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органиЗациони одБор:

академик Коста Чавошки, председник 

проф. др Ратко Марковић 

проф. др Будимир Кошутић 

проф. др Борис Кривокапић, секретар

проф. др Танасије Маринковић 

Драгица Пуљаревић 



ПРОГРАМ

отварање научног Скупа

10.00  академик владимир С. костић, 
председник САНУ 

 академик коста чавошки, 
председник Организационог одбора

ПРВА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА
СецеСија

 Председавајући: академик Коста Чавошки

10.30  Будимир кошутић
Сецесија, дисолуција, деволуција

10.45 душко димитријевић
Сецесија држава у доктрини и пракси међународног права

11.00  владимир н. цветковић
Идеолошки мотиви и политичке последице модерних сецесија 
(право на самоопредељење народа, право на независност 
  и грађански рат)

11.15 тијана шурлан
Савремена примена и тумачење правних института 
самоопредељење и сецесија са становишта међународног 
јавног права

11.30 Слободан орловић
Сецесија као правно или/и фактичко питање

11.45  драгољуб тодић
Између 'права' на унилатерлану неколонијалну сецесију и 
територијалнoг интегритетa држава – правне празнине и теоријска

 објашњења

12.00 Пауза за кафу

Петак, 3. јул 2020.
Свечана сала САНУ



ДРУГА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА
коСово и метоХија

 Председавајући: проф. др Будимир Кошутић

12.15 Борис кривокапић 
Право народа на самоопредељење и случај Косова

12.30 милош шолаја
Међународни интервенционизам и ерозија суверенитета: 
Косово у компаративној перспективи

12.45 михајло вучић
Противправна улога треће стране као препрека легалности
сецесије Косова и Метохије 

13.00 владан петров
(Уставно)правни статус Косова и Метохије у првој четвртини 
21. века

13.15  душан пророковић
Компаративна анализа изворних надлежности Републике Српске и  
АП Косово и Метохија према релевантним међународним споразумима
и њихова примена у политичкој пракси

13.30 дејан мировић
Седам година Бриселског споразума

13.45  Пауза за ручак, Клуб САНУ, мезанин



ТРЕЋА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА
СамоопредеЉење и СецеСија у другим дрЖавама

 Председавајући: проф. др Борис Кривокапић

15.15 радомир в. лукић 
Народ као субјект права на самоопредељење

15.30 марко Станковић
Сецесија у уставној пракси федералних држава

15.45 Зоран чворовић
Сувереност – фактичка или правна категорија:  
искуство борбе за сувереност Кнежевине Србије

16.00 витомир поповић
Сецесија или право народа на самоопредјељење – поглед на СФРЈ 
и Републику Српску

16.15 Пауза за кафу

16.30 дарко Симовић
Распад Југославије и право на сецесију у светлости упоредног
 уставног права

16. 45  матеј Савић
Актуелна питања сецесије у свјетлу права на самоопредјељење
народа – међународноправни аспект

17.00 горан марковић
Право на сецесију у упоредном праву: примјери Канаде и Шпаније

17.15 танасије маринковић
Судски епилози покушаја отцепљења Каталоније

17.30 академик коста чавошки 
Завршна реч



оБавештење За учеСнике

Научни скуп СЕЦЕСИјА СА СТАНОВИшТА УНУТРАшњЕГ И 
МЕђУНАРОДНОГ ПРАВА И њЕНЕ ПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ одржаће се 
3. јула 2020. године у Свечаној сали Српске академије наука и уметности.

Радни језик скупа је српски. Моле се учесници скупа да своје излагање 
ограниче на 15 минута. Моле се сви подносиоци саопштења да своје 
радове у електронској форми (писане фонтом Times New Roman, 12) 

доставе на електронску адресу dragica.puljarevic@sanu.ac.rs  најкасније 
до 30. јуна 2020. године.



лиСта учеСника 

1. Будимир кошутић, редовни професор (у пензији), Правни факултет,
Универзитет у Београду

2. душко димитријевић, научни саветник, Институт за међународну
политику и привреду

3. владимир н. цветковић, редовни професор, Факултет безбедности,
Универзитет у Београду

4. тијана шурлан, судија, Уставни суд Републике Србије
5. Слободан орловић, редовни професор, Правни факултет,

Универзитет у Новом Саду
6. драгољуб тодић, редовни професор, Институт за међународну политику

и привреду
7. Борис кривокапић,редовни професор, Пословни и правни факултет,

Универзитет Унион – Никола Тесла
8. милош шолаја, ванредни професор, Факултет политичких наука,

Универзитет у Бањој Луци
9. михајло вучић, ванредни професор, Факултет за дипломатију и

безбедност, Универзитет Унион – Никола Тесла
10. владан петров, редовни професор, Правни факултет, Универзитет у

Београду; судија, Уставни суд Републике Србије
11. душан пророковић, начелник Центра за евроазијске студије, Институт

за међународну политику и привреду, Београд; ванредни професор,
Факултет за дипломатију и безбедност

12. дејан мировић, ванредни професор, Правни факултет Косовска
Митровица, Универзитет у Приштини

13. радомир в. лукић, редовни професор, Правни факултет, Универзитет у
Источном Сарајеву

14. марко Станковић, ванредни професор, Правни факултет, Универзитет у
Београду

15. Зоран чворовић, ванредни професор, Правни факултет, Универзитет у
Крагујевцу

16. витомир поповић, академик, АНУРС, Правни факултет, Универзитет у
Бањој Луци

17. дарко Симовић, редовни професор, Криминалистичко-полицијски
универзитет, Београд

18. матеј Савић, доцент, Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој
Луци

19. горан марковић, редовни професор, Правни факултет, Универзитет у
Источном Сарајеву

20. танасије маринковић, редовни професор, Правни факултет, Универзитет
у Београду






