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 „Судијски дани - 2019  ”
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у судској пракси 

ВРЊАЧКА БАЊА 
10 - 12. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД





ПРВИ РАДНИ ДАН САВЕТОВАЊА
Четвртак, 10. октобар 2019. године
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Велика сала у хотелу „Zepter”

 12.00 - 12.30

КОМУНИКАЦИЈА СА МЕДИЈИМА

 Завршетак пленарног дела заседања

  НАГРАЂИВАЊУ СУДОВА 
11.50 - 12.00 ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О

  Врховног касационог суда

  АКТУЕЛНИМ ПИТАЊИМА 

  СУДИЈА И СУДА”

09.30 - 10.00 Пријем гостију
 
10.00 - 11.00 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
  Драгомир Милојевић, в.ф. председника
  Врховног касационог суда

 ОБРАЋАЊЕ ГОСТИЈУ И ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ

  УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ О

  НЕЗАВИСНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ 

 
11.00 - 11.50 „СУДСТВО ДАНАС: 

Председава Драгомир Милојевић, в.ф. председника 
Врховног касационог суда

ПРЕ ПОДНЕ

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ

  Драгомир Милојевић, в.ф. председника 

  СУДСТВА, СТАЊУ И ПОЛОЖАЈУ

- Наставак Саветовања по секцијама - 



Представљање публикације:  „Приручник о 
делотворном одузимању имовинске користи 
прибављене кривичним делом” - Радмила Драгичевић 
Дичић, судија Врховног касационог суда и Мирјана 
Лазарова Трајковска, бивша судија Европског суда за 
људска права 

13.30 - 14.30

ДИСКУСИЈА

„Поједини проблеми у пракси као резултат нормативних 
нејасноћа и непрецизности у области материјалног 
кривичног права” - Невенка Важић, судија Врховног 
касационог суда

„Начело ne bis in idem са становишта норми српског 
казненоправног система, уставноправне праксе и ставова 
Европског суда за људска права” - др Милан Шкулић, 
судија Уставног суда Републике Србије, редовни 
професор Правног факултета Универзитета у Београду

„Измене и допуне Кривичног законика” - Бата 
Цветковић, судија Врховног касационог суда

Уводни реферати:

„ИЗМЕНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА”
ОКРУГЛИ СТО

12.00 - 13.30

Кристална сала у хотелу „Zepter”

КРИВИЧНА СЕКЦИЈА

Председава судија Бата Цветковић, председник 
Кривичног одељења Врховног касационог суда
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„Уједначавање судске праксе кроз усвојена правна 
схватања, ставове и закључке Грађанског одељења 
Врховног касационог суда” - Весна Поповић, судија 
Врховног касационог суда

Новија пракса Европског суда за људска права и 
представљање Мреже највиших судова и сарадње са 
Европским судом за људска права

Председава судија др Драгиша Слијепчевић, председник 
Грађанског одељења Врховног касационог суда

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА

12.15 - 14.00

„Право на образложену  пресуду  као део права на 
правично суђење: 'Не само да се правда мора задовољити, 
већ се и мора и видети да је правда задовољена'” - Љубица 
Милутиновић, судија Врховног касационог суда

„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

12.00 - 12.15

ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА ГРАЂАНСКЕ И 
УПРАВНЕ СЕКЦИЈЕ

Председава судија др Драгиша Слијепчевић, председник 
Грађанског одељења Врховног касационог суда

Велика сала у хотелу „Zepter”

ЕВРОПСКИ ДАН ПРАВДЕ
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ДИСКУСИЈА

„Финансијске истраге - откривање прања новца и 
имовине проистекле из кривичног дела” - Џејмс Меј,  
главни експерт за репресију корупције на пројекту ЕУ 
„Превенција и борба против корупције” (ИПА 2013)

„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

Данијела Панић Зафировић, руководилац Одсека за 
надзор - Управа за спречавање прања новца

Јелена Пантелић, специјални саветник - Управа за 
спречавање прања новца

Миљко Радисављевић, Заменик Републичког јавног 
тужиоца, упућен у Тужилаштво за организовани 
криминал

Радмила Драгичевић Дичић, судија Врховног касационог 
суда 

Уводна излагањa:

 „БОРБА ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И 
ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА” 

ОКРУГЛИ СТО

16.00 - 18.30

Кристална сала у хотелу „Zepter”

Председава судија Бата Цветковић, председник 
Кривичног одељења Врховног касационог суда

КРИВИЧНЕ И ПРЕКРШАЈНЕ СЕКЦИЈЕ 
ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА

ПОСЛЕ ПОДНЕ
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КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ 
21.30

ДИСКУСИЈА

„Уговор о кредиту у актуелној пракси привредних судова - 
преглед судске праксе у вези са неким спорним 
питањима” - Снежана Марић, судија Привредног 
апелационог суда

