
 
 

 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

 

 

ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА 

 РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 

 

''Судијски дани – 2019'' 

 

 

 

НАЦРТ 

 

 

Теме: 

 

Правосуђе данас 

Закони и њихова примена 

Актуелна спорна питања  

у судској пракси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЊАЧКА БАЊА 

10 – 12. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ 

 

ПРВИ РАДНИ ДАН САВЕТОВАЊА 

Четвртак, 10. октобар 2019. године 

 

 

ПРЕ ПОДНЕ 

 

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ 

 

Председава Драгомир Милојевић, в.ф. председника 

Врховног касационог суда 

 

Велика сала у хотелу ''Zepter'' 

 

9.30-10.00 Пријем гостију 

 

10.00-11.00 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 

Драгомир Милојевић, в.ф. председника Врховног 

касационог суда 

 

ОБРАЋАЊЕ ГОСТИЈУ И ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ 

 

11.00-11.50    

 

''СУДСТВО ДАНАС: УВОДНО 

ИЗЛАГАЊЕ О АКТУЕЛНИМ ПИТАЊИМА 

НЕЗАВИСНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ 

СУДСТВА, СТАЊУ И ПОЛОЖАЈУ 

СУДИЈА И СУДА'' -  Драгомир Милојевић, 

в.ф. председника Врховног касационог суда 

 

 

11.50-12.00 ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О  

  НАГРАЂИВАЊУ СУДОВА 
 

Завршетак пленарног дела заседања 

 

КОМУНИКАЦИЈА СА МЕДИЈИМА 

12.00-12.30 

 

Наставак Саветовања по секцијама 

 

КРИВИЧНА СЕКЦИЈА 

 

Председава судија Бата Цветковић, председник 

Кривичног одељења Врховног касационог суда 

 

Кристална сала у хотелу ''Zepter'' 

 

ОКРУГЛИ СТО 

''ИЗМЕНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА“  

 

12.00-13.30 

 

Уводни реферати: 

 

''Измене Кривичног законика'' - Бата Цветковић, 

судија Врховног касационог суда 

 

''Начело Ne bis in idem са становишта норми српског 

казненог правног система, уставноправне праксе и 

ставова Европског суда за људска права'' - Милан 

Шкулић, судија Уставног суда Републике Србије, 

редовни професор Правног факултета 

Универзитета у Београду 

 

''Последице честих измена закона'' - Невенка Важић, 

судија Врховног касационог суда 

 

''Спорна питања у вези изрицања новчане казне'' - 

Радослав Петровић, судија Врховног касационог 

суда 

 

 

ДИСКУСИЈА 

 

 

 



                                 

13.30 – 14.30 

Представљање Приручника за расподелу трајно 

одузете имовине, Радмила Драгичевић Дичић, судија 

Врховног касационог суда и Мирјана Лазарова 

Трајковска, бивша судија Европског суда за људска 

права  

 

ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА  

ГРАЂАНСКЕ И УПРАВНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Председава председник Грађанског одељења 

Врховног касационог суда 

 

Велика сала у хотелу ''Zepter'' 

 

12.00-12.15  ЕВРОПСКИ ДАН ПРАВДЕ 

 

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА 

 

12.15 – 14.00 

 

Председава председник Грађанског одељења 

Врховног касационог суда 

 

''Уједначавање судске праксе у  грађанској материји- 

активности Грађанског одељења Врховног 

касационог суда''  - Весна Поповић, судија Врховног 

касационог суда 

 

''Образложена судска одлука као део права на 

правично суђење'' - Љубица Милутиновић, 

председник Одељења за заштиту права на суђење у 

разумном року Врховног касационог суда 

 

 

 

 

Новија пракса Европског суда за људска права и 

представљање Мреже врховних судова и сарадње 

са Европским судом за људска права: 

 

''Прво саветодавно мишљење Европског суда за 

људска права у складу са Протоколом 16 уз 

Европску конвенцију за људска права'' - Бранко 

Лубарда, судија Европског суда за људска права, 

редовни професор Правног факултета 

Универзитета у Београду 

 

''Заштита права на неометано уживање имовине - 

новине у пракси Европског суда за људска права'' 

