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LIX РЕДОВНО ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ 
СРПСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ 

 

Поштоване колегинице-колеге, 

У циљу повећања степена адекватности државне реакције на криминалитет, а тиме и 
његовог смањења, предузимају се и одређене законодавне активности. Једна од најважнијих 
активности овог карактера су измене и допуне Кривичног законика Републике Србије. Кључни 
циљ ове државне реакције на пољу борбе против криминалитета јесте стварање нормативне 
(кривичноправне) основе за адекватнију реакцију државе на ову негативну друштвену појаву, и 
то како на превентивном тако и на репресивном плану.  

Међу најзначајнијим законодавним интервенцијама у КЗ с тим циљем јесу оне које се 
односе на измене у систему кривичних санкција, пооштравање казнених оквира код најтежих 
кривичних дела и обавезности узимања у обзир појединих кривичноправних института као 
отежавајућих околности у одмеравању кривичне санкције учиниоцу кривичног дела (случај 
нпр. са вишеструким повратом). Према ставу предлагача ове новине у Кривичном законику 
треба да допринесу повећању степена адекватности државне реакције на криминалитет и у 
превентивном и репресивном погледу. О степену значаја новина није потребно говорити. 
Насупрот, поставља се само питање да ли је нормирање неких од ових решења у складу са 
релевантним међународним правним стандардима у овој области, односно и питање да ли су 
само ове интервенције довољне за практичну примену новина које доноси измењени и допу-
њени Кривични законик. Уз ово, с обзиром на чињеницу да кривичноправна норма није једи-
ни предуслов жељеног степена адекватности државне реакције на криминалитет поставља се 
питање и других предуслова који морају бити испуњени ако једно друштво хоће да има жеље-
ни степен успеха на пољу борбе против криминалитета. То је случај нпр. са инструментима 
који обезбеђују потребан степен извесности од кажњавања због учињеног кривичног дела, 
ефикасан кривични поступак и ефикасно одузимање имовинске користи стечене вршењем 
кривичних дела. О значају ових питања није потребно посебно говорити. Уместо тога став око 
којег се сви слажемо - да без њиховог адекватног решавања нема ни потребног степена аде-
кватности државне реакције на криминалитет. Ако хоћемо, а хоћемо, да имамо адекватну 
државну реакцију на криминалитет онда морамо имати како адекватне правне норме које то 
обезбеђују тако и њихову адекватну примену. Но, за разлику од овог око којег се сви слажемо, 
присутна су различита мишљења о садржини норми које треба то да обезбеде и начину обез-
беђења њихове адекватне примене. С обзиром на ово, а у жељи да дамо свој допринос ква-
литету рада на овој проблематици и тиме дамо свој допринос изналажењу решења која ће 
бити у функцији жељеног степена државне реакције на криминалитет определили смо се да 
тема нашег овогодишњег скупа буде посвећена овим питањима. Удружење, као стручна асо-
цијација, жели и овог пута да пружи свој максималан допринос и квалитету рада на овим пита-
њима када је реч о кривичноправном аспекту. 

У искреној жељи да као стручна асоцијација дамо максималан допринос изналажењу 
решења која ће бити у функцији потребног степена адекватности државне реакције на 
криминалитет, Председништво Удружења је одлучило да за тему овогодишњег саветовања иза-
бере управо проблематику која се тиче стручно-критичке анализе не само новина које доносе 
измене и допуне Кривичног законика већ и стручно-критичке анализе и других питања која су у 
функцији ефикасног функционисања правосуђа схваћеног у квалитативном и квантитативном 
смислу значења, а тиме и у функцији адекватне државне реакције на криминалитет и у превен-
тивном и у репресивном погледу. 



3 

 

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 новина које доносе измене и допу-
не КЗ-а, статуса носилаца правосудних функција и других претпоставки адекватности државне 
реакције на криминалитет у Републици Србији. Дубоко смо, поштоване колегинице и колеге, убе-
ђени да овај наш циљ није могуће остварити без вашег активног учешћа у раду научног скупа. Због 
тог, позивамо вас да узмете учешће у раду и овогодишњег Саветовања Удружења и на тај начин 
заједнички дамо свој допринос решавању не малог броја отворених питања адекватности државе 
реакције на криминалитет (нормативног и практичног карактера). 

