
Вансудске стручне активности судија Врховног касационог суда у 2014. години:  
 

 

Конференције 

 

-Конференција у организацији Повереника за заштиту равноправности са темом 

представљања истраживања “Однос представника органа јавне власти према дискриминацији 

у Србији”, одржана у Београду 31. јануара 2014. године; 

 

-Конференција у организацији Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS) и 

Савета Европе, са темом “Заједно против трговине људима”, одржана у Бечу у Аустрији, 17. 

и 18. фебруара 2014. године; 

 

-Међународна арбитражна конференција у организацији Правног факултета у сарадњи са DIS, 

GIZ, Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Удружењем 

за арбитражно право, VI београдска арбитражна конференција, одржана на Правном 

факултету Универзитета у Београду, 04. априла 2014. године; 

 

-Регионална конференција о унапређењу добре праксе у борби против корупције на високом 

нивоу и одузимању имовине, у организацији Министарства правде Републике Румуније, 

одржана у Букурешту у Румунији, 08. и 09. априла 2014. године; 

 

-Регионална конференција у организацији Мисије ОЕBS, са темом “Тужилачка истрага: 

регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени", одржана у Београду, 20. 

јуна 2014. године; 

 

-Конференција  у организацији заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе – PACS 

поводом представљања резултата и препорука из два документа – “Процена ризика од 

непрофесионалног понашања и корупције у судству и тужилаштву у Србији” и “Анализа 

ризика у циљу процене регулаторних и организационих препрека ефикасним истрагама и 

поступцима у кривичним делима корупције”, одржана у Београду, 30. септембра 2014. године; 

 

-Конференција у организацији Правосудне академије у сарадњи са AIRE Center из Лондона 

уз подршку Амбасаде Велике Британије, о Националној имплементацији Европске 

конвенције о људским правима у Србији – представљање базе пресуда, одржана у Београду, 

10. октобра 2014. године; 

 

-Конференција у организацији Повереника за заштиту равноправности, на тему “Србија на 

путу толеранције и недискриминације: искуства Повереника за заштиту равноправности”, 

одржана у Београду, 28. октобра 2014. године; 

 

-Конференција у организацији Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS) са 

темом “Етичка питања у вези са превенцијом и борбом против трговине људима”, одржана у 

Бечу у Аустрији, 04. и 05. новембра 2014. године; 

 

-Конференција у организацији Заштитника грађана уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, на 

тему “Реакције правосуђа о наводима и злостављању”, одржана у Београду, 28. новембра 

2014. године; 

 

-Међународна конференција у организацији Тужилаштва за ратне злочине, на тему “Палићки 

процес- регионална сарадња достигнућа и обавезе десет година касније”, одржана на Палићу, 

02. децембра 2014. године. 



Округли столови, скупови, форуми и посете 

 

-Округли сто, у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања на тему “Нацрт закона о изменама и допунама Закона о раду”, одржан у Београду, 10. 

јула 2014. године; 

 

-Округли сто о стечају, у организацији Америчке привредне коморе, одржан у Београду, 14. 

октобра 2014. године; 

 

-Округли сто – расправа о Нацрту Закона о суђењу у разумном року, у организацији Савета 

Европе, одржан у Београду, 17. октобра 2014. године; 

 

-Округли сто у организацији B&S Europe у сарадњи са Правосудном академијом, на тему 

“Обим судске контроле споразума о признању кривичног дела, Однос пресуде и оптужбе” 

одржан у Београду 07. новембра 2014. године; 

 

-Округли сто о ЗКП за судије основних и виших судова са подручја нишке и крагујевачке 

апелације, у организацији Америчке амбасаде, одржан у Нишу, 14. новембра 2014. године; 

 

-Округли сто, у организацији B&S Europe, на тему “Терет доказивања и улога суда, Обим 

примене правила садржаног у члану 16 ЗКП”, одржан у Новом Саду, 28. новембра 2014. 

године; 

 

-Округли сто, у организацији B&S Europe, на тему “Однос пресуде и оптужбе”, одржан у 

Крагујевцу, 18. децембра 2014. године; 

 

-Скуп “Међународни дан права јавности да зна“, у организацији Повереника за информације 

од јавног значаја и заштиту података о личности у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, 

одржан у Београду, 29. септембра 2014. године; 

 

-Скуп поводом обележавања завршетка пројекта, у организацији USAID Програма поделе 

власти, одржан у Београду, 01. децембра 2014. године; 

 

-Први регионални форум владавине права за југоисточну Европу, у организацији Civil Rights 

Defenders, одржан у Будви, Република Црна Гора, 28. и 29. марта 2014. године; 

 

-X Европски форум за унапређење владавине права, у организацији ГИЗ Програма за правне 

и правосудне реформе у Србији у партнерству са Министарством правде и Комором 

извршитеља, на тему “Спровођење извршења у грађанским стварима у Републици Србији: 

Остваривање правде”, одржан у Београду 11. јула 2014. године; 

 

-X Међународни форум  за транзициону правду у пост-југословенским земљама “Постигнућа 

