
СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ СУДИЈА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ВАН СУДА у 
2013. години 

 
 

Судије Врховног касационог суда учествовале су на бројним конференцијама, саветовањима, 
семинарима, округлим столовима, радним групама, међу којима издвајамо: 
 
 - Конференцију у организацији Комитета правника за људска права (ЈУКОМ), „За 
ефикасно правосуђе у борби против корупције“, одржану у Београду 14. фебруара 2013. године; 
 
 - Конференцију у организацији Комитета правника за људска права (ЈУКОМ) и 
Београдског центра за људска права „Заштитник грађана – препоруке у пракси“, одржану у 
Београду 22. фебруара 2013. године; 
 
 - Конференцију „Новине у кривичнопроцесном законодавству Србије“, у организацији 
Адвокатске коморе у Србији, одржану  у Београду 02. марта 2013. године; 
 
 - Пету конференцију о арбитражи у организацији Правног факултета Универзитета у 
Београду, Немачке арбитражне институције (DIS), GIZ Отворени регионални фонд за 
Југоисточну Европу и Центра за међународно правно образовање Правног факултета 
Универзитета у Питсбургу, САД, одржану на Правном факултету 15. марта 2013. године; 
 
 - Конференцију „Јачање капацитета полиције и правосуђа за борбу против корупције у 
Србији“, у организацији Европске Уније и Савета Европе, одржану у Београду 26. априла 2013. 
године; 
 
 - Конференцију “Право на приватност и тајно праћење и снимање у кривичном 
поступку”, у организацији Међународног института за безбедност (МИБ) и Центра за европске 
студије безбедности (ЦЕСС) из Холандије, одржану у Београду 22. маја 2013. године; 
 
 - Конференцију “Контрола финансирања изборне кампање 2012.године”, у организацији 
Агенције за борбу против корупције у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој 
(УСАИД), одржану у Београду 31.маја 2013. године; 
 
 - Конференцију “Дани малолетничког правосуђа” у организацији Савета за праћење и 
унапређење рада органа кривичног поступка и извршење кривичних санкција према 
малолетницима уз подршку Правосудне академије, Министарства правде и државне управе, 
Канцеларије УНИЦЕФ и Центра за права детета, одржану у Нишу 12-14. јуна 2013. године; 
 
 - Конференцију “Поједностављене форме поступања у кривичним стварима – 
регионална кривично процесна законодавства и неискуства у примени”, у организацији Мисије 
ОЕБС у Републици Србији, одржану у Београду 20. и 21. јуна 2013. године; 
 - Конференцију председника Врховних судова Централне и Источне Европе, у 
организацији Врховног суда Црне Горе, одржану у Бечићима 23-27. јуна 2013. године; 
 
 - Конференцију о безбедности и сигурности на спортским приредбама, у организацији 
Министарства унутрашњих послова, Фудбалског савеза Србије и Пан европске Тинк Тенк групе, 
одржану у Старој Пазови 25. септембра 2013. године; 
 
 - Међународну конференцију “Положај и перспектива уставног судства”, у организацији 
Уставног суда РС, одржану у Београду 17. октобра 2013. године; 
 
 - Конференцију “Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским 
правима”, у оганизацији Канцеларије Савета Европе у Београду, одржану у Палати Србија 22. 
новембра 2013. године; 
 
 - Конференцију “Имплементација европских антидискриминаторних стандарда”, у 
организацији Канцеларије за људска и мањинска права ( Влада ) РС у сарадњи са Немачком 
фондацијом за међународну правну сарадњу, одржану у Палати Србија 09. децембра 2013. 
године; 
 



 - Конференцију “Функционалне анализе правосуђа у Србији” у организацији Високог 
савета судства, одржану у Београду 16. децембра 2013. године; 
 
 - Семинар на тему ”Улога тужилаца у кривичним поступцима у вези са трговином 
људима”, у организацији Републичког јавног тужилаштва, Правосудне академије и ИПА 2010 
Пројекат – тренинг за тужиоце, одржан у Вршцу 21. фебруара 2013. године; 
 
 - Семинар за бољу заштиту жртава насиља у породици – имплементација најбоље 
праксе у правосуђу, у организацији Удружења јавних тужилаца Републике Србије, одржан у 
Пожаревцу 24. фебруара 2013. године; 
 
 - Семинар на тему “Право на слободу изражавања и поштовање приватног живота”, у 
организацији Правосудне академије, одржан у Београду 21. марта 2013. године; 
 
