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LVI РЕДОВНО  
ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ 

СРПСКОГ УДРУЖЕЊА  

ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ 

И ПРАКСУ 
 

(Златибор, 22-24. септембар 2016. године) 

 
Тема Саветовања 

 
 

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И 
КАЗНЕНО ЗАКОНОДАВСТВО 

 (ПОГЛАВЉЕ 23 - НОРМА, ПРАКСА И МЕРЕ 

ХАРМОНИЗАЦИЈЕ) 

  

Поштоване колегинице-колеге, 

 

Приступање Европској унији је 

сложен и неретко дуготрајан процес. 

Као такав, паралелно се одвија на 

неколико међусобно зависних нивоа. С 

једне стране, то је процес стабилизације 

и придруживања, а с друге стране су 

приступни преговори који се воде по 

већем броју поглавља и они су већ 

отворени. Искуства ЕУ у последњих 

неколико година говоре да међу њима 

посебан значај имају поглавља 23 и 24 

која се тичу реформе правосуђа и 

основних права, правде, слобода и 

безбедности. Ценећи, према најновијој 

пракси ЕУ, слободно се може рећи да су 

она кључна за коначну одлуку о пријему 

било које нове државе, па и Републике 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Rimske_brojke
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Србије у њено чланство. Због таквог 

њиховог значаја, она се по правилу 

отварају прва, а затварају последња, 

како би се ток преговора пратио све 

време, како би се могла пратити 

примена спроведених реформи у 

пракси, како би се могло и застати са 

преговорима у другим поглављима, 

уколико држава није остварила 

задовољавајући напредак у ова два 

поглавља. Европска унија је ставила у 

фокус преговарачког процеса ова два 

поглавља, јер се њима третирају 

питања и области које су грађанима 

најважније. Као таква она су под 

сталном контролом свих актера и 

институција у процесу преговарања. 

Суштина свих правних аката и планских 

докумената је управо владавина права 

која се обезбеђује тако што се поштују 

темељне вредности на којима је 

Европска унија формирана, а које треба 

да се обезбеде како адекватним 

законским нормама тако и њиховом 

дословном применом, што, мора се 

признати, није лако постићи. 

Усклађивање законодавства, прописа и 

процедура једне државе са правном 

стечевином Европске уније представља 

најсложенији и најдуготрајнији део 

целокупног процеса интеграције. С 
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обзиром на наведено, обавеза је свих 

који се (теоретски и практично) баве 

проблематиком која чини садржину ових 

поглавља да дају максималан допринос 

на путу потпуне хармонизације правног 

система Републике Србије са 

општеприхваћеним стандардима ЕУ у 

овој области и њиховој доследној 

примени у пракси. Удружење као стручна 

асоцијација жели и овог пута да пружи 

свој максималан допринос и по овим 

питањима када је реч о аспекту казненог 

законодасвтва. 

У искреној жељи да као стручна асо-

цијација дамо максималан допринос аде-

кватном сагледавању теоретских и прак-

тичних аспеката норми законских тексто-

ва нашег казненог законодавства, које се 

тичу све четири тематске целине тако 

значајног поглавља 23, Председништво 

Удружења је одлучило да за тему ового-

дишњег саветовања изабере управо про-

блематику која се тиче стручно-критичке 

анализе најактуелнијих питања (нормира-

ња и практичне примене) казненоправне 

проблематике правосуђа и основних 

права и других сегмената поглавља 23, и 

тако дамо свој допринос успешном раду 

на путу који је започет 25. септембра 
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2013. године одржавањем у Бриселу 

скрининга за ово поглавље.  

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 

казненопраног аспекта поглавља 23 и на 

тај начин дамо свој допринос како 

њиховом адекватном нормирању тако и 

одговарајућој практичној примени. Дубоко 

смо, поштоване колегинице и колеге, убе-

ђени да овај наш циљ не може бити 

остварен без вашег активног учешћа у ра-

ду научног скупа. Због овог, позивамо вас 

да узмете учешће у раду и овогодишњег 

Саветовања Удружења и на тај начин за-

једнички дамо свој допринос реализацији 

свих обавеза Републике Србије које 

проистичу из поглавља 23.  

