СРПСКО УДРУЖЕЊЕ
ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РС
ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
и
ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА

ВАС ПОЗИВАЈУ НА
Педесет осмо редовно годишње саветовање Удружења

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРАВОСУЂА И ЕФИКАСНОСТ
СУДСКЕ ЗАШТИТЕ
(ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И СТАЊЕ
У СРБИЈИ)
- КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТ Златибор - 20 - 22. септембар 2018. године

МИСИЈА ОЕБС-А У СРБИЈИ

LVIII РЕДОВНО ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ
СРПСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ
(Златибор, 20-22. септембар 2018. године)
Тема Саветовања

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРАВОСУЂА
И ЕФИКАСНОСТ СУДСКЕ ЗАШТИТЕ
(ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И СТАЊЕ У СРБИЈИ)
- КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТ Поштоване колегинице-колеге,
У складу са претходно заузетим ставовима надлежних органа Републике Србије покренут је
поступак рада на изради и усвајању амандмана на Устав Републике Србије. Већ неколико месеци
пред нама је текст Нацрта амандмана. Један од његових кључних циљева јесте проналажење
адекватног начина регулисања организације правосуђа у Републици Србији и статуса носилаца
правосудних функција. О значају рада на овој проблематици није потребно посебно говорити.
Уместо тога став око којег се сви слажемо - од начина решавања овог питања зависи и
адекватност функционисања нашег правосуђа. Ако хоћемо, а хоћемо, да имамо правосуђе које
је ефикасно, одговорно и у функцији коју пред њега ставља свака правна држава морамо имати
и уставне норме које то обезбеђују. Но, за разлику од овог око којег се сви слажемо, присутна су
различита мишљења о садржини тих решења. Обзиром на ово, а у жељи да дамо свој допринос
квалитету рада на изради коначног текста амандмана на Устав Републике Србије, када је реч о
овим његовим аспектима, и тиме дамо свој допринос изналажењу решења која ће бити у
функцији функционисања правосуђа Републике Србије у складу са релевантним међународним
правним стандардима из ове области определили смо се да тема нашег овогoдишњег скупа буде
посвећена овим питањима. Удружење, као стручна асоцијација, жели и овог пута да пружи свој
максималан допринос и квалитету рада на овим питањима када је реч о кривичноправном
аспекту.
У искреној жељи да као стручна асоцијација дамо максималан допринос изналажењу решења
која ће бити гарант функционисања правосуђа Републике Србије у складу са релевантним
међународним правним стандардима Председништво Удружења је одлучило да за тему
овогодишњег саветовања изабере управо проблематику која се тиче стручно-критичке анализе
не само нацрта амандмана на Устав Републике Србије већ и стручно-критичке анализе и других
питања која су у функцији ефикасног функционисања правосуђа схваћеног у квалитативном и
квантитативном смислу значења.
Циљ организатора је да се на скупу стручно - критички размотре и теоретски и практични аспекти
не малог броја још увек отворених питања која се тичу организације правосуђа, статуса носилаца
правосудних функција и других претпоставки адекватне организације правосуђа, адекватног
статуса носилаца правосудних функција и других кривичноправних норми као предуслова
функционисања правосуђа у правној држави уопште, а тиме и у Републици Србији. Дубоко смо,
поштоване колегинице и колеге убеђени да овај наш циљ није могуће остварити без вашег
активног учешћа у раду скупа. Због овог, позивамо вас да узмете учешће у раду и овогодишњег
Саветовања Удружења и на тај начин заједнички дамо свој допринос адекватности решавања не
малог броја отворених питања организације правосуђа, статуса носилаца правосудних функција
као и пожељног начина нормирања и практичне примене и не малог броја отворених питања
нашег позитивног кривичног законодавства.
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Позивајући вас да учествујете у раду Саветовања желимо посебно да истакнемо и чињеницу да
у раду истог, у својству референата и гостију, учествују и еминентни представници
кривичноправне науке из иностранства, што је такође један од веома важних предуслова
високог нивоа стручне расправе која ће се водити и на овом стручном скупу нашег Удружења.
У жељи да укључимо што већи број колегиница и колега у стручну расправу по овако значајним
питањима и тиме дамо што већи допринос реализацији постављених циљева организације овог
скупа овогодишње саветовање Удружења одржава се у сарадњи са Министарством правде
Републике Србије, Мисијом ОЕБС-а у Србији, Правосудном академијом из Београда и
Институтом за криминолошка и социолошка истраживања из Београда.
