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ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 
 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ 

СУДИЈА 

 РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
„Судијски дани - 2014“ 

 

 

 
Теме: 

 

-Правосуђе данас- 

-Закони и њихова примена- 

-Актуелна спорна питања  

у судској пракси- 

 

 

 
 

 

ВРЊАЧКА БАЊА 

05-07. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ 

 

 

ПРВИ РАДНИ ДАН САВЕТОВАЊА 

недеља, 05. октобар 2014. године 

 

ПРЕ ПОДНЕ 

 

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ 

Председава судија Драгомир Милојевић, 

председник Врховног касационог суда 

 

Велика сала у хотелу „ЗВЕЗДА“ 

 

9.30-10.00 Пријем гостију  

 

10.00-10.30 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 

 Драгомир Милојевић,  

 председник Врховног касационог  

 суда  

  

ОБРАЋАЊЕ ГОСТИЈУ И ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ 

 

10.30-11.30  СУДСТВО ДАНАС: УВОДНО 

ИЗЛАГАЊЕ О АКТУЕЛНИМ 

ПИТАЊИМА СУДСТВА, СТАЊУ 

И ПОЛОЖАЈУ СУДИЈА И СУДА 

 Драгомир Милојевић,   

 председник Врховног касационог  

 суда 

 

 

-Завршетак пленарног дела заседања- 

 

 

 

11.30-12.00  КОМУНИКАЦИЈА СА  

 МЕДИЈИМА 

 

 

-Наставак Саветовања по секцијама- 

 

 

КРИВИЧНА СЕКЦИЈА 

Председава судија Бата Цветковић, председник 

Кривичног одељења Врховног касационог суда 

 

Кристална сала у хотелу „ЗВЕЗДА“ 

 

12.00-14.00 ОТВАРАЊЕ СЕКЦИЈЕ,КРАТКО 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА И 

ДИСКУСИЈА 

 

РЕФЕРАТИ: 

 

„Спорна питања у примени Законика о кривичном 

поступку“ – Бата Цветковић, судија Врховног 

касационог суда 

 

„Посебно осетљиви сведок у кривичном 

поступку“ – Биљана Синановић, судија Врховног 

касационог суда 

 

„Заштита сведока у поступцима за кривична 

дела“ – Зоран Таталовић, судија Врховног 

касационог суда 

 

„Улога ванрпретресног  већа у новом Законику о 

кривичном постпуку“ – Милунка Цветковић, 

судија Врховног касационог суда 

 

„Жалба против решења:Нека питања“ – 

Верољуб Цветковић, судија Апелационог суда у 

Београду 

 

„Функционална надлежност суда од подизања 

оптужнице и суђење у разумном року“ – Нада 

Хаџи Перић, судија Апелационог суда у Београду 
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ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА ГРАЂАНСКЕ И 

УПРАВНЕ СЕКЦИЈЕ 

Председава судија Предраг Трифуновић, 

председник Грађанског одељења Врховног 

касационог суда 

 

Велика сала у хотелу „Звезда“ 

 

12.00-12.30   ЕВРОПСКИ ДАН ЦИВИЛНЕ 

ПРАВДЕ – 25. ОКТОБАР 

  

 

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА 

Председава судија Предраг Трифуновић, 

председник Грађанског одељења Врховног 

касационог суда 

 

Велика сала у хотелу „Звезда“ 

 

 

12.30-14.00 ОТВАРАЊЕ СЕКЦИЈЕ, КРАТКО 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА И 

ДИСКУСИЈА 

 

 

РЕФЕРАТИ: 

„Спорна правна питања и правна схватања 

Грађанског одељења Врховног касационог суда“ – 

Весна Поповић, судија Врховног касационог суда 

 

„Решавање тзв. „масовних спорова“: Проблем 

правичног суђења и уједначавање судске праксе“ 

– Предраг Трифуновић, судија Врховног 

касационог суда  

 

„Дисциплински отказни разлози према Закону о 

изменама и допунама Закона о раду“ – Лидија 

Ђукић, судија Врховног касационог суда 

 

 

ПОСЛЕ ПОДНЕ 

 

ОКРУГЛИ СТО 

 

„О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У 

РАЗУМНОМ РОКУ“ 

 

Велика сала у хотелу „Звезда“ 

од 16.00 часова 

 

 

ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА 

Председава судија Драгомир Милојевић, 

председник Врховног касационог суда 

 

 

Уводно саопштење – Драгомир Милојевић, 

судија Врховног касационог суда  

 

„Поглавље 23 у поступку придруживања 

Европској унији-ефикасност правосуђа“ – 

Експерт ГИЗ 

 

„Заштита права на суђење у разумном року“ – 

Љубица Милутиновић, судија Врховног 

касационог суда 

 