Позивајући вас да учествујете у ра-

ду Саветовања желимо посебно да истак-

немо и чињеницу да у раду истог, у свој-

ству референата и гостију, учествују еми-

нентни представници кривичноправне на-

уке из иностранства, што је такође један 

од веома важних предуслова високог ни-

воа 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 рас-

праву по овако значајним питањима и 
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тиме дамо што већи допринос реализа-

цији постављених циљева и овогоди-

шње саветовање Удружења одржава се 

у сарадњи са Правосудном академијом 

из Београда и Институтом за упоредно 

право 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 високим поштовањем и уважава-

њем,  

 

ПРЕДСЕДНИШТВО УДРУЖЕЊА 
ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО 

 

У Београду, јуна месеца 2016. године 
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I. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМ РАДА 
 

 
 

 
 

ЧЕТВРТАК, 22. септембар 2016. 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.  Мр Никола СЕЛАКОВИЋ, министар 
правде Републике Србије 

 2.  Драгомир МИЛОЈЕВИЋ, председник 

Врховног касационог суда 

 3. Arthur Grejem, шеф Одељења за 

владавину права и људска права 
Мисије ОЕБС-a у Србији 

 4. Joseph HYUNH, специјални саветник 

амбасаде САД-а у Србији 

 5. Др Јован ЋИРИЋ,  
директор Института за упоредно 
право у Београду 

 6.  Ненад ВУЈИЋ,  

директор Правосудне академије 

 

10.20 - 12.00 - Уводни реферати 

12.00 - 12.30 - Коктел 

12.30 - 13.30 - Излагања референата 

13.30 - 16.00 - Пауза за ручак 

16.00 - 19.00 - ОКРУГЛИ СТО „ ДОСАДАШЊА 
ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О 
ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У 
РАЗУМНОМ РОКУ“  

Уводно излагање:Унапређење ефикасности у 
кривичним поступцима - искуства 
САД- Volter PERKEL,  стални правни 
саветник амбасаде САД-а у Србији 

- Модератор: Дубравка ДАМЈАНОВИЋ, председница 
Апелационог суда у Крагујевцу  
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ПЕТАК, 23. септембар 2016. године 

Конгресни центар  
Установе студентских опоравилишта Београд  

П. Ј. "Ратко Митровић"  
- Вила "РОМАНИЈА"Златибор 

10,00 - 12,00 -  Излагања референата 

12,00 - 12,30 - Кафе пауза 

12,00-12,15 -  Представљање монографије „ПРАВНИ 
ЛЕКОВИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПЛУ-
Регионална кривичнопроцесна 
законодавства и искуства у примени“ 
- Мисија ОЕБС-а у Србији 

12,30 - 13,30 - Дискусија 

13,30 - 16,00 - Пауза за ручак 

16,00 - 19,00 - Излагање референата и дискусија 

 

СУБОТА, 24. септембар 2016. 

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 

 

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 

САВЕТОВАЊА  
 

1.  Проф. др Станко Бејатовић 

2.  Радомир Илић  

3. Ненад Вујић 

4. Академик Игор Леонидович-Трунов  
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5. Др Јован Ћирић 

6. Др Горан Илић 

7.  Академик проф. др Миодраг Симовић 

8.  Проф. др Вид Јакулин 

 

 
 

 

III. ПРОГРАМ РЕФЕРАТА И 

РЕФЕРЕНАТА  
 

Тема и место одржавања скупа: 

"ЕВОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И КАЗНЕНО 

ЗАКОНОДАВСТВО (ПОГЛАВЉЕ 23 - НОРМА, 
ПРАКСА И МЕРЕ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ)" 

Златибор, 22 - 24. септембар 2016. године 
 

 

I. УВОДНИ РЕФЕРАТИ: 

1.  Поглавље 23 (стање у Србији и европске 
интеграције) - Улога стручне jавности - Чедомир 
БАЦКОВИЋ,  помоћник министра правде - Сектор за 
европске интеграције 

2.  Европске интеграције и кривично материјално 
законодавство Републике Србије - Проф. др 
Драгана КОЛАРИЋ, Криминалистичко-полицијска 
академија у Београду 

3.  Европске интеграције и кривично процесно 
законодавство Републике Србије - Проф. др 
Милан ШКУЛИЋ, Правни факултет у Београду 

4.  Прекршајно законодавство Србије и поглавље 
23 – Зоран ПАШАЛИЋ, председник Прекршајног 
апелационог суда 