Имајући у виду изнесено биће нам задовољство ако прихватите наш позив и узмете учешће у
раду Саветовања, на чему се унапред захваљујемо.
С поштовањем и уважавањем,
У Београду, јуна месеца 2018. године
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I. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМ РАДА
ЧЕТВРТАК, 20. септембар 2018. године
Конгресни центар Установе студентских опоравилишта Београд
П. Ј. "Ратко Митровић" - Вила "РОМАНИЈА"Златибор
10.00 - 12.00 - ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА, ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ И УВОДНА ИЗЛАГАЊА
10.00 - 10.20 - Отварање Саветовања
- Поздравне речи
1. Нела КУБУРОВИЋ, министарка правде Републике Србије
2. Драгомир МИЛОЈЕВИЋ, председник Врховног касационог суда (РЕФОРМА ПРАВОСУЂА И
ПОГЛАВЉЕ 23)
3. Artur GRЕЈЕM, шеф Одељења за владавину права и људска права Мисије ОЕБС-a у Србији
4. Walter PERKEL, стални правни саветник амбасаде САД-а у Србији
5. Ненад ВУЈИЋ, директор Правосудне академије
10.20 - 12.00 - Уводни реферати
12.00 - 12.30 - Кафе пауза
12.30 - 13.30 - Излагања референата
13.30 - 16.00 - Пауза за ручак
16.00 - 19.00 - ОКРУГЛИ СТО
"КАЗНЕНА ПОЛИТИКА (Закон и пракса)", Модератор: Проф. др Станко БЕЈАТОВИЋ
ПЕТАК, 21. септембар 2018. године
Конгресни центар Установе студентских опоравилишта Београд
П. Ј. "Ратко Митровић"- Вила "РОМАНИЈА" Златибор
10,00 - 12,00 - Излагања референата
12,00 - 12,30 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА компаније INTERMEX
- савремени систем за транскрипцију гласа у текст "NEWTON DICTATE"
за српски језик са правном базом и речником.
„ПУСТИТЕ ВАШ ГЛАС ДА РАДИ ЗА ВАС“
ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Представљање монографије
"АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ (регионална законодавства, искуства
у примени и мере унапређења"
- Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд, 2018. године
12,30 - 13,30 - Дискусија
13,30 - 16,00 - Пауза за ручак
16,00 - 19,00 - Излагање референата и дискусија
СУБОТА, 22. септембар 2018.
Конгресни центар Установе студентских опоравилишта Београд
П. Ј. "Ратко Митровић" - Вила "РОМАНИЈА" Златибор
10,00 - 11,00 - Излагање референата
11,00 - 11,30 - Дискусија
12,00 - 12,30 - Пауза
12,30 - 14,00 - Дискусија и усвајање закључака
14,00 - Затварање Саветовања
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II. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР САВЕТОВАЊА
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Проф. др Claus Roxin
Проф. др Станко Бејатовић
Радомир Илић
Ненад Вујић
Академик Игор Леонидович-Трунов
Проф. др Драгана Коларић
Др Горан Илић
Академик проф. др Миодраг Симовић
Проф. др Вид Јакулин
Јанко Лазаревић

III. ПРОГРАМ РЕФЕРАТА И РЕФЕРЕНАТА
Тема и место одржавања скупа:
"ОРГАНИЗАЦИЈА ПРАВОСУЂА И ЕФИКАСНОСТ СУДСКЕ ЗАШТИТЕ
(ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И СТАЊЕ У СРБИЈИ)
- КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТ Златибор, 20 - 22. септембар 2018. године
I
УВОДНИ РЕФЕРАТИ:
1.
Организација правосуђа и ефикасност судске заштите (стање у Србији и мере
унапређења)
Радомир ИЛИЋ, државни секретар у Министарству правде Републике Србије
2.
Устав као гарант независности функционисања правосуђа
- Чедомир БАЦКОВИЋ, помоћник министра правде и председник Преговарачке групе за
Поглавље 23
3.
Ефикасност судске заштите и кривичноправни инструменти обезбеђења
- проф. др Милан ШКУЛИЋ, судија Уставног суда Србије и редовни професор Правног
факултета Универзитета у Београду
4.
Уставносудска заштита у кривичној ствари
проф. др Драгана КОЛАРИЋ, редовни професор Криминалистичко-полицијске академије
у Београду и судија Уставног суда Србије
II
РЕФЕРАТИ И РЕФЕРЕНТИ:
1.
