
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРИХВАТАЊЕ НАУЧНОГ ПРОЈЕКТА 
на Сенату Универзитета “МБ”, 28. 10. 2021.  

 
 
1. Назив предложеног пројекта: 
 
АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА (CURRENT PROBLEMS 
OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW).  
Акроним пројекта: CPIKL 
Bрој пројекта: 31-10.2021-2024 УМБ 
 
2. Списак учесника предложеног пројекта: 
 
2.1. Учесници на предложеном пројекту из Републике Србије  
 
2.1.1. Универзитет “МБ”, Пословни и правни факултет - координатор пројекта 

1. Проф. др Борис КРИВОКАПИЋ, редовни професор, СП Право, ППФ, руководилац 
пријекта 

2. Проф. др Неђо ДАНИЛОВИЋ, редовни професор, СП Право, ППФ, методолог на 
пројекту 

3. Проф. др Сања СТАНКОВИЋ, редовни професор, СП Право, ППФ 
4. Проф. др Снежана СТОЈАНОВИЋ, редовни професор, СП Право, ППФ 
5. Проф. др Живанка МИЛАДИНОВИЋ БОГАВАЦ, ванредовни професор, СП Право, 

ППФ, заменик руководиоца пријекта 
6. Проф. др Марија КОСТИЋ, ванредни професор, СП Право, ППФ 
7. Проф. др Драгана ЛАЗИЋ, ванредни професор, СП Право, ППФ, секретар пројекта 

(алтернатива доц. др Зоранчо Василков) 
8. Доц. др Зоранчо ВАСИЛКОВ, СП Право, ППФ  
9. Доц. др Јелена ВУКОВИЋ, СП Право, ППФ 

2.1.2. Факултет за безбедност, Универзитет у Београду, Београд (добијена сагласност 
декана) 
2.1.3. Институт за европске студије, Београд (добијена сагласност директора) 
2.1.4. Универзитет одбране, Министарство одбране, Београд (постоји прелиминарна 
сагласност) 
2.1.5. Криминалистичко поицијски Универзитет, Министарство унутрашњих послова, 
Београд (преговори) 
 
2.2. Учесници на предложеном пројекту из иностранства: 
 
2.2.1. Правни факултет Самарског националног универзитета "С. П. Корољов", Русија 
(добијена сагласност декана Правног факултета) 
2.2.2. Гродневски државни универзитет "Јанка Купала", Гродно, Белорусија (добијена 
сагласност ректора Универзитета) 
2.2.3. Очекују се информације о могућем учешћу научноистраживачких установа из СР 
Немачке, НР Кине и Републике Пољске. 
 



3. Име и презиме руководиоца пројекта: 
 
Проф. др Борис Кривокапић, редовни профессор међународног јавног права, са 
референцама које задовољавају све критеријуме за руковођење међународним 
пројектима 
 
4. Детаљан опис пројекта са задацима и очекиваним резултатима  
 
Научноистраживачки пројект "Актуелни проблеми међународног кривичног права" има 
карактер међународног макро научноистраживачког пројекта и спада у групу примењених 
истраживања. Према званичној класификацији ресорног министарства задуженог за науку 
може да се третира као научноистраживачки пројекат у оквиру међународне сарадње или 
као научноистраживачки пројекат у сарадњи са привредом и другим установама и 
институцијама. Састојао би се од два међусобно повезана подпројекта, и то: 
 
4.1. Међународно кривично право и национално право држава 
 
Оквирни садржај првог подпројекта: појам међународног кривичног права, развој 
међународног кривичног права, извори међународног кривичног права, институти 
међународног кривичног права, одговорност за међународна кривична дела, командна 
одговорност, међународно кривично право и национално законодавство држава (по 
појединим земљама: Србија, Русија, САД, Белорусија, Немачка, Кина, Пољска, Хрватска, 
Швајцарска, БиХ, Црна Гора, и др.) итд. 
 
4.2. Међународна кривична дела 
  
Оквирни садржај другог подпројекта: појам и врсте међународних кривичних дела: 
агресија, геноцид, ратни злочини, злочини против човечности, етничко чишћење, 
тероризам, финансирање тероризма, кривична дела против међународно заштићених 
лица, незаконита трговина оружјем, фалсификовање новца, високотехнолошки криминал, 
Интернет преваре, међународна кривична дела против УН и њиховог особља, корупција, 
присилни нестанци, расна и друга дискриминација, ропство, кривична дела насиља на 
мору, педофилија, растурање порнографије итд. 
 