и приоритети”, у организацији Коалиције за РЕКОМ, одржан у Београду, 15. и 16. новембра 

2014. године; 

 

-Студијска посета Стразбуру, у организацији Савета Европе уз подршку Краљевине 

Норвешке, са темом “Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским 

правима”, од 07. до 10. јула 2014. године; 

 

-Панел дискусија, у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе, на 

тему “Поступање јавне управе у Републици Србији – транспарентност, одговорност и 

праћење стања“, одржана у Београду, 23. децембра 2014. године; 



-Интервју поводом истраживања о насиљу над женама, у организацији Аутономног женског 

центра у сарадњи са америчком непрофитном организацијом Advocates for Human Rights, на 

тему “Међународно квалитативно истраживање о делотворности механизама за борбу против 

насиља према женама на националном и локалном нивоу” 16. октобра 2014. године. 

 

Презентације 

 

Презентација “Програм стажирања у Великој Британији”, у организацији British Council, 

одржана у Београду, 28. марта 2014. године. 

 

Састанци и седнице 

 

-Састанак Управног одбора Антидопинг агенције, у организацији Антидопинг агенције, 

одржан у Београду, 08. јануара 2014. године Републике Србије; 

 

-Први конститутивни састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма 

решавања старих предмета у судовима у Републици Србији, у организацији Врховног 

касационог суда, одржан у Београду, 10. јануара 2014. године; 

 

-Састанак Управног одбора Пројекта “Подршка судству у Србији у примени Европске 

конвенције о људским правима”, у организацији Савета Европе, одржаним 21. јануара и 24. 

јуна 2014. године; 

 

-Састанак Координационе радне групе за унапређење нормативног оквира у просвети, у 

организацији Агенције за борбу против корупције, одржан у Београду, 24. јануара 2014. 

године; 

 

-Састанак Координационе радне групе за институционално унапређење рада државних 

органа у просвети, у организацији Агенције за борбу против корупције, одржан у Београду 24. 

јануара 2014. године; 

 

-Заједнички састанак са председницима грађанског одељења (одељења за радне спорове) и 

одељења судске праксе апелационих судова у Републици Србији, у организацији Врховног 

касационог суда, одржан у Београду, 07. фебруара 2014. године; 

 

-Састанак са експертом Европске комисије Katrin Nyman Metcalf, у организацији 

Министарства културе и информисања, одржан у Београду, 12. фебруара 2014. године; 

 

-Састанак у организацији Агенције за борбу против корупције, са темом “План интегритета 

Врховног касационог суда”, одржан 13. фебруара 2014. године; 

 

-IV Састанак САПС комисије, у организацији Министарства правде и државне управе, 

одржан у Београду, 18. фебруара 2014. године; 

 

-Састанак и посета Експертске мисије ЕК, са темом “Антидискриминација и равноправност”, 

у организацији Канцеларије за људска и мањинска права, одржан у Београду, 20. фебруара 

2014. године; 

 

-Састанак Врховног касационог суда са апелационим и вишим судовима, у организацији 

Врховног касационог суда у сарадњи са УСАИД-овим Програмом поделе власти, са темом 

“Обавезе и одговорности ВКС у поступку уједначавања судске праксе и припремама за 

примену одредби чланова 8а-8в Закона о уређењу судова о заштити права на суђење у 



разумном року”, одржан у Београду, 27. марта 2014. године; 

 

-Састанак Надзорног одбора пројекта “Имплементација новог Закона о кривичном поступку 

у Србији”, у организацији B&S Europe, одржан у Београду, 08. априла 2014. године; 

 

-Састанак Врховног касационог суда са вишим судовима, у организацији Врховног 

касационог суда у сарадњи са УСАИД-овим Програмом поделе власти, са темом “Примена 

одредби Закона о уређењу судова које се односе на заштиту права на суђење у разумном 

року”, одржан у Београду, 24. априла 2014. године; 

 

-Састанак Експертске групе у области заштите жртава трговине људима, у организацији 

UNODC - Канцеларија УН за дрогу и криминал, одржан у Бечу, Република Аустрија, од 06. до 

08. маја 2014. године; 

 

-Састанак са експертима Савета Европе, у организацији Савета Европе, одржан у Београду, 

13. маја 2014. године; 

 

-Састанак са експертима Савета Европе о разумном року, у организацији савета Европе, 

одржан у Београду, 05. јуна 2014. године; 

 

-Састанак Пододбора за правду, слободу и безбедност са темом ЕУ – Србија “Споразум о 

стабилизацији и придруживању: Правда, слобода и безбедност”, одржан у Бриселу, 

Краљевина Белгија, 05. и 06. јуна 2014. године; 

 

-Састанак Врховног касационог суда са Привредним апелационим судом, Прекршајним 

апелационим судом, апелационим и вишим судовима, у организацији Врховног касационог 

суда, са темом “Припреме за примену одредби Закона о уређењу судова и заштити права на 

суђење у разумном року”, одржан у Београду, 25. јуна 2014. године; 