Ана Вилфан Восперник, правни саветник у служби 

судске праксе Европског суда за људска права и 

контакт особа у  Мрежи највиших судова 

 

''Врховни касациони суд у Мрежи највиших судова'' 

- Вања Родић, саветник Врховног касационог суда, 

контакт особа Врховног касационог суда у мрежи 

највиших  судова 

 

''Значај  препознавања  предмета из области људских 

права за уједначену судску праксу'' -  Сергеј Дикман, 

Одсек за примену људских права на националном 

нивоу, Генерални директорат за људска права и 

владавину права, Савет Европе 

 

 

 

ДИСКУСИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕ ПОДНЕ 

 

ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА 

КРИВИЧНЕ И ПРЕКРШАЈНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Председава судија Бата Цветковић, председник 

Кривичног одељења Врховног касационог суда 

 

Кристална сала у хотелу ''Zepter'' 

 

16.00-18.30 

 

ОКРУГЛИ СТО 

 ''БОРБА ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И 

ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА''  

 

Уводна излагањa: 

 

Радмила Драгичевић Дичић, судија Врховног 

касационог суда 

Миљко Радисављевић, Тужилац за организовани 

криминал 

 Јелена Пантелић, специјални саветник - Управа за 

спречавање прања новца 

 Данијела Панић Зафировић, руководилац Одсека за 

надзор - Управа за спречавање прања новца 

 

''Однос прекршаја из Закона о спречавању  прања 

новца и финансирања тероризма и Закона о 

девизном пословању'' - Милорад Вукајловић, судија 

Одељења Прекршајног апелационог суда у Новом 

Саду 

 

James May, експерт за корупцију и финансијске 

истраге, пројекат Превенција и борба против 

корупције  

ДИСКУСИЈА 



 

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА 

 

Председава председник Грађанског одељења 

Врховног касационог суда 

 

Велика сала у хотелу ''Zepter'' 

 

           
 

16.00-18.30 

 

''Правна схватања Привредног апелационог суда'' -

Јасмина Стаменковић, судија Привредног 

апелационог суда 

 

''Правна дејства побијeног уговора о преносу права 

на стварима уписаним у јавни регистар'' - Јасминка 

Обућина, председник Привредног апелационог суда 

 

''Остваривање права поверилаца спорних 

потраживања након потврђивања унапред 

припремљеног плана реорганизације'' - Татјана 

Ђурица, судија Привредног апелационог суда 

 

''Уговор о кредиту у актуелној пракси привредних 

судова'' – Снежана Марић, судија Привредног 

апелационог суда 

 

 

 

 

ДИСКУСИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ РАДНИ ДАН САВЕТОВАЊА 

Петак, 11. октобар 2019. године 

 

ПРЕ ПОДНЕ 

 

Сала у хотелу ''Бреза'' 

 

САСТАНАК В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА ВРХОВНОГ 

КАСАЦИОНОГ СУДА СА ПРЕДСЕДНИЦИМА 

СУДОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

 

10.00-11.00 

 

Анализа резултата рада судова:  

 

                               11.00-11.15  Пауза 

 

                                   11.15-13.00 

 

 

Упутство о спровођењу Закона о извршењу и 

обезбеђењу - УСАИД ''Владавина права'' и ''ЕУ за 

Србију - подршка Врховном касационом суду'' 

 

Стратегија људских ресурса - ''ЕУ за Србију - 

подршка Високом савету судства'' 

 

Нова методологија израде буџета судова - ''ЕУ за 

Србију - подршка Високом савету судства'' 

 

Представљање нове апликације за управљање 

предметима  -  ЕУ подршка (ИПА 2017) 

 

 

 

 

 

 

КРИВИЧНА СЕКЦИЈА 

 

Председава судија Бата Цветковић, председник 

Кривичног одељења Врховног касационог суда 

 

Кристална сала у хотелу ''Zepter'' 

 

10.00-12.00. 

