
Виртуeлна конференција 
„Грађевински спорови и арбитража“ 

22.01.2021.г. 
 

Поштовани, 
 
Задовољство нам је да Вас позовемо на Другу конференцију на тему „Грађевински 
спорови и арбитража“ која ће се одржати 22.01.2021.г. у онлине формату. 
 

Ову конференцију организује Међународни арбитражни суд Meђународне трговинске 
коморе из Париза (ICC ICoA), уз подршку Националног одбора Међународне трговинске 
коморе Србије (ICC Serbia) и адвокатских канцеларија Karanović & Partners, Pinsent Masons 
и Удружења за арбитражно право Србије. Привредна комора Србије је оснивач ICC Serbia. 
Чланство наше земље у Meђународној трговинској комори (ICC) датира од 1927. године. 
 
Конференција ће окупити водеће стручњаке из области грађевине и арбитраже са циљем 
да учесницима пружи информације о најновијим трендовима у грађевинској индустрији и 
арбитражи везаној за грађевинарство.  
 

На јутарњој сесији (11:00 - 12:30), међународно признати инжењери, правници компанија 
у области грађевинарства, арбитражни практичари и стручњаци за међународну 
арбитражу, поделиће своје практично искуство и знање о питањима управљања 
грађевинским пројектима и свим проблемима, правним и практичним корацима који 
воде до обуставе и раскида грађевинских уговора, и до најважнијег, практичних савета 
како то избећи.  
 
Поподневна сесија (14:00 - 15:00) ће окупити признате арбитражне практичаре који ће 
поделити нека од својих најновијих искустава и информацијe из света арбитраже. 
 
Конференција је намењена свим практичарима који учествују у грађевинској 
индустрији  и међународној арбитражи:  

       инжењерима, извођачима радова, правницима из грађевинских компанија; 

       грађевинским правницима, арбитрима;  

       медијаторима/посредницима, стручњацима, менаџерима за уговоре; 

       финансијским институцијама и владиним субјектима укљученим у набавке. 
 

Пријаву за учешће на конференцији можете попунити путем линка - 
https://2go.iccwbo.org/icc-2nd-belgrade-construction-and-arbitration-conference.html. 
На тој интернет страници се налазе и информације о говорницима и програму. 
Учешће је слободно, без котизације. 
У прилогу се налазе позив и програм конференције 
 
Конференција ће се одржати на енглеском језику. 
 

https://karanovicpartners.us12.list-manage.com/subscribe?u=e8930f89ad8a4eb633d5b7ec6&id=d8e827162a
https://2go.iccwbo.org/icc-2nd-belgrade-construction-and-arbitration-conference.html


У очекивању Ваше пријаве срдачно Вас поздрављамо.  
 

С поштовањем,                                                                                                      
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Међународна трговинска комора (ICC) основана 1919. године,  је најстарија и највећа светска 
пословна асоцијација, глас пословног света. Ради у корист отворене светске привреде на 
креирању и изради међународних правила и стандарда као и доношењу препорука за 
решавање проблема. ICC има око 6.5 милиона чланова из 130 земаља.  
 
У свом саставу има 13 комисија које покривају специјализоване области пословања од 
непосредног интереса за међународну пословну заједницу (комисије за арбитражу, 
антикорупцију, интелектуалну својину, банкарску технику и праксу, царину и трговачка 
правила, маркетинг и оглашавање, итд.) које чине стручњаци из приватног сектора. Они 
разматрају питања и доносе одлуке, израђују приручнике, кодексе и сл., за које је 
заинтересован пословни свет а у циљу олакшавања међународне трговине. Најпродаваније 
публикације ICC (Incoterms, UCP, URDG, итд.) представљају међународне стандарде 
пословања, примењиве у целом свету и користе их у свом свакодневном раду  банкари, 
адвокати, шпедитери, спољнотрговинци, професори, студенти и други. Ови приручници су 
резултат рада комисија ICC. 
 
Национални одбор Meђународне трговинске коморе Србије (ICC Serbia), основан 1927. године 

је део светске мреже ICC. Привредна комора Србије је оснивач ICC Serbia. На основу чланства у 
Међународној трговинској комори ПКС је активна чланица АТА система  у оквиру издавачко – 
гарантног ланца под окриљем ICC у Паризу.  У континуитету се одржавају семинари и округли 
столови из делокруга рада ICC чији је циљ преношење знања и искуства ICC у циљу 
оспособљавања домаће привреде за пословање по светским стандардима на међународном 
тржишту. 
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