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Тема Саветовања

РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ И ПОГЛАВЉЕ 23
(ГОДИНА ДАНА ПОСЛЕ)
- КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТ Поштоване колегинице-колеге,
Пре годину дана отворено је Поглавље 23 и тиме успешно настављен посао започет 25. септембра 2013.
године, одржавањем у Бриселу скрининга за исто. С обзиром на питања која третира ово поглавље (правосуђе и
основна права, правда, слобода и безбедност) непотребно је говорити о његовом значају. Уместо тога треба, по
ко зна који пут, истаћи чињеницу неопходности предузимања свих потребних мера за што брже окончање поступка усаглашавања правног система Републике Србије са захтевима овог поглавља. У прилог оправданости
оваквог једног циља говори и чињеница да искуства ЕУ у последњих неколико година говоре да у процесу придруживања једне државе ЕУ посебан значај има управо Поглавље 23. Ценећи, према најновијој пракси ЕУ слободно се може рећи да је оно кључно за коначну одлуку о пријему било које нове државе, па и Републике Србије у њено чланство. Међутим, и независно од овог, Република Србија свој правни систем треба да усагласи са
захтевима овог поглавља и из разлога што је то једини начин да њен правни систем буде на нивоу какав она и
заслужује, на нивоу савремених - модерних правних система посматрано и са аспекта норме и аспекта праксе.
Због таквог његовог значаја, оно се по правилу отвара прво а затвара последње, како би се ток преговора пратио све време, како би се могла пратити примена спроведених реформи у пракси, како би се могло и застати са
преговорима у другим поглављима, уколико држава није остварила задовољавајући напредак управо у овом
поглављу. Европска унија је са правом ставила у фокус преговарачког процеса наведено поглавље, јер се њиме
третирају питања и области које су грађанима најважније. Као таква она су под сталном контролом свих актера
и институција у процесу преговарања. Суштина свих правних аката и планских докумената је управо владавина
права која се обезбеђује тако што се поштују темељне вредности на којима је Европска унија формирана, а које
треба да се обезбеде како адекватним законским нормама тако и њиховом дословном применом што, мора се
признати, није лако постићи. Усклађивање законодавства, прописа и процедура једне државе са правном стечевином Европске уније представља најсложенији и најдуготрајнији део целокупног процеса интеграције. С обзиром на наведено, обавеза је свих који се (теоретски и практично) баве проблематиком која чини садржину овог
поглавља да дају максималан допринос на путу потпуне хармонизације правног система Републике Србије са општеприхваћеним стандардима ЕУ у овој области и њиховој доследној примени у пракси. Удружење као стручна
асоцијација жели и овог пута да пружи свој максималан допринос и по овим питањима када је реч о аспекту кривичног законодавства.
У искреној жељи да као стручна асоцијација дамо максималан допринос адекватном сагледавању до сада
постигнутих резултата на пољу усаглашавања нашег правног система са захтевима Поглавља 23 и дамо предлоге како и на који начин поступак усаглашавања успешно привести крају и тиме омогућити испуњење свих предуслова за
затварање овог поглавља Председништво Удружења је одлучило да за тему овогодишњег саветовања изабере управо проблематику која се тиче стручно-критичке анализе до сада постигнутог на путу званом усаглашавање правног
система Републике Србије са захтевима Поглавља 23 и сагледавања начина и путева потпуне усаглашености нашег
правног система са овим захтевима из кривичноправне области и тако дамо свој допринос успешном раду на путу
који је започет 25. септембра 2013. године одржавањем у Бриселу скрининга за ово поглавље.
Циљ организатора је да се на скупу стручно - критички размотре и теоретски и практични аспекти не малог
броја још увек отворених питања која се тичу кривичноправног аспекта Поглавља 23 и на тај начин дамо свој допринос како њиховом адекватном нормирању тако и одговарајућој практичној примени. Дубоко смо, поштоване колегинице и колеге убеђени да овај наш циљ не може бити остварен без вашег активног учешћа у раду научног скупа.
Због овог, позивамо вас да узмете учешће у раду и овогодишњег Саветовања Удружења и на тај начин заједнички
дамо свој допринос реализацији свих обавеза Републике Србије које проистичу из Поглавља 23.
Позивајући вас да учествујете у раду Саветовања желимо посебно да истакнемо и чињеницу да у раду истог,
у својству референата и гостију, учествују и еминентни представници кривичноправне науке из иностранства, што је
такође један од веома важних предуслова високог нивоа стручне расправе која ће се водити и на овом стручном скупу нашег Удружења.

