
Вансудске стручне активности судија Врховног касационог суда у 2015. години: 

Конференције 

-Конференција на којој је представљена Функционална анализа правосуђа у Србији, у 

организацији Врховног касационог суда, Министарства правде и Републичког јавног 

тужилаштва, одржана у Београду, 3. фебруара 2015. године; 

 
- Конференција на тему “Заштита права на суђење у разумном року - Досадашња судска 

пракса и њено уједначавање”, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са 

Саветом Европе, одржана у Београду, 14. маја 2015. године; 

 
- Конференција Међународног удружења судија за демократију и слободу – МЕДЕЛ, 

одржана у Атини, од 22. до 24. маја 2015. године; 

 
- Међународна конференција на којој је представљена Радна верзија текста Нацрта Закона 

о општем управном поступку (ЗУП), у организацији Министарства државне управе и 

локалне самоуправе у сарадњи са Регионалном школом јавне управе, одржана у Београду, 

од 26. до 27. маја 2015. године; 

 
- Регионална конференција на тему Корупција у јавним набавкама, у организацији Савета 

Европе, одржана у Тирани, Република Албанија, од 27. до 28. маја 2015. године; 

 
-  Регионална  конференција  на  тему  “Главни  претрес  и  суђење  у  разумном  року: 

регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени”, у организацији 

Мисије ОЕБС у Србији, одржана у Београду, 12. јуна 2015. године; 

 
- Конференција на тему “Извршење у грађанским стварима у Србији – Тренутно стање и 

изазови”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Пројекта за владавину 

права и извршења који финансира Европска унија, одржана у Београду, 22. јуна 2015. 

године; 

 
- Међународна конференција “Међународна судска, тужилачка и полицијска сарадња у 

борби против криминала”, у организацији Удружења за међународно кривично право, 

одржана на Тари од  25. до 27. јуна 2015. године; 

 
- Конференција на тему “Уједначавање судске праксе – правна сигурност и независност 

судија”, у организацији Друштва судија Србије у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, 

одржана у Београду 10. јула 2015. године; 

 
-Завршна  конференција пројекта „Подршка судству у Србији у примени Европске 

конвенције о људским правима“,  у организацији Савета  Европе  уз подршку Краљевине 

Норвешке, одржана у Београду 17. јула 2015. године; 

 
-Конференција „Актуелна питања унапређења кривичног поступка-искуства Узбекистана 

и инострана пракса“, одржана 15. и 16. септембра 2015. године, у граду Самарканд у 



Узбекистану, организована у оквиру ОЕБС-овог пројекта подршке правосудној и правној 

реформи Узбекистана, у реализацији координатора пројекта и Врховног суда Узбекистана; 

 
-Регионална конференција “Односи између јуриспруденције Врховних судова и Европског 

суда за људска права, у светлу обезбеђивања правне сигурности грађана у региону“, у 

организацији Врховног суда Републике Македоније уз подршку Мисије ОЕБС у Скопљу, 

одржана од 28. до 30. октобра 2015. године у Скопљу; 

 
-Регионална конференција о злочинима из мржње у Југоисточној Европи, у организацији 

Мисије ОЕБС у Црној Гори, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Канцеларијом за 

људска и мањинска права, одржана у Пржну, у Црној Гори, од 11. до 13. новембра 2015. 

године; 

 
-Конференција   „Уједначавање   судске   праксе-искуства   из   региона”,   у  организацији 

Врховног касационог суда и Мисије ОЕБС у Србији, одржана у Београду 19. новембра 

2015. године; 

 
-Друга годишња конференција Националног удружења медијатора Србије, у организацији 

Националног  удружења  медијатора  Србије,  одржана  у  Београду  28.  новембра  2015. 

године; 

 
-Конференција “Одговорности судија за кршење људских права & корупције”, у 

организацији Интернационалне комисије правника, одржана у  Женеви 14. и 15. децембра 

2015. године. 

 
Округли столови, скупови, форуми и посете 

 
-Округли  сто  на  тему  “Кривични  законик”,   у  организацији  Министарства  правде 

Републике Србије, одржан у Београду, 22. јануара 2015. године; 

 
-Округли сто на тему “Извршење пресуде Зорица Јовановић против Србије”, у 

организацији Министарства здравља, одржан у Београду, 06. фебруара 2015. године; 

 
-Округли сто у оквиру пројекта “Имплементација новог Законика о кривичном поступку” 

на теме “Обим судске контроле споразума о признању кривичног дела” и  “Однос пресуде 

и оптужбе”, у организацији B&S Europe у сарадњи са Правосудном академијом, одржан у 

Нишу, 06. фебруара 2015. године; 

 
-Округли сто у оквиру пројекта “Имплементација новог Законика о кривичном поступку”, 