 - Семинар на тему “Економско образовање судија у области права конкуренције”, у 
организацији Центра за либерално демократске студије, у сарадњи са Правосудном академијом 
и Европском банком за обнову и развој, одржан у Београду 05.априла, 24.маја, 28.јуна, 
27.септембра и 25.октобра 2013. године; 
 
 - Семинар на тему “Против дискриминације уз промовисање толеранције – тражење 
могућности за ефикаснију сарадњу правосуђа и организација цивилног друштва”, у 
организацији Удружења јавних тужилаца, одржан у Зајечару 19.априла и Дивчибарама 17.маја 
2013. године; 
 
 - Семинар на тему “Сузбијање тероризма – ЕУ стандарди, међународна сарадња и 
искуства држава чланица”, у организацији Европске комисије – Генералне дирекције за 
проширење у оквиру TAIEX инструмената, одржан у Београду 29. и 30.априла 2013. године; 
 
 - Семинар на тему “Повраћај одузете имовине – нови изазови”, у организацији 
Института за техничку помоћ и подршку ( TAIEX ), одржан у Београду 07. и 08.маја 2013. 
године; 
 
 - Семинар на тему “Примена антидискриминационог законодавства у Републици 
Србији”, у организацији Правосудне академије и ОЕБС, одржан на Златибору 14.маја 2013. 
године; 
 
 - Семинар на тему “Владавина права и правна сигурност”, у организацији Правосудне 
академије и The Aire Centre из Лондона, одржан у Београду 14.јуна 2013. године; 
 
 - Семинар на тему “Механизам за борбу против дискриминације”, у организацији 
Правосудне академије и ОЕБС, одржан у Београду 31.октобра 2013. године; 
 
 - Семинар на тему “ Судска грађанско-правна заштита од дискриминације”, у 
организацији Правосудне академије и ОЕБС, одржан у Врднику 06.децембра 2013. године; 
 
 - Међународни семинар за судије на тему “Трговина људима у огледалу правосудног 
система”, одржан у Израелу, Хаифа, 05-08.августа 2013. године; 
 
 - Саветовање привредних судова, одржано на Златибору 04-06.септембра 2013. године; 
 
 - Саветовање Удружења за кривичноправну теорију и праксу, одржано на Златибору 12-
14.септембра 2013. године; 
 
 - Годишње саветовање судија РС “Судијски дани 2013”, у организацији Врховног 
касационог суда , одржано у Врњачкој Бањи 06-09.октобра 2013. године; 
 
 - Саветовање – Новине у законским решењима, одржано у Врњачкој Бањи 14-18.октобра 
2013. године; 
 
 - Саветовање судија прекршајних судова, одржано на Копаонику 23-25.октобра 2013. 
године; 



 
 - Саветовање грађанских одељења виших судова, одржано у Београду 04.децембра 2013. 
године; 
 
 - Саветовање – Школа природног права, одржано на Копаонику 12-17.децембра 2013. 
године; 
 
 - Округли сто поводом експертизе Савета Европе о радној верзији Закона о 
грађанскоправној заштити деце од незаконитог прекограничног одвођења и задржавања, 
Београд, 21.јануара 2013. године; 
 
 - Округли сто на тему “Кривично дело незаконито богаћење и провера порекла 
имовине”, Београд, 22. Јануара 2013. године; 
 
 - Округли сто поводом експертизе Савета Европе о нацрту Закона о међународном 
приватном праву, Београд, 23.јануара 2013. године; 
 
 - Округли сто на тему “Остваривање правде за жртве насиља у породици”, Зрењанин 
29.марта, Ваљево 12.априла и Крушевац 25.априла 2013. године; 
 
 - Округли сто на тему “Измене и допуне Закона за заштиту конкуренције”, Београд, 
10.априла 2013. године; 
 
 - Округли сто на тему “Дејство одлуке Уставног суда I Уз-82/2009 од 12.07.2013.године 
на парничне, стечајне и извршне поступке”, Сремски Карловци, 26.априла 2013. године; 
 
 - Округли сто поводом представљања збирке “Одлуке и пресуде Европског суда за 
људска права VI”, Београд, 19.јула 2013. године; 
 
 - Округли сто за предаваче за ЗКП “Напредак од националних семинара ка напреднијим 
програмима обуке”, Београд, 06. и 13.септембра 2013. године; 
 
