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Награде и Признања 

 

 2009. године Награда ОЕБС-а „Личност године“ ради доприноса 

спровођењу програма и подржавања вредности ОЕБС-а у Србији. 
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 „Регионални пројект правосудне сарадње - Европска конвенција о 
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States Department of Justice, 2016. године 

 „Научна анализа исказа“, S.C.A.N.-NIVO 1, European Behavioral Studies 

Institute E.B.S.I. Београд, 2018. године. 

 „Регионални пројект правосудне сарадње - Европска конвенција о 

људским правима“, Training of Trainers – Curriculum Development, ECHR 
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Department of Justice, 2018. године. 
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држала већи број предавања на територији Републике Србије у 

организацији Правосудног центра. 

 Бројна уводна излагања на стручним скуповима и округлим столовима на 

тему „Казнена политика судова“, „Вредновање рада јавних тужилаца и 

заменика јавних тужилаца“, презентације радних верзија Закона о јавном 

тужилаштву и Закона о Државном већу тужилаца, „Организација и 

положај јавног тужилаштва“, „Спречавање и сузбијање савремених 

облика криминалитета“, „Насиље у породици“ итд., у сарадњи са 
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представницима међународних организација (OEBS, Savet Evrope, ABA 

CELLI, CIDA). 

 Бројна предавања из области кривичног материјалног и процесног права 

на Правном факултету Универзитета у Београду, Крагујевцу, Нишу и 

Новом Саду, на Правном факултету Унион у Београду, Полицијској 

академији у Београду и Правосудној академији у Београду. 

 У својству предавача на Правосудној академији у Београду држала 

предавања полазницима Академије на тему Сексуално и родно засновано 

насиље (кривично-правна заштита), а судијама и јавним тужиоцима о 

примени новог Законика о кривичном поступку из 2011. године. 

 Упућена на Правосудну академију у Београду у својству предавача у 

периоду од  фебруара 2014. до 1.04.2016. године 

 Пројекти: Анализа  препрека у кривичном гоњењу злочина из мржње – 

члан 54а Кривичног законика; Методологија за истрагу у случајевима 

злостављања и Увиђај као доказна радња, Мисија ОЕБС у Србији, 2016. и 
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2. „Кривичноправна заштита оштећене уговорне стране у ништавним 
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3. „Основи за одређива притвора“, Судска пракса бр. 8/1991, Београд. 
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имунитет, Београд, 1995. године. 

6. „Стварна надлежност у кривичном поступку“, Избор судске праксе број 

10/1995, Београд. 

7. „Закон о наслеђивању са судском праксом“, Центар маркетинг, Београд, 

1995. године. 

8. „Смртна казна и малолетници“, зборник: Смртна казна-вечна дилема, 

Херцег Нови, 1996. године. 

9. „Убиство и нужна одбрана“, Правни живот број 9, том бр. 1, Београд, 

1997. године. 

10. „Накнада штете лицима неосновано лишеним слободе“, Правни живот 

број 9, том бр. 1, Београд, 1998. године. 

11. „Мера безбедности забране вршења позива, делатности или дужности“, 

Билтен Републичког јавног тужилаштва, број 1-2/2001, Београд. 

12. „Медији и презумпција невиности у кривичном поступку“, Правни живот 

број 9, том бр. 1, Београд, 2001. године. 

13. „Право на браниоца у преткривичном поступку“, Правни живот број 9, 

том бр. 1, Београд, 2002. године. 

14. „Насиље у породици“, часопис „Темида“ број 2, Београд, 2003. године, 

Конференција „Правна заштита од насиља у породици“, Златибор, 2003. 

године. 
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15. „Начело опортунитета“, Европска конвенција за заштиту људских права 

и основних слобода и кривично законодавство Србије и Црне Горе, 

Удружење за кривично право и криминологију Србије и Црне Горе, 

Златибор, 2004. године. 

16. „Посебни кривични поступци и нове тенденције у савременој науци 

кривичног права“, Нове тенденције у савременој науци кривичног права 

и наше кривично законодавство, Удружење за кривично право и 

криминологију Србије и Црне Горе, Златибор, 2005. године. 

17. „Улога јавног тужиоца у гоњењу починилаца насиља у породици“, 

Конференција: Заштита од насиља у породици у избегличкој и 

расељеничкој популацији у Републици Србији, Мрежа хуманитарних 

правних канцеларија, Београд, 2005. године. 

18. „Кривична дела против полне слободе“, Конференција: Кривични 

законик, Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање, Београд, 

2005. године. 

19. „Правна етика-етика јавних тужилаца Србије“, Скрипте за студенте на 

правном факултету Унион у Београду, Београд, 2006. године. 