на теме “Терет доказивања и улога суда” и “Обим примене члана 16. ЗКП”, у организацији 

B&S Europe у сарадњи са Правосудном академијом, одржан у Београду, 13. фебруара 

2015. године; 

 
-Округли сто у оквиру пројекта “Имплементација новог Законика о кривичном поступку”, 

на  теме  “Одређивање  вештачења  (члан  113  ЗКП)”  и  “Противуречности  и  логичке 



недоследности у пресуди (члан 438.2.2 и члан 437.1.1 ЗКП)”, у организацији B&S Europe у 

сарадњи са Правосудном академијом, одржан у Новом Саду, 06. марта 2015. године; 

 
-Округли сто у оквиру пројекта “Имплементација новог Законика о кривичном поступку”, 

на теме “Одређивање вештачења (члан 113 ЗКП)” и “Противуречности и логичке 

недоследности у пресуди (члан 438..2.2 и члан 437.1.1 ЗКП)”, у организацији B&S Europe 

у сарадњи са Правосудном академијом, одржан у Крагујевцу, 27. марта 2015. године; 

 
-Округли сто у оквиру пројекта “Имплементација новог Законика о кривичном поступку”, 

на теме “Одређивање вештачења (члан 113 ЗКП)” и “Противуречности и логичке 

недоследности у пресуди (члан 438.2.2 и члан 437.1.1 ЗКП)”, у организацији B&S Europe у 

сарадњи са Правосудном академијом, одржан у Нишу 03. априла 2015. године; 

 
-Округли сто са темом Представљање експертског извештаја “Стручно усавршавање и 

обука судија у Србији” из области људских права, у организацији Савета Европе, одржан 

у Београду 15. априла 2015. године; 

 
-Округли сто са темама “Притвор као мера за обезбеђење присуства окривљеног и за 

несметано вођење кривичног поступка” и “Обим судске контроле споразума о признању 

кривичног дела”, у организацији B&S Europe  у сарадњи са Правосудном академијом, 

одржан у Београду 24. априла 2015. године; 

 
-Округли сто са темама “Намирење у стечају” и “Предлози на окончање стечаја”, у 

организацији Привредно апелационог суда, оджан у Вршцу 26. до 27. априла 2015. године; 

 
- Округли сто у оквиру пројекта “Имплементација новог Законика о кривичном поступку”, 

на теме “Притвор као мера за обезбеђење присуства окривљеног и за несметано вођење 

кривичног поступка (чланови 210/216 ЗКП)” и “Који је ниво доказа потребан суду да би 

окривљеног огласио кривим”, у организацији B&S Europe у сарадњи са Правосудном 

академијом, одржан у Новом Саду 08. маја 2015. године; 

 
-Скуп посвећен обележавању Међународног дана права јавности да зна, у организацији 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Мисије 

ОЕБСу Србији, Коалиције за слободу приступу информацијама, УНС-а и НУНС-а, одржан 

28. септембра 2015. године у Београду; 

 
-Округли сто на тему „Поновно отварање поступка након пресуде Европског суда за 

људска права“, у организацији Савета Европе, одржан 05. и 06. октобра 2015. године у 

Стразбуру; 

 
- Округли сто на тему “Условни отпуст у законодавству и пракси”, у организацији Мисије 

ОЕБС у Србији у сарадњи са Министарством правде, одржан у Београду 30. октобра 2015. 

године; 

 
-Округли сто „Примена начела некажњавања жртава трговине људима“, у организацији 

Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан 19. новембра 2015. године у Нишу; 



-Округли сто на теме “Улога јавног тужиоца и суда у истрази” и “Прикупљање и оцена 

доказа”, у организацији Правосудне академије, одржан у Београду 27. новембра 2015. 

године; 

 
-Округли сто на теме “Улога јавног тужиоца и суда у истрази” и “Прикупљање и оцена 

доказа”, у организацији Правосудне академије, одржан у Новом Саду 10. децембра 2015. 

године; 

 
- Округли сто о заштити права на суђење у разумном року – Копаоничка школа природног 

права, у организацији Савета Европе, одржан на Копаонику 14. и 15. децембра 2015. 

године; 

 
-Стручни скуп под називом “Права поверилаца у стечајном поступку”, у организацији 

Агенције за лиценцирање стечајних управника, одржан на Копаонику од 16. до 19. 

новембра 2015. године; 

 
-Свечани почетак USAID пројекта “Јачање капацитета Правосудне академије”, директна 

подршка   Правосудној   академији,   свечаност   у   организацији   Правосудне   академије, 

одржана у Београду 20. новембра 2015. године; 

 
-Други регионални форум о владавини права за Југоисточну Европу, у организацији The 

AIRE Centre  у сарадњи са Civil Rights Defenders, одржан у Београду, 06. и 07. марта 2015. 