 - Округли сто о заштити права интелектуалне својине у софтверској индустрији, 
Београд, 25.октобра 2013. године; 
 
 - Округли сто на тему “Превенција и кажњивост за тортуру”, Београд, 06.децембра 2013. 
године; 
 
 - Јавно слушање “Доношење резолуције о законодавној политици”, Београд, 02.априла 
2013. године; 
 
 - Јавна расправа о Радној верзији Нацрта Стратегије за борбу против корупције за 
период 2013-2018. година, Београд, 21.марта 2013. године; 
 
 - Јавна расправа о Радној верзији Акционог плана за спровођење Националне стратегије 
за борбу против корупције за период 2013-2018. година, Београд, 15.јула 2013. Године; 
 
 - Јавна расправа о Радној верзији Националне стратегије реформе правосуђа, Београд, 
22.маја 2013. године; 
 
 - Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним 
саветима националних мањина, Вршац, 01.децембра 2013. године;  
 
 - Симпозијум “Улога јавног бележништва у унапређењу правног промета у Републици 
Србији”, Београд, 27.маја 2013. године; 
 
 - Радионица у организацији Канцеларије УН за борбу против дрога и криминала у 
Републици Киргизији, Република Киргизија, Бишкек, 20-22.маја 2013. године; 
 



 - Радионица намењена експертима кривичног права, у организацији Владе Републике 
Црне Горе у сарадњи са Канцеларијом УН против дрога у Бечу, Република Црна Гора, 
Подгорица, 26. и 27.новембра 2013. године; 
 
 - Учешће на Првом припремном састанку делегације РС која ће учествовати у другом 
циклусу Универзалног периодичног прегледа Савета за људска права УН, Београд, 17.јануара 
2013. године; 
 
 - Учешће на 15. заседању Радне групе Савета за људска права УН, у организацији 
Генералне скупштине УН - Савета за људска и мањинска права, Швајцарска Конфедерација, 
Женева, 30.јануара 2013. године; 
 
 - Учешће на састанку са Делегацијом групе експерата за сузбијање трговине људима 
(ГРЕТА) у оквиру евалуационе посете Републици Србији, Београд, 16.априла 2013. године; 
 
 - Учешће на састанцима са министром правде Републике Аустрије 03.јуна 2013.године, 
са министром правде Републике Турске 05.јуна 2013., са Високом комесарком за људска права 
Уједињених Нација на тему “искустава РС у примени међународних обавеза и механизама у 
области људских права” 18.јуна 2013., са представницима Америчке амбасаде 18.јуна 2013.,са 
представницима УСАИД 08.новембра 2013., са представницом Светске банке 13.септембра 2013. 
године; 
 
 - Учешће на Презентацији стручног мишљења судије Франка Рихтера на Правилник о 
критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника судова, Београд, 
18.новембра 2013. године; 
 
 - Учешће на шеснаестом међународном научном скупу “Осигурање и накнада штете”, 
Златибор, 12-14.септембра 2013. године; 
 
 - Учешће на састанку у организацији Канцеларије Савета Европе у Београду, на тему 
“Подршка судству у Србији у осигурању доследне примене Европске конвенције за заштиту 
људских права” 12.септембра 2013. године; 
 
 - Учешће на састанцима експланаторног скрининга за Поглавље 23, Краљевина Белгија, 
Брисел,25-26.септембра 2013. године; 
 
 - Учешће на Панелу посвећеном трговини људима у оквиру OSCE Human Dimension 
Implementation Meeting (HDIM), Република Пољка, Варшава, 30.септембра 2013. године; 
 
 - Учешће на састанку са чланом преговарачког тима Републике Хрватске за Поглавља 
23. и 24, у организацији ГИЗ Пројекта за правну реформу и одговорну власт, Београд, 
29.октобра 2013. године; 
 
 - Учешће на састанку у вези активности пројекта “Јачање капацитета полиције и 
правосуђа у борби против корупције”, у организацији Европске Уније и Савета Европе, Београд, 
06.новембра 2013. године; 
 
 - Учешће на састанку у организацији Савета Европе, на тему “Подршка судству у Србији 
у примени Европске конвенције о људским правима”, Београд, 20.новембра 2013. године; 
 
 - Учешће на Састанку билатералног скрининга за Поглавље 23 “ Правосуђе и основна 
права”, Краљевина Белгија, Брисел, 09-10.децембра 2013. године; 
 