 

''Активности Кривичног одељења Врховног 

касационог суда на уједначавању судске праксе'' - 

Веско Крстајић, судија Врховног касационог суда 

 

''Злоупотреба положаја одговорног лица 

аутодеструкција норме'' - Драган Јоцић, председник 

Апелационог суда у Нишу, судија Врховног 

касационог суда 

 

''Злоупотреба овлашћења у привреди и брисање 

наведеног кривичног дела из члана 238. Кривичног 

законика према изменама и допунама Кривичног 

законика'' (Сл. гласник РС број 94/16) - Драгољуб 

Вујасиновић, судија Апелационог суда у Новом Саду 

 

''Границе испитивања првостепене кривичне пресуде 

у жалбеном поступку-спорна питања и судска 

пракса'' - Радоман Спарић, судија Апелационог суда у 

Крагујевцу 

 

 

 

 

 

ДИСКУСИЈА 

 

 

 

 



     

 

                                 12.00-13.30 

 

ОКРУГЛИ СТО 

''БОРБА ПРОТИВ  КОРУПЦИЈЕ'' 

 

''Измене Кривичног законика које се односе на 

привредни криминал и поступање судова у погледу 

тих измена'' - Биљана Синановић, судија Врховног 

касационог суда 

 

Представљање Практикума за истраге и суђења 

кривичних дела корупције - Бранкица Марић, 

заменик Вишег јавног тужиоца и руководилац 

Посебног одељења за спречавање корупције,   

Влатко Божовић, начелник Одељења за финансијске 

истраге организованог  криминала СБПОК и 

Драгана Стојадиновић, финансијски форензичар 

Тужилаштва за организовани криминал 

 

Џенифер Боул, федерални судија округа Бостон, 

САД 

 

 

ДИСКУСИЈА 

 

 

                                  13.30-14.00 

 

Представљање приручника: ''Смернице за 

унапређење судске праксе у поступцима за 

накнаду штете  жртвама  тешких кривичних дела 

у кривичном поступку'' - Радмила Драгичевић 

Дичић, Љубица Милутиновић, судије Врховног 

касационог суда и Тамара Мировић, заменик 

Републичког јавног тужиоца 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА 

 

Председава председник Грађанског одељења 

Врховног касационог суда 

 

Велика сала у хотелу ''Zepter'' 

 

10.00-12.00 

 

    

ОКРУГЛИ СТО 

''ПОРОДИЧНО  ПРАВО'' 

 

 

''Права детета'' - Јасминка Станојевић, судија 

Врховног касационог суда 

 

''Вршење родитељског права'' - Бранислава 

Апостоловић, судија Врховног касационог суда 

 

''Право на дом'' - Бранислав Босиљковић, судија 

Врховног касационог суда 

 

 

ДИСКУСИЈА 

 

12.00 -14.00 

 

''Права запослених код промене послодавца'' - 

Персида Јовановић, судија Апелационог суда у 

Београду 

 

''Проблеми у примени одредбе члана 11 Закона о 

раду''  - Јасмина Вукановић, судија Апелационог суда 

у Крагујевцу 

 

 

 

''Зараде и друга примања у јавним предузећима'' - 

Слађана Стојановић, судија Апелационог суда у 

Нишу 

 

''Отказ и повреда права на породични живот'' - 

Боривоје Гајић, судија Апелационог суда у Новом 

Саду 

 

 

ДИСКУСИЈА 

 

 

УПРАВНА СЕКЦИЈА 

 

Председава судија Катарина Манојловић Андрић, 

 председник специјализованог већа за управну 

материју Грађанског одељења Врховног касационог 

суда 

 

Мала сала у хотелу ''Zepter'' 

 

 10.00-12.00 

 

''Делотворност ванредних правних лекова'' 

Катарина Манојловић Андрић, судија Врховног 

касационог суда 

 

''Спорна правна питања из области права по основу 

рођења детета'' - Радојка Маринковић, судија 

Управног суда 

 

''Дисциплинска одговорност полицијских 

службеника''  -  Маријана Тафра Мирков,  судија 

Управног суда 

 

 

ДИСКУСИЈА 

 



 

ПОСЛЕ ПОДНЕ 

 

 

ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА   

 

Председава Драгомир Милојевић, в.ф. председника 

Врховног касационог суда 

 

Велика сала у хотелу ''Zepter'' 

 

16.00-17.45 

 

 

ОКРУГЛИ СТО 

''ЕТИКА И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

СУДИЈА'' 