године са циљем унапређења примене Европске конвенције о људским правима у региону; 

 
-Раднa посетa Врховном суду Мјанмара са циљем промоције Кодекса судијске етике и 

утврђивања  стандарда  судијске  независности  и  одговорности,  у  организацији 

Међународне комисије правника, од 31. јануара до 05. фебруара 2015. године; 

 
-Студијска посета Берлину са циљем презентације о хармонизацији и обуци судија 

Министарству правде, Удружењу судија и Апелационом суду у Посдаму, у организацији 

ОЕБС и ИРЗ, од 26. до 29. априла 2015. године; 

 
- Студијска посета Правосудној академији Јерменије, у оквиру пројекта Савета Европе 

“Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима“, у 

организацији Генералног директората за људска права и владавину права Савета Европе, 

Јереван, Република Јерменија, од 20. до 21. јула 2015. године; 

 
-Студијска посета Сједињеним Америчким Државама на тему „Примери најбољих пракси 

у поступању судова“, од 31. октобра до 7. новембра 2015. године, у организацији 

Канцеларије сталног правног саветника Министарства правде САД при Амбасади САД у 

Београду; 

 
-Студијска посета Високом судском и тужилачком савету Босне и Херцеговине, у 

организацији  Канцеларије  Савета  Европе,  реализована  од  23.  до  24.  новембра  2015. 

године; 



-Студијска посета Врховном суду и Министарству правде Републике Словеније, 

реализована 4. и 5. децембра 2015. године, у организацији Мултидонаторског 

повереничкког фонда (MDTF). 

 
Јавне расправе и презентације 

 
-Јавна расправа о предлогу стратегије истрага финансијског криминала, у организацији 

Министарства правде, одржана у Београду 22. априла 2015. године; 

 
- Јавна расправа о Нацрту Закона о извршењу и обезбеђењу, у организацији Министарства 

правде, одржана у Београду 09. јуна 2015. године; 

 
- Јавна расправа о преднацрту Грађанског законика, у организацији Министарства правде 

Републике Србије, одржана у Београду, 02. јула 2015. године; 

 
-Јавна расправа о Нацрту грађанског законика - општи део облигационих односа, у 

организацији Министарства правде у сарадњи са Апелационим судом у Београду, одржана 

у Београду 05. новембра 2015. године; 

 
-Презентација “Утицај судске праксе у Аустрији и коришћење информационих система”, 

у организацији Експертске мисије у области информационих и комуникационих 

технологија (ИКТ) Европске комисије у сарадњи са Министарством правде Републике 

Србије, одржана у Београду 28. априла 2015. године; 

 
- Презентација о уједначавању судске праксе у Мађарској, у организацији Министарства 

правде, одржана у Београду 25. јуна 2015. године. 

 
Састанци и седнице 

 
-Први припремни састанак Државне делегације која је Комитету за присилне нестанке УН 

представила Иницијални извештај Републике Србије о примени Међународне конвенције 

о заштити свих лица од присилних нестанака, у организацији Канцеларије за људска и 

мањинска права, одржан у Београду, 12. јануара 2015. године; 

 
-Састанак Радне групе (први) за израду Трећег периодичног извештаја о примени 

Међународног пакта о грађанским и политичким правима, у организацији Канцеларије за 

људска и мањинска права, одржан у Београду, 15. јануара 2015. године; 

 
-Састанак и посета експерта TAIEX Sonya Djemni Wagner, у организацији Високог савета 

судства, одржан у Београду, 19. и 21. јануара 2015. године; 

 
-Састанак Државне делегације која је Комитету за присилне нестанке УН представила 

Иницијални извештај Републике Србије о примени Међународне конвенције о заштити 

свих лица од присилних нестанака, у организацији Канцеларије за људска и мањинска 

права, одржан у Женеви, Швајцарска конфедерација, 04. и 05. фебруара 2015. године; 



-Састанак Надзорног одбора пројекта “Имплементација новог Законика о кривичном 

поступку  Републике  Србије”,  у  организацији  B&S  Europe,  одржан  у  Београду,  12. 

фебруара 2015. године; 

 
-Састанак и посета делегације Литваније Врховном касационом суду, у орагнизацији Atos 

IT Solutions and Services d.o.o Beograd, одржан у Београду, 06. марта 2015. године; 

 
-Припремни састанак Државне делегације за одбрану Другог периодичног извештаја 

Републике Србије о примени УН Конвенције против тортуре, у организацији Канцеларије 

за људска и мањинска права, одржан у Београду 31. марта 2015. године; 

 

- Састанак на тему “Миладин Митровић против Србије – представка пред Европским судом 

за људска права број 54142/12“ у организацији Државног правобранилаштва, Сектора за 

заступање пред Европским судом за људска права, одржан у Београду 08. априла 2015. 