Организација правосуђа и њен утицај на ефикасност судске заштите (стање у Србији и
мере унапређења)
Мирољуб ТОМИЋ, судија Врховног касационог суда
2.
(Не)сагласнoст Нацрта амандмана на Устав РС и ставови венецијанске комисије
–
Др Горан ИЛИЋ, заменик РЈТ Србије и председник Удружења јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца Србије
3.
Организација правосуђа и сузбијање корупције (посебна одељења за борбу против
корупције- значај, улога и изазови)
Александар СТЕПАНОВИЋ, председник Вишег суда у Београду
4.
Страх и његове правне последице
проф. др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Србије
5.
Независност правосуђа и ефикасност судске заштите као међународни правни
стандард и услов чланства у ЕУ
др Милицa КОЛАКОВИЋ-БОЈОВИЋ, научни сарадник Института за криминолошка и
социолошка истраживања у Београду
6.
Избор и статус судија (међународни правни стандарди и стање у Србији)
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Матија РАДОЈИЧИЋ, члан Високог савета судства
7.
Избор и статус носилаца јавнотужилачке функције и адекватност функционисања
јавног тужилаштва (стање у Србији и мере унапређења)
Радован ЛАЗИЋ, члан Државног већа тужилаца
8.
Носиоци правосудних функција - избор и статус у Црној Гори
Проф. др Младен ВУКЧЕВИЋ, председник Судског савета Црне Горе
9.
Носиоци правосудних функција (статус и избор у Руској федерацији)
Академик Игор ЛЕОНИДОВИЧ ТРУНУНОВ, Москва
10.
Организација правосуђа у БиХ и ефикасност судске заштите у кривичним стварима
проф. др Незир ПИВИЋ, заменик министра правде БиХ и прoф. Правног факултета у
Зеници
11.
Казнена политика у Републици Србији- изазови и механизми унапређења
проф. др Ђорђе ЂОРЂЕВИЋ, редовни професор Криминалистичко-полицијске академије у
Београду
12.
Кривично право - ultima ratio или prima ratio у сузбијању криминалитета
доц. др Иван ЂОКИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
13.
Казна доживотног затвора (да или не?)
доц. др Емир ЋОРОВИЋ, Правни факултет Нови Пазар
14.
Алтернативне кривичне санкције (искуства у примени и мере унапређења)
др Сања ЋОПИЋ, виши научни сарадник Института за криминолошка и социолошка
истраживања у Београду
15.
Одговорност за неодговорност: међународни стандарди и искуства Србије
Дејан ТЕРЗИЋ, судија Апелационог суда у Београду
16.
Уједначавање судске праксе као механизам унапређења приступа правди:
међународни стандарди и искуства Србије
Мирослав АЛИМПИЋ, судија Апелационог суда у Новом Саду
17.
Кривично законодавство као инструмент заштите слобода и права грађана
проф. др Mиле ШИКМАН, Факултет безбедносних наука Универзитета у Бањој Луци
18.
Ефикасност кривичног поступка као међународни правни стандард (стање у Србији и
мере унапређења)
проф. др Станко БЕЈАТОВИЋ, редовни професор Правног факултета у Крагујевцу
19.
Врховни касациони суд и ефикасност судске заштите
Бата ЦВЕТКОВИЋ, судија Врховног касационог суда Србије
20.
Стручност носилаца правосудних функција и ефикасност судске заштите: европски
стандарди и стање у Србији
Ненад ВУЈИЋ, директор Правосудне академије
21.
Уставни суд као гарант законитости решења кривичне ствари
академик проф. др Миодраг СИМОВИЋ, судија Уставног суда БиХ и проф. Правног
факултета Универзитета у Бањој Луци
22.
Апелациони суд и законитост решења кривичне ствари
–
Драган ЈОЦИЋ, председник Апелационог суда у Нишу
23.
Оштећено лице и Законик о кривичном поступку из 2011. године (искуства примене и
мере унапређења)
Јасмина КИУРСКИ, заменик РЈТ Србије
24.
Полиција и параполицијска овлашћења и кривично гоњење
проф. др Божидар БАНОВИЋ, Факултет безбедности Универзитета у Београду
25.
Незаконито лишење слободе, застарелост кривичног гоњења и ослобађајуће пресуде
(обим присутности, узроци и последице)
Верољуб ЦВЕТКОВИЋ, судија Апелационог суда у Београду
26.
Оптужница и ефикасност кривичног поступка
Татјана СРЕТЕНОВИЋ, председница Кривичног одељења Вишег суда у Београду
27.