У жељи да укључимо што већи број колегиница и колега у стручну расправу по овако значајним питањима и тиме дамо што већи допринос реализацији постављених циљева везаних за усаглашавање нашег правног
система са захтевима поглавља 23 и овогодишње саветовање Удружења одржава се у сарадњи са Правосудном
академијом из Београда.
Имајући у виду изнесено, биће нам задовољство ако прихватите наш позив и узмете учешће у раду Саветовања, на чему се унапред захваљујемо.
С високим поштовањем и уважавањем,
ПРЕДСЕДНИШТВО УДРУЖЕЊА
ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА
У Београду, маја месеца 2017. године

I. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМ РАДА
ЧЕТВРТАК, 21. септембар 2017. године
Конгресни центар
Установе студентских опоравилишта Београд
П. Ј. "Ратко Митровић"
– Вила "РОМАНИЈА"Златибор
10.00 - 12.00 - ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА, ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ И УВОДНА ИЗЛАГАЊА
10.00 - 10.20 - Отварање Саветовања
- Поздравне речи
1. Нела КУБУРОВИЋ, министарка правде Републике Србије
2. Драгомир МИЛОЈЕВИЋ, председник Врховног касационог суда (РЕФОРМА ПРАВОСУЂА И ПОГЛАВЉЕ 23)
3. Arthur GRAHAN, шеф Одељења за владавину права и људска права Мисије ОЕБС-a у Србији
4. Walter PERKEL, стални правни саветник амбасаде САД-а у Србији
4. Ненад ВУЈИЋ, директор Правосудне академије
10.20 - 12.00 - Уводни реферати
12.00 - 12.30 - Кафе пауза
12.30 - 13.30 - Излагања референата
13.30 - 16.00 - Пауза за ручак
16.00 - 19.00 - ОКРУГЛИ СТО "УСЛОВНИ ОТПУСТ-НОРМА, ПРАКСА И МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА", Модератор: Др Ивана
СТЕВАНОВИЋ, директор Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда

ПЕТАК, 22. септембар 2017. године
Конгресни центар
Установе студентских опоравилишта Београд
П. Ј. "Ратко Митровић"
- Вила "РОМАНИЈА"Златибор
10,00 - 12,00 - Излагања референата
12,00 - 12,30 - Кафе пауза
12,00 - 12,15 - Представљање монографије "МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГ КАРАКТЕРА - ПРАВНИ И
МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ (Регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени" Мисија ОЕБС-а у Србији
12,30 - 13,30 - Дискусија
13,30 - 16,00 - Пауза за ручак
16,00 - 19,00 - Излагање референата и дискусија

СУБОТА, 23. септембар 2017.
Конгресни центар
Установе студентских опоравилишта Београд
П. Ј. "Ратко Митровић"
- Вила "РОМАНИЈА"Златибор
10,00 - 11,00 - Излагање референата
11,00 - 11,30 - Дискусија
12,00 - 12,30 - Пауза
12,30 - 14,00 - Дискусија и усвајање закључака
14,00 -

Затварање Саветовања

II. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
САВЕТОВАЊА
1.

Проф. др Claus Roxin

2.

Проф. др Станко Бејатовић

3.

Радомир Илић

4.

Ненад Вујић

5.

Академик Игор Леонидович-Трунов

6.

Проф. др Драгана Коларић

7.

Др Горан Илић

8.

Академик проф. др Миодраг Симовић

9.

Проф. др Вид Јакулин

10. Јанко Лазаревић

III. ПРОГРАМ РЕФЕРАТА И РЕФЕРЕНАТА
Тема и место одржавања скупа:
"РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ И ПОГЛАВЉЕ 23
(ГОДИНА ДАНА ПОСЛЕ)
- КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТ Златибор, 21 - 23. септембар 2017. године
I

УВОДНИ РЕФЕРАТИ:

1.

Поглавље 23 и реформски процеси у кривичноправној области (степен реформисаности и предстојеће реформске активности – Радомир ИЛИЋ, државни секретар у Министарству правде

2.

Поглавље 23 и акциони план (планирано, реализовано и предстојеће активности) – Чедомир БАЦКОВИЋ,
помоћник министра правде РС и председник преговарачке групе за Поглавље 23

3.

Поглавље 23 и правна држава – Тања МИШЧЕВИЋ, шефица преговарачког тима Србије у ЕУ

4.

Кривично материјално право РС на раскршћу између националног идентитета и европских интеграција –
Проф. др Драгана КОЛАРИЋ, судија Уставног суда Србије

5.

Реформа кривичног процесног законодавства Србије и Поглавље 23 (неопходност наставка рада на реформи или завршени процес реформе?) – Проф. др Милан ШКУЛИЋ, Правни факултет у Београду и судија Уставног суда Србије

6.