 

-Састанак Радне групе, у организацији Министарства правде у сарадњи са Пројектом за 

реформу правосуђа и одговорну власт, са темом “Радна верзија текста правилника за примену 

Закона о заштити узбуњивача”, одржан на Палићу, од 09. до 11. јула 2014. године; 

 

-Састанак и посета експерата Савета Европе, у организацији Савета Европе, одржан у 

Београду, 16. септембра 2014. године; 

 

-Састанак са регионалним директором OPDAT програма за Југоисточну Европу, у 

организацији Америчке амбасаде, одржан у Београду, 30. септембра 2014. године; 

 

-Први састанак Програмске групе за кривично право, у организацији Правосудне академије, 

одржан у Београду, 20. новембра 2014. године; 

 

-Састанак у организацији Секретаријата групе земаља за борбу против корупције ГРЕКО, на 

тему “Превенција корупције за чланове парламента, судства и тужилаштва”, одржан у 

Београду, од 24. до 28. новембра 2014. године; 

 

-Састанак Координационе радне групе за унапређење нормативног и институционалног 

оквира у просвети, у организацији Агенције за борбу против корупције, одржан у Београду, 

17. децембра 2014. године; 

 

-Први 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 организацији Агенције за приватизацију, одржан 29. 

децембра 2014. године; 

 
-Свечана седница поводом сто година од оснивања Суда части при Привредној комори 

Београда, у организацији Привредне коморе Београда, одржана у Београду, 31. јануара 2014. 

године; 

 

-Пленарна седница Консултативног већа европских судија (ССЈЕ) одржана у Стразбуру, 

Република Француска, од 21. до 24. октобра 2014. године; 

 

-V Редовна седница скупштине Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, у 

организацији Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, одржана у Београду, 23. 

децембра 2014. године. 

 

                                                             

Радне групе 
 

-Радна група за израду стратегије за борбу против опојних дрога за период 2014.-2020. у 

организацији Министарства здравља; 

-Радна група за унапређење нормативног оквира у просвети, у организацији Агенције за 

борбу против корупције; 

-Радна група за институционално унапређење рада државних органа у просвети, у 

организацији Агенције за борбу против корупције; 

-Радна група за вредновање резултата рада судија и председника судова, у организацији 

Високог савета судства; 

-Радна група за израду анализе измене Уставног оквира; 

-Радна група за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије; 

-Радна група за припрему Нацрта Закона о приватизацији, у организацији Министарства 

привреде; 

-Радна група за припрему Нацрта Закона о стечају, у организацији Министарства привреде; 

-Радна група за припрему текста радне верзије Закона о изменама и допунама Кривичног 

законика, у организацији Министарства правде; 

-Радна група за израду Акционог плана за Потпоглавље “Правосудна сарадња у грађанским и 

кривичним стварима”  Поглавља 24, у организацији Министарства правде; 

-Радна група за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета; 

-Радна група за израду радног текста Нацрта Закона о узбуњивању и заштити узбуњивача; 

-Радна група за одређивање критеријума за дефинисање уноса података у ИКТ систему, у 

организацији Министарства правде; 

-Радна група за израду Нацрта Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за 

оцењивање судијских помоћника; 

-Радна група за израду Нацрта Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судија и председника судова, у организацији Виског 

савета судства; 

-Радна група за вредновање резултата рада судија и председника судова у организацији 

Високог савета судства; 

-Међуресорска радна група за спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије, која је 

надлежна за приватну својину и стечена права, у организацији Министарства финансија и 

Владе РС; 

-Радна група за унапређење положаја жртава трговине људима и насилних кривичних дела, у 

организацији Невладине организације АСТРА; 

-Програмска група за кривично право, у организацији Правосудне академије; 

-Радна група Програмског савета Правосудне академије за трговинско право. 



 

                                                       

Комисије 
 

-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; 

-Комисија за спровођење избора кандидата за судију Европског суда за људска права из 

Републике Србије; 

-Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 

2013.-2018. године; 

-Комисија за спровођење поступка вредновања и урврђивања оцене рада судија и 

председника Апелационог суда у Београду, Управног суда, Прекршајно апелационог 

 и Привредног апелационог суда; 

-Комисија за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника; 

-Комисија за испитивање стечајних управника, у организацији Агенције за лиценцирање 

стечајних управника. 

 

 

Судије Врховног касационог суда су чланови: 

 

-Управног одбора пројекта “Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о 

људским правима”; 

-Управног одбора Антидопинг агенције Републике Србије; 

-Управног одбора у РАСS пројекту; 

-Управног одбора УНИЦЕФ пројекта ИПА 2013; 

-Надзорног одбора пројекта “Имплементација новог Закона о кривичном поступку у Србији”; 

-Консултативног већа европских судија ( ССЈЕ ) испред Републике Србије; 

-Судa части при Привредној комори Србије; 

-Програмског савета Правосудне академије; 

-Првог одбора за полагање правосудног испита за предмет Трговинско право на Правном 

факултету у Београду. 

 