Позивајући вас да учествујете у раду Саветовања желимо посебно да истакнемо и чињени-
цу да у раду истог, у својству референата и гостију, учествују и еминентни представници кривич-
ноправне науке из иностранства, што је такође један од неизоставних 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 орга-
низације овог скупа овогодишње саветовање Удружења одржава се у сарадњи са Министар-
ством правде Републике Србије, Мисијом ОЕБС-а у Србији, Правосудном академијом из Бео-
града и Институтом за криминолошка и социолошка истраживања из Београда. 

Имајући у виду изнесено биће нам задовољство ако прихватите наш позив и узмете уче-
шће у раду Саветовања, на чему се унапред захваљујемо. 

 

С поштовањем и уважавањем,  

 

У Београду, маја месеца 2019. године 

 

 

 

 

 



4 

 

I ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМ РАДА 
 

ЧЕТВРТАК, 19. септембар 2019. 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  

3. Andrea ORIZIO, aмбасадор Мисије ОЕБС-a у Србији 

4. Walter PERKEL, стални правни саветник амбасаде САД-а у Србији 

5. 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  

- "НАЧЕЛО ОПОРТУНИТЕТА КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА - ИСКУСТВА ПРИМЕНЕ И МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА",  
Модератор: Проф. др Станко БЕЈАТОВИЋ 

 

ПЕТАК, 20. септембар 2019. 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 "ПРИТВОР И ДРУГЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИСУСТВА 
OКРИВЉЕНОГ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ (МЕЂУНАРОДНИ ПРАВНИ СТАНДАРДИ, РЕГИОНАЛНА 
ЗАКОНОДАВСТВА И ПРИМЕНА)", Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд, 2019. године 

12,30 - 13,30 - Дискусија 

13,30 - 16,00 - Пауза за ручак 

16,00 - 19,00 - Излагање референата и дискусија 
 

СУБОТА, 21. септембар 2019. 

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 
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II ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР САВЕТОВАЊА 
 

1. Prof. dr Claus Roxin 
2. Проф. др Станко Бејатовић 
3. Радомир Илић  
4. Ненад Вујић 
5. Академик Игор Леонидович-Трунов  
6. Проф. др Драгана Коларић 
7. Академик проф. др Миодраг Симовић 
8. Проф. др Вид Јакулин 

 

III ПРОГРАМ РЕФЕРАТА И РЕФЕРЕНАТА 

Тема и место одржавања скупа: 

ИЗМЕНЕ У КРИВИЧНОМ ЗАКОНДАВСТВУ И СТАТУСУ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИХ ФУНКЦИЈА И АДЕ-
КВАТНОСТ ДРЖАВНЕ РЕАКЦИЈЕ НА КРИМИНАЛИТЕТ (МЕЂУНАРОДНИ ПРАВНИ СТАНДАРДИ И 

СТАЊЕ У СРБИЈИ) 

 

I УВОДНИ РЕФЕРАТИ: 

1. Адекватност државне реакције на криминалитет и превенција криминалитета (стање у 
Републици Србији и мере унапређења)  

-  Радомир ИЛИЋ, државни секретар у Министарству правде Републике Србије 

2. Ревизија акционог плана за Поглавље 23 - корак напред на пољу адекватности државне реакције 
на криминалитет  

-  Чедомир БАЦКОВИЋ, помоћник министра правде и председник Преговарачке групе за Погла-
вље 23 

3. Кривични законик и (не)адекватност државне реакције на криминалитет (садашње стање и 
нова решења)  

-  проф. др Драгана КОЛАРИЋ, судија Уставног суда Србије 

4. Кривичнопроцесно законодавство (не)адекватност државне реакције на криминалитет 

-  проф. др Милан ШКУЛИЋ, судија Уставног суда Србије и редовни професор Правног факулте-
та Универзитета у Београду 

5. Незаконито стечена имовинска корист и нацрт Закона о утврђивању порекла имовине и 
посебном порезу  