Реформа прекршајног законодавства Србије и Поглавље 23 (актуелна питања) – Зоран ПАШАЛИЋ, председник Прекршајног апелационог суда

II

РЕФЕРАТИ И РЕФЕРЕНТИ:

А. КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО
1.

У трагању за изгубљеном истином –Др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Србије

2.

Насиље у породици и кривичноправни инструменти реаговања - Проф. др Бранислав РИСТИВОЈЕВИЋ,
Правни факултет у Новом Саду

3.

Негирање геноцида, злочина против човечности и ратних злочина као кривично дело – Проф. др Ђорђе
ЂОРЂЕВИЋ, Криминалистичко-полицијска академија у Београду

4.

Насиље младих и контрола (кривичноправни инструменти) – Биљана СИМЕУНОВИЋ ПАТИЋ, Криминалистичкополицијска академија у Београду

5.

Жртва кривичног дела (Поглавље 23 – норма и пракса у Србији) – Др Милица КОЛАКОВИЋ-БОЈОВИЋ, Институт
зa криминолошка и социолошка истраживања у Београду

6.

Испуњене и неиспуњене обавезе према Истанбулској конвенцији – Др Вељко ДЕЛИБАШИЋ, адвокат у Београду

7.

Условни отпуст – норма, пракса и мере унапређења – Проф. др Ивана СТЕВАНОВИЋ, директор Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду

8.

Актуелна питања садашњег стања кривичног (материјалног и процесног) законодавства Русије - Академик проф. др Игор ЛЕОНИДОВИЧ ТРУНОВ, Москва

9.

Актуелна питања садашњег стања кривичног (материјалног и процесног) законодавства Словеније, проф.
др Вид ЈАКУЛИН, Правни факултет у Љубљани

10. Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја у теорији и пракси –
Др Саша МАРКОВИЋ, начелник Полицијске управе Ваљево
11. Дело малог значаја и начело опортунитета кривичног гоњења (норма и пракса) – Проф. др Емир ЋОРОВИЋ, Државни универзитет у Новом Пазару
12. Забрана порицања геноцида – Доц. др Иван ЂОКИЋ, Правни факултет у Београду
13. Принцип некажњавања жртава трговине људима– Проф. др Милан ЖАРКОВИЋ, Криминалистичко-полицијска академија
14. Опомене, односно, укори у казненом праву Републике Српске – Проф. др Љубинко МИТРОВИЋ, Омбудсман БиХ
15. Нове инкриминације у функцији заштите жена од насиља - Проф. др Слађана ЈОВАНОВИЋ, Правни факултет Унион
16. Застарелост кривичног гоњења (узрок и последице наступања) – Верољуб Цветковић, судија Апелационог
суда у Београду
17. Закон о спречавању насиља у породици (oчекивања од примене) - Марина МАКАРИЈЕВ, основни јавни тужилац у Параћину
18. Казненоправни инструменти спречавања насиља у породици - разлози за и против - Милевка МИЛЕНКОВИЋ,
судија Апелационог суда у Крагујевцу

Б. КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ЗАКОНОДАВСТВО
1.

Високи савет судства и ефикасност функционисања правосуђа - Саво ЂУРЂИЋ, члан ВСС-а

2.

Ограничење личне слободе у кривичном поступку – домаће законодавство и међународноправни стандарди - проф. др Драго РАДУЛОВИЋ, Правни факултет у Подгорици

3.

Међународна кривичноправна сарадња и адекватност борбе против криминалитета - Проф. др Станко
БЕЈАТОВИЋ, Правни факултет у Крагујевцу

4.

Одлуке Уставног суда БиХ о сагласности закона о кривичном поступку са Уставом БиХ - Академик
Миодраг СИМОВИЋ, Правни факултет у Бањој Луци и потпредседник Уставног суда Босне и Херцеговине

5.

Начело истине и законитост решења кривичне ствари - Проф. др Војислав Ђурђић, Правни Факултет у
Нишу

6.

Припремно рочиште (норма и пракса) - Мирослав АЛИМПИЋ, Апелациони суд у Новом Саду

7.

Статус Државног већа тужилаца (Србија и међународни правни стандарди) - Др Горан ИЛИЋ, заменик
Републичког јавног тужиоца

8.

Међусобни односи и сарадња процесних субјеката као фактор ефикасности откривања и доказивања
кривичних дела – Проф. др Божидар БАНОВИЋ, Факултет безбедности у Београду

9.

