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ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 
 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ 

СУДИЈА 

 РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
„Судијски дани - 2013“ 

 

 

 
Теме: 

 

-Правосуђе данас- 

-Закони и њихова примена- 

-Актуелна спорна питања  

у судској пракси- 

 

 

 
 

 

ВРЊАЧКА БАЊА 

06-09. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 

 
 

ПРВИ РАДНИ ДАН 

понедељак, 07. октобар 2013. године 

 

 

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ 

 

Велика сала у хотелу „ЗВЕЗДА“ 

 

 

9.30-10.00 Пријем гостију / регистрација 

 

10.00-11.00 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 

 

 Драгомир Милојевић, в.ф.  

 председника Врховног касационог  

 суда  

 

ОБРАЋАЊЕ ГОСТИЈУ И ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ 

 

 

11.00-11.30 УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ О 

РЕФОРМИ ПРАВОСУЂА, 

АКТУЕЛНИМ ПИТАЊИМА, 

СТАЊУ И ПОЛОЖАЈУ СУДИЈА И 

СУДОВА  

 Драгомир Милојевић, в.ф.  

 председника Врховног касационог  

 суда 

 

 

-Завршетак пленарног 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 И 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА  

 

РЕФЕРАТИ: 

 

„Амнестија 2012: Нека спорна питања“ – Веско 

Крстајић, судија Врховног касационог суда 

 

„Кривично дело трговине људима“ – Радмила 

Драгичевић Дичић, судија Врховног касационог 

суда 

 

„Притвор – мера за обезбеђење присуства 

окривљеног и несметано вођења кривичног 

поступка“ – Биљана Синановић, судија Врховног 

касационог суда 

 

„Злоупотреба службеног и положаја одговорног 

лица“ – Драган Јоцић, судија Врховног 

касационог суда 

 

„Главни претрес“ – Драгиша Ђорђевић, судија 

Врховног касационог суда 

 

„Пресуда: Методологија израде“ – Драгомир 

Милојевић, судија Врховног касационог суда 

 

 

14.00 Презентација „Службени гласник“ - 
Треће издање Коментара Законика о кривичном 

поступку Аутори: проф. др Горан Илић, судија др 

Миодраг Мајић, адв. Слободан Бељански и судија 

мр Александар Трешњев 
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ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА ГРАЂАНСКЕ И 

УПРАВНЕ СЕКЦИЈЕ 

Председава судија Весна Поповић, председник 

Грађанског одељења Врховног касационог суда 

Велика сала у хотелу „Звезда“ 

 

12.00-12.30  ЕВРОПСКИ ДАН ЦИВИЛНЕ 

ПРАВДЕ – 25. ОКТОБАР 

 Pim Albers,бивши спец.сав. CEPEJ-a, 

   Савета Европе и међународни консултант  

 

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА 

Председава судија Весна Поповић, председник 

Грађанског одељења Врховног касационог суда 

Велика сала у хотелу „Звезда“ 

 

12.30-14.00 ОТВАРАЊЕ СЕКЦИЈЕ И 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА 

 

РЕФЕРАТИ: 

„Усклађивање војних пензија: нека спорна 

питања“ – Биљана Драгојевић, судија Врховног 

касационог суда 

 

„Проблеми у примени члана 216 Закона о 

облигационим односима“ – Надежда Радевић, 

судија Врховног касационог суда  

 

„Нека спорна питања код заштите права 

запослених“ – Миломир Николић, судија 

Врховног касационог суда 

 

 

ПО ПОДНЕ 

Велика сала у хотелу „Звезда“ 

 

17.00 Презентација „INTERMEX” 

 

20.00  Културно – уметнички програм 

Љиљана Стјепановић „Цигански кабаре“ 

ДРУГИ РАДНИ ДАН 

уторак, 08. октобар 2013. године 

 

 

 

 

 

Сала у хотелу „Бреза“ 

 

-Коктел ИНГ-ПРО- 

 

11.00 Састанак в.ф. председника Врховног 

касационог суда са в.ф. председника 

судова у Републици Србији 

 

Презентација УСАИД-а – Комуникациона 

стратегија 

 