Очекивани резултати од истраживачког пројекта: 
 
1) Сарадници на пројекту би током 2022-2023. писали и објављивали чланке из оквира 
теме коју су одабрали, односно добили. Те радове би пријавили почетком наредне године 
и они би се водили као резултати рада на пројекту. Објављени радови би представљали 
делове онога што ће, њиховим спајањем и уобличавањем, предати на крају за 
монографију (зборник). Радове странаца би могли објавити у нашем часопису МЕСТЕ и 
другим часописима у Србији (Часопису Института за Европске Студије, Часописима 
Факултета за безбедност, часопису Универзитета одбране “Војно дело” и часописима 
Криминалистичко-полицијског универзитета). Домаћи аутори би чланке могли да објављују 
у националним и међународним часописима, као и у часописима наших партнерских 
установа на пројекту. 
2) Сарадници на пројекту би до краја 2023. године били у обавези да предају радове 
(прилоге) за монографију или међународни тематски зборник. У пролеће 2024. била би 
приређена и публикована монографија (или међународни тематски зборник) на енглеском 
језику. Вероватно би имала 2 тома, сваки посвећен односном подпројекту). 



3) Генералној теми макро истраживачког пројекта била би посвећена међународна научна 
тематска конференција која би се одржала у Београду почетком маја 2024. Реч је о 
редовној научној конференцији коју сваке 2 године организује Универзитет и вероватно би 
била засебна целина у оквиру Међународне конференције “Менаџмент и право 2024”. На 
њој би били изложени радови из монографије (међународног тематског зборника) и 
промовисани резултати рада на Пројекту, а тиме би се промовисао и Универзитет “МБ” 
као референтна истраживачко-образовна установа за реализацију и најсложенијих 
научноистраживачких пројеката. 
 
4) Планирано је да монографија (међународни тематски зборник) буде истовремено 
објављена и у Русији, на руском језику. Можда и да они организују конференцију у 
Самари, после конференције одржане на Универзитету “МБ”. 
 
На пројекту би могао да учествује и тим професора са студијског програма Информационе 
технологије, ако су у могућности да као резултат рада на пројекту понуде применљив 
софтвер за базу података изречених пресуда од стране међународних кривичних судова. 
 
5. Опис могуће примене резултата пројекта 
 
Резултати пројекта имали би непроцењив значај за даљу модернизацију силабуса 
предмета Међународног кривичног права на студијским програмима права основних, 
мастер и докторских академских студија на Универзитету “МБ”, Војној академији 
Универзитета одбране, Плицијској академији Криминалистичко полицијског универзитета 
и другим правним факултетима у Србији и земљама из којих су партнерске 
научноистраживачке установе – учесници пројекта. Осим тога, објављена монографија 
или међународни тематски зборник били би јединствена, на савременој правној науци, 
заснована литература за предмете: Међународно јавно право, Међународно право 
оружаних сукоба и Међународно кривично право. Резултат рада на пројекту могао би бити 
и предлог новог студијског програма мастер академских студија из области међународног 
јавног права, који би био логичан увод у студијски програм докторских академских студија 
Јавног права, који се налази у завршној фази акредитације. 
Учешће на овом пројекту служило би као јак аргумент учешћа на пројектима у оквиру 
међународне сарадње приликом поновне акредитације Пословног и правног факултерта 
за научноистраживачку делатност, која је планирана за наредну, 2022. годину. 
 
6. Предложено време за реализацију пројекта:  3 године: 2021-2024. 
 
7. Трошкови реализације пројекта: 
 
Планирано је да свака научноистраживачка установа која учествује у реализацији пројекта 
сама финансира своје трошкове и са тиме су се сложиле партнерске установе.  
 
Трошкови штампања заједничке монографије (међународног тематског зборника), 
највероватније у 2 тома, на енглеском језику су једини трошкови на овом пројекту, који ако 
би превод извршили наши професори Енглеског језика неби износили више од 2000 евра 
за тираж од око 100 примерака, а могућ је и договор да тај трошак поделе партнерске 
установе. Обим монографије или међународног тематског зборника за сада није могуће 
дефинисати. Трошкови смештаја, ручка и вечере иностраних учесника конференције су 
планирани трошкови за двогодишњу Конференцију Универзитета “Менаџмент и право 
2024”. 