„Остваривање права поверилаца спорних потраживања 
након потврђивања унапред припремљеног плана 
реорганизације” - Татјана Ђурица, судија Привредног 
апелационог суда

„Правно дејство побијeног уговора о преносу права на 
стварима уписаним у јавни регистар” - Јасминка 
Обућина, председник Привредног апелационог суда

„Актуелни правни ставови Привредног апелационог 
суда” - Јасмина Стаменковић, судија Привредног 
апелационог суда

16.00 - 18.30

Велика сала у хотелу „Zepter”

Председава судија др Драгиша Слијепчевић, председник 
Грађанског одељења Врховног касационог суда

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА
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САСТАНАК В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА ВРХОВНОГ 
КАСАЦИОНОГ СУДА СА ПРЕДСЕДНИЦИМА 

СУДОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Упутство о спровођењу Закона о извршењу и обезбеђењу 
(2019) - УСАИД „Владавина права” и „ЕУ за Србију - 
подршка Врховном касационом суду”

Нова методологија израде буџета судова: услов за 
повећање ефикасности судства - „ЕУ за Србију - подршка 
Високом савету судства”

Представљање нове апликације за управљање 
предметима - подршка ЕУ ИПА 2017

Сала у хотелу „Тонанти”

11.15 - 13.00

ПРЕ ПОДНЕ

Потреба за израдом Стратегије људских ресурса 
правосуђа - „ЕУ за Србију - подршка Високом савету 
судства”

11.00 - 11.15 Пауза 

Анализа резултата рада судова 

10.00 - 11.00

Представљање апликације Правнo - информационог 
система - „Службени гласник”

ДРУГИ РАДНИ ДАН САВЕТОВАЊА
Петак, 11. октобар 2019. године

„Активности Кривичног одељења Врховног касационог 
суда на уједначавању судске праксе” - Веско Крстајић, 
судија Врховног касационог суда

10.00 - 12.00

Кристална сала у хотелу „Zepter”

Кривичног одељења Врховног касационог суда
Председава судија Бата Цветковић, председник

КРИВИЧНА СЕКЦИЈА

06



„Злоупотреба положаја одговорног лица -аутодеструкција 
норме” - Драган Јоцић, председник Апелационог суда у 
Нишу, судија Врховног касационог суда

„Проблеми новчаног кажњавања у погледу новчане казне 
ублажене по врсти у судској пракси” - Радослав 
Петровић, судија Врховног касационог суда

Предст ављање  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

13.30 - 14.00

ДИСКУСИЈА

Положај стручног лица у кривичним поступцима за 
корупцију и финансијски криминал у САД - Џенифер 
Боул, федерални судија округа Бостон, САД

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  С тојадиновић , 
финансијски форензичар Тужилаштва за организовани 
криминал

„Примена Кривичног законика од 1.3.2018. године у 
поступању посебних одељења за сузбијање корупције” - 
Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда

„БОРБА ПРОТИВ  КОРУПЦИЈЕ”
ОКРУГЛИ СТО

12.00 - 13.30

ДИСКУСИЈА

„Границе испитивања првостепене кривичне пресуде у 
жалбеном поступку - спорна питања и судска пракса” - 
Радоман Спарић, судија Апелационог суда у Крагујевцу

„Злоупотреба овлашћења у привреди и брисање  
кривичног дела из члана 238. Кривичног законика” - 
Драгољуб Вујасиновић, судија Апелационог суда у Новом 
Саду
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„ПОРОДИЧНО  ПРАВО”
ОКРУГЛИ СТО

10.00 - 12.00

Велика сала у хотелу „Zepter”

Председава судија др Драгиша Слијепчевић, председник 
Грађанског одељења Врховног касационог суда

ГРАЂАНСКА СЕКЦИЈА

ДИСКУСИЈА

„Отказ и повреда права на приватност и породични 
живот” - Боривоје Гајић, судија Апелационог суда у Новом 
Саду

„Зараде и друга примања у јавним предузећима” - 
Слађана Стојановић, судија Апелационог суда у Нишу

„Проблеми у примени одредбе члана 11. Закона о раду” - 
Јасминка Вукановић, судија Апелационог суда у 
Крагујевцу

„Права запослених код промене послодавца” - Персида 
Јовановић, судија Апелационог суда у Београду

„РАДНО ПРАВО”
ОКРУГЛИ СТО

12.00 - 14.00

ДИСКУСИЈА

„Прво саветодавно мишљење Европског суда за људска 
права у складу са Протоколом 16 уз Европску конвенцију 
за људска права (одређени правни аспекти положаја 
детета у вези са сурогат материнством)” - др Бранко 
Лубарда, судија Европског суда за људска права, редовни 
професор Правног факултета Универзитета у Београду

„Вршење родитељског права” - Бранислава Апостоловић, 
судија Врховног касационог суда

„Права детета и њихова заштита” - Јасминка Станојевић, 
судија Врховног касационог суда
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Милевка Миленковић, судија Апелационог суда у 
Крагујевцу, председник Дисциплинске комисије Високог 
савета судства

ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА

ПОСЛЕ ПОДНЕ

ДИСКУСИЈА

„Дисциплинска одговорност полицијских службеника - 
временско важење закона” - Маријана Тафра Мирков,  
судија Управног суда

„Нека спорна правна питања из области права по основу 
рођења детета” - Радојка Маринковић, судија Управног 
суда

„(Не)делотворност захтева за преиспитивање судске 
одлуке у управном спору” - Катарина Манојловић 
Андрић, судија Врховног касационог суда

Мирјана Илић, судија Вишег суда у Београду, 
дисциплински тужилац Високог савета судства

Бранислава Горавица, судија Привредног апелационог 
суда, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

Драгомир Милојевић, в.ф. председника Врховног 
касационог суда

Уводна излагања:

„ЕТИКА И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 
СУДИЈА”

ОКРУГЛИ СТО

16.00 - 17.45

Велика сала у хотелу „Zepter”

Председава Драгомир Милојевић, в.ф. 
председника Врховног касационог суда

10.00 - 12.00

Мала сала у хотелу „Zepter”

 председник специјализованог већа за управну материју 
Грађанског одељења Врховног касационог суда

Председава судија Катарина Манојловић Андрић,

УПРАВНА СЕКЦИЈА
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Јован Ницић, консултант Савета Европе за борбу 
против корупције

Представљање публикације  Савета Европе 
„Смернице за сузбијање ризика од непримереног 
утицаја на судије”
Франческо Крисафули, судија Окружног суда у Риму, 
консултант Савета Европе

ДИСКУСИЈА

ОКРУГЛИ СТО

18.00 - 19.30

ДИСКУСИЈА

„СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА СУДИЈА”

„Слобода изражавања судија у судској пракси Европског 
суда за људска права” -  Петрос Аликакос, председник 
суда Опште надлежности у Атини, Грчка, консултант 
Савета Европе

„Слобода изражавања судија - између дужности за 
непристрашношћу и независношћу” - Драгана Бољевић, 
судија Апелационог суда у Београду

Омер Хаџиомеровић, судија Апелационог суда у Београду

Радмила Драгичевић Дичић, судија Врховног касационог 
суда

Драгомир Милојевић, в.ф. председника Врховног 
касационог суда

Уводна излагања:
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ДИСКУСИЈА

„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

„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 

КРИВИЧНА СЕКЦИЈА

ПРЕ ПОДНЕ 

„Васпитне мере посебне обавезе - резултати примене и 
препоруке из праксе” - мр Саво Ђурђић, судија 
Апелационог суда у Новом Саду, изборни члан Високог 
савета судства из реда судија

„Кривичноправна заштита малолетних оштећених и 
сведока” - Биљана Синановић, судија Врховног 
касационог суда

„Искуства у примени васпитних налога у Крагујевцу” - 
Сузана Грујовић, судија Вишег суда у Крагујевцу и Весна 
Петровић, дипломирани специјални педагог

„ (Не)  поштовање права и најбољих интере са 
малолетника кроз  примену мера безбедно сти 
медицинског карактера” - Вера Софреновић, судија 
Вишег суда у Београду

Председава судија Бата Цветковић, председник 

„О МАЛОЛЕТНИЦИМА”
ОКРУГЛИ СТО

10.00 - 12.30

Кристална сала у хотелу „Zepter”

Кривичног одељења Врховног касационог суда

ТРЕЋИ РАДНИ ДАН САВЕТОВАЊА
Субота, 12. октобар 2019. године 
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Председава судија Катарина Манојловић Андрић,   
председник специјализованог већа за управну материју 

Грађанског одељења Врховног касационог суда

Сала у хотелу „Тонанти” 

10.00 - 12.00

„Медији и прекршаји” - Биљана Гавриловић, судија  
Одељења  Прекршајног  апелационог  суда  у  Крагујевцу

 
„Прекрша ј  -  неподношења  поре ске  при јаве , 
необрачунавања и неплаћања пореза” - Златко Шкрипац, 
судија Одељења Прекршајног апелационог суда у Новом 
Саду

„Прекршаји из Закона о буџетском систему са посебним 
освртом на праксу прекршајних судова” - Драгана 
Миликић, судија Одељења Прекршајног апелационог 
суда у Нишу

ПРЕКРШАЈНА СЕКЦИЈА

„Терет доказивања прекршаја из члана 270. Царинског 
закона” - др Младен Јеличић, судија Прекршајног суда у 
Шапцу

Завршетак Саветовања око 13.00 часова
 

ДИСКУСИЈА
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