словенији, Хрватској и Македонији
(Мр Јелена Видић, асистент на Правном факултету у Новом Саду)
.
Брак или ванбрачна заједница - право избора
(Мр Олга С. Јовић, асистент на Правном факултету у Приштини,са
привременим седиштем у Косовској Митровици)

Ванбрачна заједница– права ванбрачних партнера-
(Оливера Пејак Прокеш, судија Општинског суда у Новом Саду)

Pravna ureditev registrirane istospolne partnerske skupnosti v
Sloveniji
(Mr. Suzana Kraljiж, univ. dipl. prav., Pravna fakulteta Univerze v
Mariboru)

Карактеристике европског правног оквира права истополних
парнтера: 
Тенденције, пракса и усаглашеност породичног законодавства
Србије
(Мр Марија Лукић, Институт за криминолошка и социолошка
истраживања)

Питања и одговори

17:00 - 19:00 Поподневни рад
Реферати:

III Област - Односи родитеља и деце

Родитељска одговорност
(Проф.др Марина Јањић - Комар, Правни факултет у Београду)

Права детета и породично законодавство
(Др Невена Вучковић Шаховић, председник Управног одбора
Центра за права детета и члан Комитета за права детета, надзорног
тела за имлементацију конвенције о правима детета)

Вршење родитељског права према Породичном закону Србије
из 2005. године
(Проф. др Гордана  Ковачек-Станић, Правни факултет  у Новом
Саду)

Насиље у породици – аспект  детета
(Проф. др Слободан Панов, Правни факултет у Београду)

Заштита деце – жртава злоствљања и занемаривања 
и Породични закон Републике Србије
(Мр Ивана Стевановић, истраживач сарадник Института за
криминолошка и социолошка истраживања у Београду и сарадник
Центра за права детета)

Оспоравање очинства
(Наташа Стевановић, судија Окружног суда у Крагујевцу)

Поступак усвојења у Македонији
(Љубиша Стефаноски, асистент Правног факултета у Скопју)

Правни факултет
у Београду  

Правни факултет у
у Крагујевцу

Министарство рада,
запошљавања,           

и социјалне  политике   



Људски живот in statu nascendi
- Питање својине или ограниченог правног субјективитета-
(Мр Ненад Тешић, асистент приправник, Правни факултет у
Београду)

Питања и одговори

21:00 Заједничка  вечера

Други дан, 17. октобар 2006. године

9:30 Реферати

IV Област - Старатељство

Привремени старатељ
(Ранка Вујовић, начелник у Министарству рада, запошљавања и
соц. политике)

Старатељство над дететом на смештају у установи социјалне
заштите
(Владан Јовановић, дипл. правник, Фонд за социјалне иновације)

Старатељство - подзаконска акта 
- Шта је потребно, а шта је могуће-
(Драган Вулевић, дипл. правник, Министарство рада, запошљавања
и соц. политике)

V Област - Издржавање и имовински односи

Новине у праву на законско издржавање у Породичном закону
(Вида Петровић Шкеро, председник Врховног суда Србије)

Брачни уговор
(Олга Сокић, судија Окружног суда у Београду) 

Имовински односи супружника и ванбрачних партнера
- вануговорни режим
(Слађана Накић-Момировић, судија Врховног суда Србије)
Имовина детета - управљање, коришћење и располагање
(Софија Вагнер-Личеноски,    судија Врховног суда Србије )

Право становања - habitatio у Породичном закону
- Члан 194. Породичног закона- 
(Љубица Милутиновић,  судија Врховног суда Србије)

Рента због изгубљеног издржавања
(Мр Весна Тодоровић, судија Општинског суда у Вршцу)

12:00 Пауза

12.30 Реферати

VI Област - Поступци из породичних односа

Основна начела посебних парничних поступака у породичним
стварима
(Проф. др Гордана Станковић, Правни факултет - Ниш)

Поступак посредовања у парницама за развод брака
(Проф. др Ранка Рачић, Правни факултет, Источно Сарајево)

Postopki za urejanje razmerij med starљi in otroki
(Dr Vesna Rijavec, profesor Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)

Поступак у спору за заштиту права детета
(Проф. др Душица Палачковић, Правни факултет у Крагујевцу) 

Поступак пред органом управе по Породичном закону
(Милена Саватић , судија Врховног суда Србије)

Одређивање привремених мера у поступцима у вези са
породичним односима
(Снежана Андрејевић, судија Врховног суда Србије)

Питања и одговори

Затварање Саветовања.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР САВЕTОВАЊА:
проф.др Зоран Поњавић,
Владимир Илић,
проф. др Слободан Панов,
проф. др Миодраг Мићовић,
проф. др Оливера Вучић,
Вељко Влашковић

Уредници и Научни одбор:
проф. др Марија Драшкић, проф. др Олга Цвејић Јанчић, проф. др
Марина Јањић Комар, Ранка Вујовић, Вида Петровић Шкеро, проф.
др Гордана Станковић, Љубомир Пејаковић проф. др Гордана
Ковачек Станић,  проф. др Слободан Панов, проф. др Зоран
Поњавић

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ

1. СМЕШТАЈ 

Смештај учесника Саветовања обезбеђен је у хотелу Звезда /
Фонтана, Врњачка бања, у временском периоду од 15.10 до 17.10.
2006. године.

Рок за пријаву до 06. октобра 2006. године.

Приоритет у одабиру смештаја имаће учесници који раније уплате
котизацију и трошкове смештаја.

2. КОТИЗАЦИЈА

Котизација за учешће на Саветовању износи 4.500,00 динара по
учеснику. Сваки учесник добија Зборник радова са саветовања, CD
и пропусницу за улазак у конгресну салу.
Котизацију не плаћају стручњаци центара за социјални рад и
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике
(Министарство је, као један од организатора, подмирило трошкове
котизације за ове учеснике). 

За информације о смештају и котизацији можете се обратити
Агенцији Миросс, Светогорска 4, 11000 Београд, тел/факс 011 / 30
33 225, 33 44 529, е-маил: office@miross.co.yu