Степен сумње као елемент кривичног поступка
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проф. др Татјана БУГАРСКИ, редовни професор Правног факултета у Новом Саду
28.
Претпоставка невиности (адекватно решење или могућност злоупотребе?)
Југослав ТИНТОР, председник Адвокатске коморе Београд
29.
Притвор и друга ограничења слободе (европски стандарди и стање у Србији)
доц. др Вељко ТУРАЊАНИН, Правни факултет у Крагујевцу
30.
Непрекидност главног претреса (правило или изузетак?)
доц. др Вања БАЈОВИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
31.
Бранилац као субјекат (не)ефикасности кривичног поступка
Вељко ДЕЛИБАШИЋ, адвокат из Београда
32.
Јавни тужилац и Законик о кривичном поступку из 2011. године (искуства примене и
мере унапређења)
Љубиша ДРАГАШЕВИЋ, ад Вишег јавног тужиоца у Ужицу
33.
Јавни тужилац као субјект одлучивања по приговору оштећеног
Мирко ВОШТИНИЋ, Више јавно тужилаштво у Краљеву
34.
Опортунитет кривичног гоњења (искуства примене
Сандра КУЛЕЗИЋ, Државно веће тужилаца
35.
Организација система малолетничког правосуђа у Републици Србији
др Ивана СТЕВАНОВИЋ, виши научни сарадник и директор Института за криминолошка и
социолошка истраживања
36.
Искуства у примени Закона о спречавању насиља у породици
доц. др Саша МАРКОВИЋ, Криминалистичко-полицијска академија
37.
Управно-судска заштита странака у Србији и европски стандарди
проф. др Зоран ЛОНЧАР, Правни факултет у Новом Саду
38.
Прекршајни судови и ефикасност судске заштите
Милан МАРИНОВИЋ, председник Прекршајног суда у Београду
39.
Надлежност суда за кривична дела ратних злочина у БиХ (оправданост решења или не?)
Oливера ШЕВО, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
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ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Саветовање ће се одржати
од 20 -22. септембра 2018. године на Златибору
КОНГРЕСНИ ЦЕНТАР Установе студентских опоравилишта Београд
П. Ј. "Ратко Митровић" - Златибор
Учесницима Саветовања обезбеђен је смештај у хотелима Студентског опоравилишта "Ратко
Митровић" и по цени пуног пансиона, и то:
- у трокреветној соби:
2.800,00 din.
- у двокреветној соби:
2.950,00 din.
- у једнокреветној соби:
3.550,00 din.
- у четворокреветном апартману
по цени од:
4.650,00 din.
а уколико апартман користи једна особа цена се увећава за 50%.
Трошкове смештаја учесници Саветовања плаћају директно на рачун
Установе студентских опоравилишта Београд
П. Ј. "Ратко Митровић" - Златибор
на текући рачун бр. 840-672667-18.
У случају одустанка од претходно извршене резервације Установа студентских опоравилишта
задржава 60% од целокупног износа уплаћених средстава на име пансионског смештаја.
На Саветовању могу учествовати и добити материјале (Зборник радова) лица за која је
уплаћена котизација на текући рачун Удружења бр. 205-25110-30, и то у износу од 4.000,00
динара, за котизације уплаћене до 15. августа а у износу од 4.500,00 динара за котизације
уплаћене после 15. августа 2018. године.
Пријаве за Саветовање слати на адресу Удружења, а пријаве за хотелски смештај на адресу
Установе студентских опоравилишта Београд П. Ј. - "Ратко Митровић" Златибор.
ИНФОРМАЦИЈЕ
За све ИНФОРМАЦИЈЕ у вези одржавања Саветовања
и уплату КОТИЗАЦИЈЕ, обратити се на адресу организатора
СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ
Београд, ул. Краљице Наталије бр. 45,
или на тел/фаx: 011-2658-019, односно
E-Mail: sukp@sezampro.rs
turanjaninveljko@gmail.com
За информације у вези СМЕШТАЈА, обратити се
на адресу Установа студентских опоравилишта Београд
П. Ј. "Ратко Митровић" Златибор,
тел. 031-841-369, 031-841-625,
031-841-743 и 031-845-086
и факс: 031-841-791
У очекивању Вашег учешћа и на овогодишњем Саветовању искрено и
колегијално Вас поздрављамо.
ПРЕДСЕДНИШТВО УДРУЖЕЊА, МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РС,
ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА и ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА
И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
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