 

 

II. РЕФЕРАТИ И РЕФЕРЕНТИ: 
 

    А. КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО 

 

1.  Непоштовање суда – Јован ЋИРИЋ, директор 
Института за упоредно право 

2.  Избор судије и функционисање правосуђа – 
Мирољуб ТОМИЋ, Високи савет судства 

3. Организација правосуђа Републике Србије и 
поглавље 23 – Др Милица КОЛАКОВИЋ-БОЈОВИЋ, 
Институт зa кримионолошка и социолошка истраживања 
у Београду 
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4.  Морални крсташи у српском прекршајном 
праву: члан 16. новог Закона о јавном реду и 
миру - Проф. др Бранислав РИСТИВОЈЕВИЋ, Правни 
факултет у Новом Саду  

5.  Кривичноправна заштита лица која обављају 
послове од јавног значаја – Проф. др Ђорђе 
ЂОРЂЕВИЋ, Криминалистичко-полицијска академија 
у Београду 

6. Заштита права жртава и европске интеграције 
– Проф. др Наташа МРВИЋ-ПЕТРОВИЋ, Институт за 
упоредно право 

7.  Наркокриминалитет и кривичноправна 
реакција – Проф. др Снежана СОКОВИЋ, Правни 
факултет у Крагујевцу 

8.  Кривично законодавство Русије (стање и правци 
развоја) - Академик проф. др Игор ЛЕОНИДОВИЧ 
ТРУНОВ, Москва 

9. Казнена политика као инструмент ефикасности 
борбе и превенција криминалитета - Драган 
ЈОЦИЋ, председник Апелационог суда у Нишу 

10. Насиље у породици у судској пракси Републике 
Србије и Европског суда за људска права – Др 
Саша МАРКОВИЋ, начелник Полицијске управе 
Ваљево  

11.  Казнена евиденција у кривичном 
законодавству Републике Србије – Проф. др 
Емир ЋОРОВИЋ, Државни универзитет у Новом 
Пазару 

12. Усклађивање кривичног законодавства са 
Истанбулском конвенцијом – Др Вељко 
ДЕЛИБАШИЋ, адвокат у Београду 

13. Казнена политика судова за кривично дело 
примање мита – Сретко ЈАНКОВИЋ, Апелациони 
суд у Београду 

14. Реформа казне затвора у кривичном 
законодавству Републике Србије – казна 
затвора у дугом трајању или доживотни затвор 
– Др Иван ЂОКИЋ, Правни факултет у Београду  

15.  Одузимање незаконито стечене имовинске 
користи као инструмент супротстављања 
криминалитету – Биљана ПАВЛОВИЋ,  државни 
секретар у Министарству правде Републике Србије 

16.  Кривичноправна питања организованог 
криминалитета – Европски стандарди - Др Миле 
ШИКМАН, Висока школа унутрашњих послова Бања 
Лука  

17. Поглавље 23 и 24 и европске интеграције Црне 
Горе (Досадашња искуства) - Маријана 
ЛАКОВИЋ, директор директоријата министарства 
правосуђа Црне Горе и шеф тима за поглавље 23 и 
24 у приступним преговорима Црне Горе ЕУ 
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        Б. КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ЗАКОНОДАВСТВО 

 

1.  Уставни положај органа кривичног правосуђа у 
Србији и правци развоја кривичне процедуре – 
Проф. др Војислав Ђурђић, Правни факултет у Нишу 

2.  Ефикасност кривичног поступка као 
међународни правни стандард и 
кривичнопроцесно законодавство Републике 
Србије – Проф. др Станко БЕЈАТОВИЋ, декан 
Правног факултета у Крагујевцу 

3.  Право на одбрану (конвенцијски оквир и 
уставносудска пракса у Босни и Херцеговини) – 
Академик Миодраг СИМОВИЋ, Правни факултет у 
Бањој Луци и подпредседник Уставног суда Босне и 
Херцеговине 

4. Рокови у кривичном поступку као инструменти 
његове ефикасности – Верољуб ЦВЕТКОВИЋ, 
Апелациони суд у Београду 

5.  Учешће грађана у суђењу: адекватност 
постојећих решења - Aлександар БЛАНУША, суди-
ја Апелационог суда у Крагујевцу 