 - Учешће на  Припремном састанку представника институција који ће бити укључени у 
састав Преговарачке групе за Поглавље 23, Београд, 13.септембра 2013. године; 
 
 - Учешће на састанку, у организацији Министарства правде и државне управе, на тему 
“Проблеми у извршном поступку због неуједначене судске праксе” 18.новембра 2013. године; 
 



 - Учешће на II FUTURA Regionalnom Moot Court такмичењу пред Европским судом за 
људска права, у организацији шведске организације Civil Rights Defenders уз подршку Вишег 
суда у Зрењанину, одржаном у Зрењанину 29 и  30.јуна 2013. године; 
 
 - Школа људских права за студенте Правног факултета, у организацији Београдског 
центра за људска права, предавање на тему Право на правично суђење, 14.новембра 2013. 
године; 
 
 - Тренинг тренера за члан 8. Европске конвенције о људским правима, у организацији 
Правосудне академије и AIRE Центра из Лондона, 28.новембра 2013.године; 
 
 - Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Кривичног 
законика; 
 
 - Радна група за предлог измена и допуна Законика о кривичном поступку; 
 
 - Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о 
седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава;  
 
 - Радна група за измену процесних закона из области грађанског права; 
 
 - Радна група за израду радног текста измена и допуна Закона о уређењу судова, Закона 
о судијама и Закона о јавним тужилаштвима; 
 
 - Радна група за израду радног текста  Закона о изменама и допунама Закона о 
парничном поступку; 
 
 - Радна група за израду радног текста измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу, 
Закона о ванпарничном поступку и Закона о медијацији; 
 
 - Радна група за израду текста Судског пословника о изменама и допунама Судског 
пословника; 
 
 - Радна група за израду нове Националне стратегије за борбу против прања новца и 
финансирања тероризма, Министарство финансија и привреде, Управа за спречавање прања 
новца; 
 
 - Радна група за припрему текстова радних верзија измена и допуна Закона о Високом 
савету судства и Државном већу тужилаца; 
 
 - Пројектна група за израду референтног оквира пројекта “Ефикасност правосуђа”, 
одобреног у оквиру Националног програма IPA 2012.; 
 
 - Акциони тим за израду и имплементацију Стратегије против насиља и недоличног 
понашања гледалаца на спортским приредбама, Влада Републике Србије; 
 
 - Интерресорна радна група за анализу, усклађивање, унапређење, праћење, ревизију и 
израду предлога потребних правних прописа, образована од стране Националног савета за 
борбу против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама, Влада 
Републике Србије; 
 
 - Радна група за израду радног текста Нацрта Закона о узбуњивању и заштити 
узбуњивача; 
 
 - Радна група формирана у оквиру пројекта “Improvement of Transparency and Efficiency” 
у оквиру пројекта IPA 2008; 
 
 - Радна група за израду Програма ефикасне алокације судија, јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца; 
 



 - Радна група Агенције за борбу против корупције за унапређење нормативног оквира у 
области просвете; 
 
 - Радна група Агенције за борбу против корупције за унапређење рада државних 
институција; 
 
 - Радна група за израду Јединственог програма решавања старих предмета у судовима у 
Републици Србији; 
 
 - Радна група за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета у 
судовима у Републици Србији; 
 
 - Радна група за израду идејног решења за инфо-пулт - USAID пројекат; 
 
 - Комисија за спровођење конкурса за именовање извршитеља; 
 
 - Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-
2018; 
 
 - Комисија за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника, Високи 
савет судства; 
 
 - Комисија Владе РС за израду нацрта Грађанског законика; 
 
 - Комисија за стандардизацију начина прикупљања и обраде података у примени 
пословног софтвера за управљање предметима у поступку прикупљања, обраде података, као и 
сачињавања извештаја у судовима Републике Србије. 

 
У 2013. години Врховни касациони суд је учествовао:  

 
- у изради Националне стратегије за реформу правосуђа 2013-2018 године; 
 
- у изради Националне стратегије за борбу против корупције 2013-2018. године; 
 
- у телима за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању; 
 
- у изради Акционог плана за испуњавање препорука Европске комисије садржаних у 

годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција; 
 
- у раду преговарачке групе за Поглавље 23-правосуђе и основна права. 
 

Одређене су судије овог суда задужене за извештавање и координацију активности за 
спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, представљање 
Суда на састанцима Агенције за борбу против корупције и Антидопинг агенције, као и члан 
Савета Републике Србије за Међународно приватно право Републике Србије.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