Унакрсно испитивање (досадашња искуства) Оливера БОЈОВИЋ, судија Апелационог суда у Крагујевцу

10. Бранилац као субјекат законитости решења кривичне ствари – Југослав ТИНТОР, адвокат у Београду
11. Поједностављене форме поступања – испуњени циљеви нормирања или не? - Др Јасмина КИУРСКИ, заменик Републичког јавног тужиоца
12. Законско уређење процесних права окривљених у претходном кривичном поступку у свјетлу Европске
конвенције за заштиту људских права и основних слобода - Проф. др Тадија БУБАЛОВИЋ, Правни факултет у Ријеци и проф. др Незир ПИВИЋ, Правни факултет у Зеници
13. Претпоставка невиности (обим и дејство у кривичном поступку) - Проф. др Татјана БУГАРСКИ, Правни факултет у Новом Саду
14. Злоупотреба процесних права као "инструмент" неефикасности откривања и доказивања кривичних дела - Драган ЈОЦИЋ, председник Апелационог суда у Нишу
15. Субјекти права на употребу правног лека и могући обим употребе правног лека - Мирољуб ТОМИЋ, Апелациони суд у Крагујевцу
16. Измењени концепт истраге (досадашња искуства и мере унапређења - Олгица МИЛОРАДОВИЋ, заменик Републичког јавног тужиоца
17. Бесплатна правна помоћ (међународни правни стандарди – норма и пракса Србије) – Дарија КУТУРОВИЋ,
Министарство правде Републике Србије
18. Судска казнена политика и једнакост грађана пред законом - Милунка ЦВЕТКОВИЋ, судија Врховног
касационог судa
19. Контрола оптужбе и ефикасност главног претреса – Дејан ТЕРЗИЋ, судија Посебног одељења Вишег суда у
Београду
20. Законитост доказа прибављених посебним истражним радњама у светлу одлука Европског суда за људска права - Доц. др Миле Шикман, Правни факултет и Факултет безбједносних наука Универзитета у
Бањој Луци
21. Претресање и поступање са привремено Одузетим предметима - Ивана МИЉУШ, Бојана СТАНКОВИЋ,
Правни факултет у Београду

В.

ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
1.

Право о извршењу кривичних санкција (поглавље 23 – норма и пракса Србије) - Александра
СТЕПАНОВИЋ, Министарство правде Републике Србије

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ - СМЕШТАЈ И КОТИЗАЦИЈА
Саветовање ће се одржати од 21 - 23. септембра 2017. године на Златибору
КОНГРЕСНИ ЦЕНТАР Установе студентских опоравилишта Београд
П. Ј. "Ратко Митровић" - Златибор
Учесницима Саветовања обезбеђен је смештај у хотелима Студентског опоравилишта "Ратко Митровић" и по
цени пуног пансиона, и то:
- у трокреветној соби:

2.800,00 din.

- у двокреветној соби:

2.950,00 din.

- у једнокреветној соби:

3.550,00 din.

- у четворокреветном апартману
по цени од:

4.650,00 din.

а уколико апартман користи једна особа цена се увећава за 50%.
Трошкове смештаја учесници Саветовања плаћају директно
на рачун Установе студентских опоравилишта Београд
П. Ј. "Ратко Митровић" - Златибор
на текући рачун бр. 840-672667-18.
У случају одустанка од претходно извршене резервације Установа студентских опоравилишта задржава 60% од
целокупног износа уплаћених средстава на име пансионског смештаја.
На Саветовању могу учествовати и добити материјале (Зборник радова) лица за која је УПЛАЋЕНА КОТИЗАЦИЈА на
текући рачун Удружења бр. 205-25110-30, и то у износу од 4.000,00 динара, за котизације уплаћене до 15. августа а у
износу од 4.500,00 динара за котизације уплаћене после 15. августа 2017. године.
Пријаве за Саветовање слати на адресу Удружења, а пријаве за хотелски смештај на адресу Установе студентских
опоравилишта Београд П. Ј. - "Ратко Митровић" Златибор.

ИНФОРМАЦИЈЕ
За све информације у вези одржавања
Саветовања обратити се на адресу организатора
СРПСКО УДРУЖЕЊЕ
ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ
Београд, ул. Краљице Наталије бр. 45,
или на тел/фаx: 011-2658-019, односно
Е-Маил: sukp@sezampro.rs и turanjaninveljko@gmail.com
За информације у вези смештаја,
обратити се на адресу Установа студентских
опоравилишта Београд
П. Ј. "Ратко Митровић" Златибор,

тел. 031-841-369, 031-841-625,
031-841-743 и 031-845-086
и факс: 031-841-791
У очекивању Вашег учешћа и на овогодишњем Саветовању искрено и
колегијално Вас поздрављамо.
ПРЕДСЕДНИШТВО УДРУЖЕЊА ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА

