
 

 

                 
 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЈА 

 

ПРИМЕНА ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА  - 

ИСКУСТВА И ИЗАЗОВИ СУДОВА ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ 

 

15 – 16. септембар 2022. године 

Београд, Србија 

Хотел „Метропол Палас“, сала Никола Тесла 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Четвртак, 15. септембар – први дан         
 

09:00 – 09:30  Регистрација учесника 

09:30 – 10:00  Уводна обраћања 

Јасмина Васовић, председник Врховног касационог суда 

Снежана Марковић, председник Уставног суда  

Маја Поповић, министарка правде Републике Србије  

Њ.Е. Емануел Жофре (Emanuele Giaufret), амбасадор, шеф Делегације 

Европске уније у Републици Србији 

Кристоф Поарел (Christophe Poirel), директор Директората за људска 

права, Савет Европе 
 

Модератор: Тобиас Флесенкемпер (Tobias Flessenkemper), шеф Канцеларије 

Савета Европе у Београду 

10:00 – 11:30  Слобода изражавања и судови 

Слобода изражавања судија, ограничења  и  очување поверења јавности у 

суд  
 

Бранко Лубарда, судија Европског суда за људска права изабран испред 

Србије 

 

Право јавности да зна – доступност информација  из судског поступка,  

извештавање медија о раду судова  и судским одлукама и границе 

дозвољене критике суда  
 

Јасмина Васовић, председник Врховног касационог суда 
 

Дискусија 
 

Модератор: Љубица Гојгић, новинарка  



 

 

 

11:30 – 11:45  Пауза за кафу 

11:45 – 13:15  Право на непристрасан суд у кривичном поступку 

Право на непристрасан суд у предметима у којима је судија имао 

различите процесне улоге –  разлози за обавезно изузеће са становишта 

Европског  суда за људска права 

 

Јон Фридрик Кјолбро (Jon Fridrik  Kjølbro), потпредседник Европског суда за 

људска права и судија Европског суда за људска права изабран испред 

Данске 
 

Изузеће судије у кривичном поступку – пракса и изазови домаћих судова  
 

Весна Станковић-Ћосовић, председник Врховног суда Федерације Босне и 

Херцеговине 
 

Дискусија 
 

Модератор: Биљана Синановић, заменица председника Врховног 

касационог суда  

13:15 – 15:00  Заједничко фотографисање и ручак 

15:00 – 16:30  Борба против организованог криминала у пракси Европског суда за 

људска права и домаћих судова 

Развој праксе Европског суда за људска права у предметима који се 

односе на организовани криминал – природа одузимања имовине 

проистекле из кривичног дела   
 

Марко Бошњак, судија Европског суда за људска права изабран испред 

Словеније  
 

 



 

 

 

 

Изазови у пракси домаћих судова у предметима који се односе на 

организовани криминал – одузимање имовине проистекле из кривичног 

дела  
 

Невенка Важић, судија Врховног касационог суда 
 

Дискусија 
 

Модератор: Валентина Павличић, заступник Црне Горе пред Европским 

судом за људска права  

 

16:30                 Коктел 

Петак 16. септембар – други дан         

10:00 – 11:30  Стицање и губитак имовинских права – принципи добре вере и добре  

управе  

Ограничење права својине у јавном интересу, одузимање имовине и 

враћање у посед државних органа или органа локалне самоуправе, у 

пракси Европског суда за људска права  
 

Алена Пoлачкова (Alena Poláčková), судија Европског суда за људска права 

изабрана испред Словачке 
 

Одговорност државе за накнаду штете настале као последица незаконитог 

или неправилног рада државних органа и заштита права на мирно 

уживање имовине   
 

Миодраг Ђорђевић, потпредседник Врховног суда Словеније 
 

Дискусија 
 

Модератор: Наташа Плавшић, судија Уставног суда  



 

 

 

11:30 – 11:45  Пауза за кафу 

11:45 – 13:15  Процесна права – право на приступ суду у грађанској материји 

Приступ суду, ограничења приступа највишим судовима – претерани 

правни формализам или оправдани интерес  са становишта  Европског 

суда за људска права и домаћих врховних судова 
 

Мирјана Лазарова Трајковска, судија Врховног суда Северне Македоније, 

судија Европског суда за људска права изабрана испред Северне 

Македоније (2008-2018) 

 

Ксенија Турковић, судија Европског суда за људска права изабрана испред 

Хрватске (2013-2022), професорка Правног факултета, Универзитета у 

Загребу 
 

Дискусија 
 

Модератор: Елена Јовановска-Брезоска, шефица Одељења за Југоисточну 

Европу, Програми сарадње, Директорат за људска права и владавину 

права, Савет Европе  

13:15 – 13:30  Завршна обраћања 

13:30 – 15:00  Ручак 