Судија ЕСЉП Драгољуб Поповић 

Судија Уставног суда 

Саопштења судова који поступају у предметима 

заштите права на суђење у разумном року 

 Привредни апелациони суд 

 Прекршајни апелациони суд 

 Четири апелациона суда 

 Четири виша суда у седиштима апелација 

 

HELP Програм - Савет Европе 

 

Дискусија 

 

ДРУГИ РАДНИ ДАН 

понедељак, 06. октобар 2014. године 

 

ПРЕ ПОДНЕ 

Сала у хотелу „Бреза“ 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

од 10.00-11.30 

 

  Презентација резултата Функционалне 

анализе Светске банке (анализу подржао 

Мултидонаторски фонд за подршку 

сектору правде у Србији) 

  Презентација CMS и Практикума JRGA 

  Јединствени програм решавања старих 

предмета у Републици Србији, Извештај 

радне групе Врховног касационог суда и 

излагање страног експерта 

 

Дискусија 

 

11.30-12.00 - Пауза за кафу 

 

 

 

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИКА ВРХОВНОГ 

КАСАЦИОНОГ СУДА СА 

ПРЕДСЕДНИЦИМА СУДОВА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

од 12.00-13.00 
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КРИВИЧНА СЕКЦИЈА 

Председава судија Бата Цветковић, председник 

Кривичног одељења Врховног касационог суда 

 

Кристална сала у хотелу „Звезда“ 

 

 

10.00-14.00  ОТВАРАЊЕ СЕКЦИЈЕ, КРАТКО 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА И 

ДИСКУСИЈА 

 

 

РЕФЕРАТИ: 

 

„Докази на којима се не може заснивати 

пресуда“ - Љубинко Ћетеновић, судија 

Апелационог суда у Крагујевцу 

 

„Мере за обезбеђење присуства окривљеног и 

несметано вођење кривичног поступка - са 

посебним освртом на притвор и јемство“ – 

Оливера Бојовић, судија Апелационог суда у 

Крагујевцу 

 

„Примена споразума о признању кривичног дела у 

судској пракси“ – Дијана Јанковић, судија 

Апелационог суда у Нишу 

 

„Чињеночно стање у првостепеној пресуди“ – 

Сњежана Лековић, судија Апелационог суда у 

Новом Саду 

 

„Битна повреда одредаба кривичног поступка из 

члана 438. став 2. тачка 2. Законика о кривичном 

поступку и образложење другостепене пресуде“ 

– Драгољуб Вујасиновић, судија Апелационог 

суда у Новом Саду 

 

„Алтернативне мере за обезбеђење присуства 

окривљеног“ - Љубомир Бачић, судија 

Апелационог суда у Новом Саду 

 

„ Основи за изјављивање жалбе по одредбама 

законика о кривичном поступку“ - Зоран 

Париповић, судија Апелационог суда у Новом 

Саду 

 

„Нека размишљања у вези са испитивањем 

оптужног предлога“ – Др Аладин Шемовић, 

судија Вишег суда у  у Новом Пазару 

 

ПО ПОДНЕ 

 

 

ОКРУГЛИ СТО 

’’ПРЕДСТАВЉАЊЕ  ЗАКОНА О 

МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА 

КРИВИЧНИХ ДЕЛА 

од 17,30 

 

 

Кристална сала у хотелу „Звезда“ 

 

Председава  Новица Пековић, судија Врховног 

касационог суда и председник Апелационог суда 

у Новом Саду 

 

Уводно излагање – проф. др Милан Шкулић 

 

 

Дискусија 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА 

Председава судија Предраг Трифуновић, 

председник Грађанског одељења Врховног 

касационог суда 

Велика сала у хотелу „Звезда“ 

 

 

ОКРУГЛИ СТО 

''О НОВИМ СУДСКИМ ПРОЦЕДУРАМА 

од 10.00-13.30 

 

 

Уводно саопштење – Предраг Трифуновић, судија 

Врховног касационог суда 

 

РЕФЕРАТИ: 

„Новеле Закона о парничном поступку“ – Јелена 

Боровац, судија Врховног касационог суда 

 

''Временски оквир: Закон о парничном поступку- 

искуства судова и електронска размена 

докумената'' - Реферат излажу судије које су 

сарађивале на пројекту УСАИД - Програм поделе 

власти 

 

„Извршење на непокретностима“ – Зоран Рогић, 

судија Првог основног суда 

 Саопштења судова који поступају у 

предметима извршења 

 

11.30-11.45 - Пауза за кафу  

  

„Нове правосудне професије“ - Експерти ГИЗ-а 

(ИПА пројекат Европске уније, спроводи ГИЗ) 

 Извршитељи 

 Јавни бележници 

 Спорна питања 

 

Завршетак око 13,30 
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УПРАВНА СЕКЦИЈА 

Председава судија Олга Ђуричић, председник 

специјализованог већа за управну материју 

Грађанског одељења Врховног касационог суда 

 