-  др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Србије 

6. Предстојеће уставне промене и измене у сету правосудних закона 

-  др Милица КОЛАКОВИЋ-БОЈОВИЋ, Институт за криминолошка и социолошка истраживања; 
Ненад ВУЈИЋ, директор Правосудне академије   
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II РЕФЕРАТИ И РЕФЕРЕНТИ: 
 

МАТЕРИЈАЛНО КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО  
И АДЕКВАТНОСТ ДРЖАВНЕ РЕАКЦИЈЕ НА КРИМИНАЛИТЕТ 

 

1. Казна доживотног затвора и превенција криминалитета (неопходност или не)  
- проф. др Ђорђе ИГЊАТОВИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду 
 

2. Казнени оквири у КЗРС (адекватност или не)  
-  Бата ЦВЕТКОВИЋ, судија Врховног касационог суда 
 

3. Поврат као околност код одмеравања казне (адекватност постојећих решења) 
-  Драган ЈОЦИЋ, председник Апелационог суда у Нишу  
 

4. Институт три ударца (оправданост или не)  
-  доц. др Ивана БОДРУЖИЋ, Криминалистичко-полицијски универзитет 
 

5. Ублажавање казне и адекватност државне реакције на криминалитет  
-  Лидија КОМЛЕН-НИКОЛИЋ, заменица Апелационог јавног тужиоца у Београду 
 

6. Условни отпуст и превенција криминалитета  
-  Мирослав АЛИМПИЋ, судија Апелационог суда у Новом Саду и председник Вишег суда у Шапцу 
 

7. Ослобођење од казне и адекватност државне реакције на криминалитет (норма и пракса)  
- проф. др Ђорђе ЂОРЂЕВИЋ, Криминалистичко-полицијски универзитет 
 

8. Кућни затвор (искуства у примени)  
- др Јелена КОСТИЋ, Институт за упоредно право у Београду 
 

9. Новчана казна и адекватност државне реакције на криминалитет 
- доц. др Иван ЂОКИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду 
 

10. Мере упозорења и адекватност државне реакције на криминалитет  
- Тамара РАДОВИЋ, председница Основног суда у Новом Саду 
 

11. Припремање кривичног дела тешко убиство (оправданост или не)  
-  проф. др Емир ЋОРОВИЋ, Државни универзитет у Новом Пазару; Аднан БАЋИЋАНИН,              

заменик Вишег јавног тужиоца у Новом Пазару 
 

12. Кривично дело напад на адвоката (адекватност кривичноправне заштите адвокатске 
професије или не)  
- Југослав ТИНТОР, председник Адвокатске коморе Београд 
 

13. Жртва кривичног дела и кривичноправни инструменти заштите  
-  др Ивана СТЕВАНОВИЋ, директор Института за криминолошка и социолошка истраживања 
 

14. Кривична одговорност министара  
-  проф. др Зоран ЛОНЧАР, Правни факултет у Новом Саду 
 

15. Насиље у породици и насиље над породицом и државноправни инструменти реакције  
-  Доц. др Димитрије ЋЕРАНИЋ, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву; 

Љубана СЛАДИЋ, асистент Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву 
 

16. Кривичноправни инструменти државне реакције на криминалитет у руској федерацији (норма 
и пракса)  
-  академик Игор ЛЕОНИДОВИЧ ТРУНОВ, Москва 
 

17. Кривичне санкције и друге кривичноправне мере државне реакције на криминалитет Словеније   
-  проф. др Вид ЈАКУЛИН, Правни факултет у Љубљани 

 

18. Кривичне санкције и други кривичноправни инструменти државне реакције на криминалитет у 
КЗ Хрватске (норма и пракса) - проф. др Давор ДЕРАНЧИНОВИЋ, Правни факултет Загреб 
 

19. Кривичне санкције и други кривичноправни инструменти државне реакције на криминалитет у 
КЗ Северне Македоније  (норма и пракса) 

- доц. др Елена ТИЛОВСКА-КЕЦХЕДЈИ, Правни факултет Универзитета Св. Kлимент Охридски  Битол 
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КРИВИЧНОПРОЦЕСНО ЗАКОНОДАВСТВО  
И АДЕКВАТНОСТ ДРЖАВНЕ РЕАКЦИЈЕ НА КРИМИНАЛИТЕТ 

 

1. Статус носилаца правосудних функција и адекватност државне реакције на криминалитет  
-  академик проф. др Миодраг Симовић, Правни факултет у Бањој Луци и Уставни суд БиХ 
 

2. Статус носилаца јавнотужилачке функције и адекватност обављања поверених послова  
-  др Горан ИЛИЋ, заменик Републичког јавног тужиоца 
 

3. (Не)ефикасност кривичног поступка и превенција криминалитета  
- Мирољуб ТОМИЋ, судија Врховног касационог суда Србије 
 

4. Непрекидност главног претреса (правило или изузетак?)  
- Татјана СРЕТЕНОВИЋ, председница Кривичног одељења Вишег суда у Београду 
 

5. Притвор као мера обезбеђења присуства окривљеног у кривичном поступку (Европски 
стандарду и стање у Србији)  
- доц. др Вељко ТУРАЊАНИН, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу 
 

6. Посебне доказне радње и откривање и доказивање кривичних дела (искуства Црне Горе)  
- проф. др Драго РАДУЛОВИЋ, Правни факултет у Подгорици 
 

7. Полиција и ефикасност откривања и доказивања кривичних дела  
- доц. др Саша МАРКОВИЋ, Криминалистичко-полицијски универзитет  
 

8. Степен извесности кажњавања и одузимање незаконито стечене имовинске користи и 
адекватност државне реакције на криминалитет  
- проф. др Станко БЕЈАТОВИЋ 
 

9. Посебна одељења виших јавних тужилаштава и виших судова за сузбијање корупције  
- Милан ТКАЛАЦ, Апелационо тужилаштво у Новом Саду 
 

10. Инструктивни рокови и ефикасност решења кривичне ствари  
- проф. др Војислав ЂУРЂИЋ, Правни факултет у Нишу 
 

11. Вештачење и ефикасност решења кривичне ствари  
- проф. др Божидар БАНОВИЋ, Факултет безбедности у Београду 
 

12. Систем правних лекова и ефикасност решења кривичне ствари  
- проф. др Незир ПИВИЋ, Правни факултет у Зеници; проф. др Тадија БУБАЛОВИЋ, Правни факул-

тет у Ријеци 
 

13. Бранилац и ефикасност решења кривичне ствари 
- др Вељко ДЕЛИБАШИЋ, адвокат из Београда 
 

14. Оптужни акти и ефикасност решења кривичне ствари у коруптивним кривичним делима  
- Александар РАДОСАВЉЕВИЋ, посебно одељење Вишег јавног тужилаштва у Нишу; Иван 

МИТРОВИЋ, Основно јавно тужилаштво у Алексинцу  

МАЛОЛЕТНИЧКО И ПРЕКРШАЈНО ЗАКОНОДАВСТВО 
15. Малолетничка делинквенција и кривичноправне мере супротстављања 

- др Јасмина КИУРСКИ, заменица Републичког јавног тужиоца 
 

16. Прекршајне санкције и адекватност државне реакције на прекршаје  
- Леонида ПОПОВИЋ, председница Апелационог прекршајног суда у Београду;                                        

Каменско КОЗАРСКИ, председник Прекршајног суда у Новом Саду 
 

17. Модалитети лишења слободе у прекршајним законодавствима Републике Српске и Федерацији 
Босне и Херцеговине  
- проф. др Љубинко МИТРОВИЋ, омбудсмен за људска права Босне и Херцеговине 

 ПОКРОВИТЕЉ И ИЗДАВАЧ ЗБОРНИКА РАДОВА:  
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 ОПШТЕ НАПОМЕНЕ - СМЕШТАЈ И КОТИЗАЦИЈА  

Саветовање ће се одржати од 19 -21. септембра 2019. 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 једнокреветној и двокреветној соби: 2.830,00  

 -  у апартману по цени од: 4.690,00 din. 

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 коти-
зације 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 Уста-
нове 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 
E-Mail: sukp@sezampro.rs, тuranjaninveljko@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 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА  
И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

mailto:sukp@se%1Fzam%1Fpro.rs