године; 

 
- Састанак на тему “Утицај судске праксе у Аустрији и коришћење информационих 

система”, у организацији Експертске мисије у области информационих и комуникационих 

технологија (ИКТ) Европске комисије у сарадњи са Министарством правде Републике 

Србије, одржан у Београду 27. априла 2015. године; 

 
-Састанак поводом припреме прилога за Годишњи извештај о напретку РС у процесу 

европских интеграција за 2015. годину, у организацији Министарства правде, одржан у 

Београду 28. априла 2015. године; 

 
-Састанак Државне делегације која је представила Други периодични извештај Републике 

Србије о примени УН Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или 

понижавајућих казни и поступака за период 2009.-2013. године, у организацији 

Канцеларије за људска и мањинска права, одржан  у Женеви, 29.  до 30. априла 2015. 

године; 

 
- Састанак-презентација посвећена упоредно правним решењима уједначавања судске 

праксе - механизмима за уједначавање судске праксе у Савезној Републици Немачкој и 

Аустрији, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, 

одржан у Београду 25. маја 2015. године; 

 
- OSCE годишњи састанак полицијских експерата на тему “Борба против организованог 

криминала у области OSCE с фокусом на трговину људима и нерегуларне миграције”, у 

организацији OSCE Србија, одржан у Београду од 28. до 29. маја 2015. године; 

 
- Други састанак Пододбора за правду, слободу и безбедност, у организацији Канцеларије 

за европске интеграције, одржан у Београду 03. и 04. јуна 2015. године; 

 
- Састанак ГРЕКО на тему “Превенција корупције за чланове Парламента, судства и 

тужилаштва” - Извештај за Републику Србију у оквиру 4. Евалуационе рунде, одржан у 

Стразбуру од 14. до 17. јуна 2015. године; 

 
- Радни састанак судија, саветника и судијских помоћника Врховног касационог суда, 

апелационих судова, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда и 

Управног   суда,   посвећен   уједначавању   судске   праксе,   у   организацији   Врховног 



касационог суда уз подршку Канцеларије Савета Европе у Београду, одржан  на Старој 

Планини 18. и 19. јуна 2015. године; 

 
- Радни састанак о усклађивању националне судске праксе са јурисдикцијом Европског 

суда за људска права, у организацији Савета Европе, одржан на Златибору 23. и 24. јуна 

2015. године; 

 
-Други полугодишњи састанак у циљу успостављања система сталне и обавезне 

координације  између  Агенције  за  приватизацију,  МУП,РЈТ,  ВКС,  Агенције  за  борбу 

против корупције и Савета за борбу против корупције, у спречавању ризика на корупцију, 

у организацији Агенције за приватизацију, одржан у Београду 01. јула 2015. године; 

 
- Састанак Радне групе за израду текста Нацрта Закона који ће уредити организацију и 

надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, финансијског 

криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, у организацији 

Министарства правде у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, одржан на Палићу од 10. до 

12. јула 2015. године; 

 
-Састанак са евалуаторским тимом комитета Манивал, у организацији Министарства 

финансија, одржан у Београду 02. октобра 2015. године; 

 
-16.  Пленарни  састанак  Саветодавног  већа  европских  судија  (CCJE),  у  организацији 

Савета Европе, одржан у Лондону, Велика Британија, од 14. до 16. октобра 2015. године; 

 
-Координациони састанак о борби против злочина из мржње у Републици Србији, у 

организацији  Канцеларије  за  људска  и  мањинска  права  уз  подршку  Мисије  ОЕБС  у 

Србији, одржан у Руми 26. и 27. октобра 2015. године; 

 
-Радни састанак посвећен изради курикулума за суђење у разумном року, у организацији 

Канцеларије Савета Европе, одржан у Врднику од 12. до 14. новембра 2015. године; 

 
-Радни састанак са надлежним органима посвећен теми заштите деце од сексуалног 

злостављања и сексуалног искоришћавања, у организацији Заштитника грађана Републике 

Србије, одржан у Београду 16. новембра 2015. године; 

 
-Састанак са представницима делегације Међународне уније нотара, у организацији 

Јавнобележничке коморе Србије, одржан у Врховном касационом суду 17. новембра 2015. 

године; 

 
-Састанак радне групе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о стечају, у 

организацији Министарства привреде, одржан у Београду 19. новембра 2015. године; 

 
-Састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова 

на територији Републике Србије, поводом почетка примене Закона о заштити права на 

суђење у разумном року, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије 

ОЕБС-а у Србији, одржан 22. децембра 2015. године у Београду; 



-Прва редовна седница Председништва Српског удружења за кривичноправну теорију и 

праксу, у организацији Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, одржана у 

Приједору, Република Српска, 16. априла 2015. године. 