Презентација УСАИД-а - Смањење броја старих 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велика сала у хотелу „Звезда“ 

 

17.00 Округли сто 

„Мере системског приступа за унапређење 

квалитета судства - вредновање рада судија“ 

 

Учесници:  

Драгомир Милојевић, в.ф. председника Врховног 

касационог суда и председник Високог савета 

судства 

Frank Rihter, LL.M.,судија, председник Окружног 

суда у Дибургу, Немачка 

 

Панелисти: 

„Вредновање рада судија, сврха и упоредна 

пракса“ - Константин Митић Врањкић, судија 

Првог основног суда у Београду, председник 

Управног одбора Друштва судија Србије 

„Значај вредновања рада судија за 

функционисање судског система“ - Омер 

Хаџиомеровић, судија Апелационог суда у 

Београду, заменик председника Друштва судија 

Србије 

„Специфични проблеми у одређеним материјама 

и/или судовима који могу да утичу на вредновање 

рада судија“ - Снежана Бјелогрлић, судија 

Основног суда у Пожеги, заменик председника 

Управног одбора Друштва судија Србије 

„Дилеме у вези са вредновањем рада судија – кога 

и када вредновати“ - Рената Павешковић, судија 

Основног суда у Смедереву, члан Управног 

одбора Друштва судија Србије 

„Критеријум за вредновање рада судија, 

употребљивост и домети статистике, са 

посебним освртом на ефикасност“ - Весна 

Мастиловић, судија Првог основног суда у 

Београду, члан Управног одбора Друштва судија 

Србије 
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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 И 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА  

 

РЕФЕРАТИ: 

 

„Радња кривичног дела: нека питања у вези 

кривичних дела насиља у породици и изазивања 

националне, расне и верске нетрпељивости – 

осврт на последичну радњу“ – Верољуб 

Цветковић, судија Апелационог суда у Београду 

 

„Истине и заблуде о истини у кривичном 

поступку“ – др Миодраг Мајић, судија 

Апелационог суда у Београду 

 

„Кривица и пропусти уочени у поступању 

првостепених судова” – Оливера Бојовић, судија 

Апелационог суда у Крагујевцу 

 

„Оптужница у новом Законику о кривичном 

поступку“ – Милунка Цветковић, судија 

Апелационог суда у Крагујевцу 

 

“Положај оштећеног у новом кривичнопроцесном 

законодавству Републике Србије – са упоредном 

анализом одредаба новог и старог Законика о 

кривичном поступку“ – Александар Блануша, 

судија Апелационог суда у Крагујевцу 

 

 

 

 

 

ДРУГИ РАДНИ ДАН 

уторак, 08. октобар 2013. године 

 

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА 

 

Председава судија Весна Поповић, председник 

Грађанског одељења Врховног касационог суда 

 

Велика сала у хотелу „Звезда“ 

 

10.00-14.00  ОТВАРАЊЕ СЕКЦИЈЕ И 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА  

 

РЕФЕРАТИ: 

 

„Спорна правна питања и правна схватања 

Грађанског одељења Врховног касационог суда“ - 

Власта Јовановић, судија Врховног касационог 

суда 

 

„Решење о престанку радног односа и отказ 

уговора о раду“ – Боривоје Живковић, судија 

Апелационог суда у Београду 

 

„Одговорност државе за штету коју њен орган 

проузрокује трећем лицу у вршењу или у вези са 

вршењем својих функција“ – Божидар Вујичић, 

судија Апелационог суда у Крагујевцу 

 

„Судије и њихова права из рада и по основу рада“ 

– Слађана Стојановић, судија Апелационог суда у 

Нишу 

 

„Право на рехабилитационо обештећење као вид 

накнаде имовинске и неимовинске штете у 

позитивном праву Србије“ – Предраг Васић, 

судија Вишег суда у Београду 

 

 

 

УПРАВНА СЕКЦИЈА 

 

Председава Вера Пешић, судија специјализованог 

већа за управну материју Грађанског одељења 

Врховног касационог суда 

 

Мала сала у хотелу „Звезда“ 

 

10.00-13.00 ОТВАРАЊЕ СЕКЦИЈЕ И 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА  

 