 

Уводна излагања: 

 

Драгомир Милојевић, в.ф. председника Врховног 

касационог суда 

 

Бранислава Горавица, изборни члан Високог савета 

судства из реда судија  

 

Представљање публикације ''Смернице за 

сузбијање непримереног утицаја на судије'' 

Франческо Крисафули, судија Окружног суда у 

Риму, консултант Савета Европе 

Јован Ничић, експерт Савета Европе за борбу 

против корупције 

       

 

ДИСКУСИЈА 

 

 

 

 

 

 

                                  18.00-19.30 

 

ОКРУГЛИ СТО 

''СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА СУДИЈА'' 

 

Уводна излагања: 

 

Драгомир Милојевић, в.ф. председника Врховног 

касационог суда 

Радмила Драгичевић Дичић, судија Врховног 

касационог суда 

Омер Хаџиомеровић, судија Апелационог суда у 

Београду 

 

''Слобода изражавања судија – између дужности за 

непристрашношћу и независношћу'' - Драгана 

Бољевић, судија Апелационог суда у Београду 

 

страни експерт (СЕ) 

 

 

ДИСКУСИЈА 

 

20.00  

 

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕЋИ РАДНИ ДАН САВЕТОВАЊА 

Субота, 12. октобар 2019. године  

 

 

ПРЕ ПОДНЕ  

 

КРИВИЧНА СЕКЦИЈА 

Кристална сала у хотелу ''Zepter''  

 

10.00-12.30 

 

Председава судија Бата Цветковић, председник 

Кривичног одељења Врховног касационог суда 

 

ОКРУГЛИ СТО 

''О МАЛОЛЕТНИЦИМА'' 

 

 

''Поступање судова у заштити малолетних 

оштећених по Закону о малолетним извршиоцима 

кривичних дела и кривично-правна заштита 

малолетних оштећених и осврт на рад Савета за 

малолетнике'' - Биљана Синановић, судија Врховног 

касационог суда 

 

''Васпитна мера посебне обавезе - резултати примене 

и препоруке из праксе'' - Саво Ђурђић, изборни члан 

Високог савета судства из реда судија 

 

''Васпитни налози, њихова примена у пракси и 

резултати те примене'' - Сузана Грујовић, судија 

Вишег суда у Крагујевцу и Весна Петровић, 

координатор Центра за социјални рад у Крагујевцу 

 

''(Не) поштовање права и најбољих интереса 

малолетника кроз примену мера безбедности 

медицинског карактера'' - Вера Софреновић, судија 

Вишег суда у Београду 



 

''Коришћење постојећих и развој нових ресурса у 

заштити права малолетних оштећених и сведока у 

кривичном поступку'' - Љубинка Марковић, психолог 

у одељењу за малолетнике  Вишег суда у Београду  

 

''Мултидисциплинарна холистичка индивидуална 

процена малолетних учинилица кривичних дела и 

деце оштећених и сведока у кривичном поступку као 

део правичног система правосуђа по мери детета'' - 

Инес Церовић, Центар за права детета 

 

 

ДИСКУСИЈА 

 

 

 

ПРЕКРШАЈНА СЕКЦИЈА 

 

Председава судија Катарина Манојловић Андрић,   

председник специјализованог већа за управну 

материју Грађанског одељења Врховног касационог 

суда 

 

Сала у хотелу ''Бреза'' 

 

10.00-12.00 

 

''Прекршаји из области медија'' - Биљана Гавриловић, 

судија Одељења Прекршајног апелационог суда у 

Крагујевцу 

 

''Прекршаји из закона о буџетском систему са 

посебним освртом на праксу прекршајних судова'' - 

Драгана Миликић, судија Одељења Прекршајног 

апелационог суда у Нишу 

 

 

 

 

''Прекршаји неподношења пореске пријаве'' - Златко 

Шкрипац, судија Одељења Прекршајног апелационог 

суда у Новом Саду 

 

''Терет доказивања прекршаја из члана 297. 

Царинског закона'' - Младен Јелачић, судија 

Прекршајног суда у Шапцу 

 

 

 

ДИСКУСИЈА 

 

Завршетак Саветовања око 13.00 часова 