6.  Статус носилаца јавнотужилачке функције: 
европски стандарди и стање у Србији – Др Горан 
ИЛИЋ, заменик Републичког јавног тужиоца 

7.  Обезбеђење доказа кроз међународну 
кривичноправну сарадњу – стандарди Европске 
уније и домаће законодавство и пракса – Проф. 
др Божидар БАНОВИЋ, Факултет безбедности у 
Београду 

8.  Непрекидност главног претреса: норма и 
пракса – Дарко ТАДИЋ, судија Апелационог суда у 
Новом Саду 

9.  Процесни положај браниоца (норма, пракса и 
мере унапређења) – Југослав ТИНТОР, адвокат у 
Београду 

10.  Поједностављене форме поступања – 
досадашња искуства - Др Јасмина КИУРСКИ, 
Апелационо јавно тужилаштво 

11.  Нови концепт истраге: досадашња искуства – 
Светлана НЕНАДИЋ, Државно веће тужилаца 

12.  Злоупотреба правне норме и инструменти 
спречавања – Милорад ДЕДИЋ, Апелациони суд у 
Новом Саду 

13.  Систем правних лекова и ефикасност главног 
претреса – Синиша ВАЖИЋ, Апелациони суд у 
Београду 

14.  Специјализација  субјеката кривичног поступка 
откривања, доказивања и пресуђења одређене 
кривичне ствари – Миљко РАДИСАВЉЕВИЋ, 

Тужилаштво за организовани криминал 

15.  Проблеми у практичној примени 
јавнотужилачке истраге – Саша ЂОКИЋ, Основно 
јавно тужилаштво у Нишу  



 12 

16. Уставни суд као гарант загарантованих слобода 
и права (искуства Азербејџана) - Проф. др Ј. 
ДЖЕЙХУН, Уставни суд Азербејџана 

17.  Специјализација субјеката предистражног 
поступка и ефикасност откривања и 
доказивања криминалних активности – Милош 
МИТРОВИЋ, МУП РС 

18.  Процесни значај признања окривљеног у 
модерном кривичном поступку – Страхиња 
ДАВИДОВ,  адвокат у Новом Саду 

19.  Казнено законодавство Хрватске и европске 
интеграције: искуства Хрватске у процесу 
придруживања ЕУ – Елизабета ИВИЧЕВИЋ КАРАС, 
Правни факултет у Загребу 

20.  Првостепени суд као субјект одлучивања по 
уложеној жалби – Ања ЗРЕЛЕЦ, Први основни суд 
у Београду 

 

В.  МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО 

 

1.  Реформа малолетничког правосуђа у светлу 
процеса придруживања Србије ЕУ – Ивана 
СТЕВАНОВИЋ, директорка Института за социолошка 
и криминолошка истраживања 

2.  Новине у  Нацрту Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних 

лица у кривичном поступку – Новица ПЕКОВИЋ, 
председник Апелационог суда у Новом Саду 

3.  Комитет Уједињених нација за права дјетета и 
његова улога у креирању малољетничког 
кривичног законодавства Босне и Херцеговине 
– Др Љубинко МИТРОВИЋ, Омбудсман за људска 
права БиХ 

4.  Специјализација као један од основних стубова 
у раду полиције у новом систему 
малолетничког правосуђа – Оливера ЗЕЧЕВИЋ, 
шеф одсека за превенцију и сузбијање 
малолетничког криминалитета МУП-а РС 

5.  Примена васпитних налога у Нишу, Београду, 
Крагујевцу и Новом Саду, РЕЗУЛТАТИ  ИПА-а  
пројекта – Катлин БРАШИЋ, руководиац одељења 
дечје заштите канцеларије Уницеф у Београду и 
Инес ЦЕРОВИЋ, консултант Уницеф канцеларије у 
Београду  

 

5.45 
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ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 
 

Саветовање ће се одржати 

од 22 -24. септембра 2016. 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 пансион-
ског 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 2015. године. 

Пријаве за Саветовање слати на адресу Удружења, а прија-
ве за хотелски смештај на адресу Установе студентских опо-
равилишта Београд П. Ј. - "Ратко Митровић" Златибор. 
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ИНФОРМАЦИЈЕ 

За све информације у вези одржавања  
Саветовања 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 и 

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 

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО 