РЕФЕРАТИ: 

 

„Спор пуне јурисдикције као начин судске 

контроле рада управе“ – Вера Пешећ, судија 

Врховног касационог суда 

„Повреда права на суђење у разумном року у 

управном поступку и управном спору“ – Ружа 

Урошевић, судија Управног суда 

„Правна карактер обавештења код ванредних 

правних средстава у управном поступку“ – Јелена 

Ивановић, судија Управног суда 

„Новине у Закону о јавним набавкама“ – Стево 

Ђурановић, судија Управног суда 

„Стамбена зграда и органи управљања 

стамбеном зградом као странке у управном 

спору“ – Павел Јонаш, судија Управног суда 

„Остваривање права на азил након доношења 

новог Закона о азилу“ – Зорица Китановић, судија 

Управног суда 

„Последица поништавања решења о престанку 

радног односа нераспоређеног државног 

службеника у управном поступку и управном 

спору“ – Биљана Шундерић, саветник Управног 

суда 

„Поступање управних органа у извршењу одлука 

Управног суда“ – Љиљана Петровић, саветник 

Управног суда 
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ТРЕЋИ РАДНИ ДАН 

среда, 09. октобар 2013. године 

 

КРИВИЧНА СЕКЦИЈА 

 

Председава судија Бата Цветковић, председник 

Кривичног одељења Врховног касационог суда 

 

Кристална сала у хотелу „Звезда“ 

 

 

10.00-13.00 ОТВАРАЊЕ СЕКЦИЈЕ И 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА  

 

РЕФЕРАТИ: 

 

„Примена мере притвора и алтернативних мера 

према малолетницима у току поступка на 

подручју Апелационог суда у Нишу“ – Весна 

Стевановић, судија Апелационог суда у Нишу 

 

„Дилеме у примени споразума о признању 

кривичног дела“ – мр Александар Трешњев, 

судија Вишег суда у Београду, Посебно одељење 

за организовани криминал 

 

„Заштита сведока: специфичности у 

поступцима за ратне злочине“ –  Винка Бераха 

Никићевић, судија Вишег суда у Београду, 

Одељење за ратне злочине 

 

„Алтернативне кривичне санкције као замена за 

казну затвора“ – Цвета Кајевић Грубишић, судија 

Основног суда у Вршцу 

 

 

 

-Дискусија- 

 

 

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА 

 

Председава судија Весна Поповић, председник 

Грађанског одељења Врховног касационог суда 

 

Велика сала у хотелу „Зезда“ 

 

 

 

10.00-13.00  ОТВАРАЊЕ СЕКЦИЈЕ И 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА  

 

РЕФЕРАТИ: 

 

„Измене Закона о жиговима - циљеви, ефетки, 

могућа спорна питања у пракси“ – Јасмина 

Стаменковић, судија Привредног апелационог 

суда 

 

„Принудни откуп акција и право на продају 

акција“ – Бранко Станић, судија Привредног 

апелационог суда 

 

 

-Дискусија- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕКРШАЈНА СЕКЦИЈА 

 

Председава Вера Пешић, судија специјализованог 

већа за управну материју Грађанског одељења 

Врховног касационог суда 

 

Сала у хотелу „Бреза“ 

 

10.00-13.00 ОТВАРАЊЕ СЕКЦИЈЕ И 

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА  

 

РЕФЕРАТИ: 

 

„Казнена политика прекршајних судова у 

Републици Србији“ – Марија Вуковић Станковић, 

судија Вишег прекршајног суда 

 

„Измена у систему прекршајних санкција“ – др 

Мирјана Шушњара, судија Вишег прекршајног 

суда  

 

„Грешке и пропусти при изради првостепене 

прекршајне пресуде“ – Биљана Гавриловић, 

судија Вишег прекршајног суда 

 

„Извршење новчане казне према новом Закону о 

прекршајима“ – Сунчица Савић, судија 

Прекршајног суда у Београду 

 

 „Прекршајна одговорност и различита 

квалификација прекршаја код емитовања буке у 

животној средини“ – Предраг Ракић, судија 

Прекршајног суда у Београду 

 

 

-Дискусија- 

 

 

 

 