Мала сала у хотелу „Звезда“ 

 

10.00-13.00 ОТВАРАЊЕ СЕКЦИЈЕ, КРАТКО 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА И 

ДИСКУСИЈА 

РЕФЕРАТИ: 

„Странке у поступку враћања имовине 

(реституције)“ – Радојка Маринковић, судија 

Управног суда 

 

„Анализа управних спорова који за предмет имају 

поништење решења Агенције за лиценцирање 

стечајних управника“ – Стево Ђурановић, судија 

Управног суда 

 

„Трошкови  управног спора“ – Весна Даниловић, 

судија Управног суда 

 

„Захтев за преиспитивање судске одлуке у 

случајевима престанка радног односа у МУП РС“ 

– Весна Карановић, саветник Врховног 

касационог суда 

 

„Понављање поступка у управном спору“ – Весна 

Чогурић, саветник Управног суда 

 

„Одбацивање неуредног захтева странке у 

управном поступку“ – Мирјана Савић, саветник 

Управног суда 

 

„Услови за одступање од несуспензивног дејства 

тужбе у управном спору са освртом на актуелну 

судску праксу“ – Елена Петровић, саветник 

Управног суда 

 

ПОСЛЕ ПОДНЕ 

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА 

Председава судија Предраг Трифуновић, 

председник Грађанског одељења Врховног 

касационог суда 

 

Велика сала у хотелу „Звезда“ 

 

 

16.30-18.30  ОТВАРАЊЕ СЕКЦИЈЕ, КРАТКО 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА И 

ДИСКУСИЈА 

 

РЕФЕРАТИ: 

 

„Нека спорна питања из породичног права“ – 

Марина Говедарица, судија  Врховног касационог 

суда 

 

„Нека спорна питања из области обавезног 

осигурања од аутоодговорности“ – Радослава 

Мађаров, судија Апелационог суда у Новом Саду 

 

''Неке новеле Закона о раду'' – Боривоје 

Живковић, судија Апелационог суда у Београду 

 

„Нека спорна питања у вези са обрачуном и 

досуђивањем трошкова парничног поступка“ – 

Јасминка Вукановић, судија Апелационог суда у 

Крагујевцу 

 

„Специфичности института принудног откупа 

акција“ – Јелена Вилдовић Живковић, судија 

Привредног апелационог суда  

 

 

Дискусија по свим рефератима 

 

 

 

ТРЕЋИ РАДНИ ДАН 

уторак, 07. октобар 2014. године 

 

 

ПРЕ ПОДНЕ 

 

 

ОКРУГЛИ СТО 

„ О УЈЕДНАЧАВАЊУ СУДСКЕ ПРАКСЕ“ 

Мала сала у хотелу „Звезда“ 

од 10.00 часова 

 

 

 

 

 Састанак председника Врховног касационог 

суда са председницима Привредног 

апелационог суда, Прекршајног апелационог 

суда, Управног суда, апелационих судова и 

председницима одељења и руководиоцима 

евиденције судске праксе у овим судовима 

   

 Имплементација споразума председника 

апелационих судова о одржавању заједничких 

састанака ради уједначавања судске праксе 

 

 Хоризонтална и вертикална размена одлука 

судова  - презентација САПС (пројекат 

подржава Европска унија) 

 

 Нека упоредна решења – Друштво судија 

Србије 

 

 Даљи кораци 

 

-Подршка УСАИД - Програм поделе власти-  
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ПРЕКРШАЈНА СЕКЦИЈА 

Председава судија Олга Ђуричић, председник 

специјализованог већа за управну материју 

Грађанског одељења Врховног касационог суда 

 

Сала у хотелу „Бреза“ 

 

10.00-13.00 ОТВАРАЊЕ СЕКЦИЈЕ, КРАТКО 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА И 

ДИСКУСИЈА 

 

РЕФЕРАТИ: 

 

„Прекршајна одговорност по Закону о 

прекршајима“ – др Мирјана Шушњара, судија 

Прекршајног апелационог  суда  

 

„Суђење у разумном року“ – Биљана Гавриловић, 

судија Прекршајног апелационог суда 

 

 „Систем контроле рада судија у Републици 

Србији као вид политичког система поделе 

власти, са посебним освртом на рад Прекршајног 

апелационог суда“ – Предраг Димитријевић, 

судија Прекршајног апелационог суда  

 

„Извршење новчане казне и других новчаних 

износа са освртом на принудну наплату на 

покретним и непокретним стварима кажњених 

лица“ – Снежана Башић, судија Прекршајног суда 

у Бечеју 

 

„Заштитна мера забране управљања моторним 

возилом као део система прекршајних санкција“ – 

Предраг Ракић, судија Прекршајног суда у 

Београду 

 

Завршетак саветовања око 13.00 