20. „Положај јавног тужиовца према одрдбама Устава и решењима новог 

Закона о јавном тужилаштву“, Устав Републике Србије, кривично 

законодавство и организација правосуђа, Српско удружење за 

кривичноправну теорију и праксу, Златибор, 2007. године. 

21. „Улога јавног тужилаштва у борби против организованог криминала“, 

Међународна конференција: Политика супротстављања организованом 

криминалу, Београд, 21-22. новембар 2008. године. 

22. „Законска казнена политика-Могућност утицаја јавног тужиоца на 

политику сузбијања криминалитета“, Публикација-Јавно тужилаштво, 

полиција, кривични суд и сузбијање криминалитета, Удружење јавних 

тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Београд, 2008. године. 

23. Рецензент „Јавнотужилачки приручник“, Удружење јавних тужилаца и 

заменика јавних тужилаца Србије, Београд, 2008. године. 

24. „Субјекти и радње у истрази“, Ревија за криминологију и кривично право 

број 2, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 

2008. године. 

25. „Радна група за израду радне верзије законског текста и њен допринос 

квалитету законске норме“, Канадски пројекат за реформу правосуђа у 

Србији под називом „Законодавни поступак и казнено законодавство“, 

Београд, 2008. године. 

26. „Начело опортунитета кривичног гоњења у поступку према пунолетним 

учиниоцима кривичних дела“, Српско удружење за кривичноправну 

теорију и праксу и Канадски пројекат за реформу правосуђа у Србији 

„Опортунитет кривичног гоњења као инструмент ефикасности кривичног 

поступка и изрицања алтернативних кривичних санкција“, Београд, 2008. 

године. 

27. „Злоупотреба права и њен утицај на ефикасност рада“, Канадски пројекат 

за реформу правосуђа у Србији „Јавни тужилац као субјект ефикасности 

посзупања у кривичним стварима“, Београд, 2009. године. 

28. „Аутентично тумачење правне норме“, Канадски пројекат за реформу 

правосуђа у Србији „Тумачење казнено правне норме и адекватност 

примена“, Београд, 2009. године. 



 5 

29. Рецензент монографије „Улога и могућност јавног тужиоца у заштити 

жртава кривичног дела“, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних 

тужилаца Србије, Београд, 2009. године. 

30. „Вредновање рада јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца“, Ревија за 

безбедност број 6/09, Центар за безбедносне студије, Београд, 2009. 

године. 

31. „Реформа правосуђа у Србији“, Преглед Република Србија, 

информативно-документарни тромесечник број 4, Београд, 2009. године. 

32. „Опстанак“, Тужилачка реч, гласило Удружења јавних тужилаца и 

заменика јавних тужилаца Србије, број 15, Београд, 2010. године. 

33. „Алтернативне кривичне санкције у Кривичном законику Србије и 

стандарди Европске уније“, Српско удружење за кривичноправну теорију 

и праксу, Кривично законодавство Србије и стандарди Европске уније, 

Златибор, септембар 2010. године. 

34. „Положај и овлашћења јавног тужиоца у поступку пружања међународне 

правне помоћи“, Пројекат „Усаглашеност домаћих прописа са 

институтима Европске уније у области међународне правне помоћи у 

кривичним стварима и прпоруке за хармонизацију“, Београд, 2010. 

године. 

35. „Трговина људима у законодавству Републике Србије“, Пројекат „Борба 

против сексуално и родно заснованог насиља“, Кривичноправна заштита-

приручник, Правосудна академија, Београд, 2011. године. 

36. „Опортунитет кривичног гоњења и досадашња искуства у његовој 

примени“, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Нова 

решења у кривично процесном законодавству-теоретски и практични 

аспект, Златибор, 2011. године. 

37. „Међународна кривичноправна сарадња и оштећена лица“, Српско 

удружење за кривичноправну теорију и праксу, Међународна научна 

конференција „Европске интеграције и међународна кривичноправна 

сарадња“, Београд, 2011. године. 

38. „Настанак и историјски развој мера безбедности“, Ревија за 

криминологију и кривично право, број 2-3/2011, Београд, 2011. године. 

39. „Примена начела опортунитета у пракси-изазови и препоруке“, Пројекат 

подржан од Амбасаде Холандије, Удружења јавних тужилаца и заменика 

јавних тужилаца Србије и Партнери за демократске промене Србије, 

Београд, 2012. године. 

40. „Национално законодавство од значаја за супротстављање насиљу у 

породици“, „Ка бољој заштити жртава насиља у породици-одговор 

правосуђа“, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

Србије, Пројекат USAID-JRGA, Београд, 2012. године. 

41. „Споразум о признању кривичног дела и извршење кривичне санкције 

утврђене у споразуму“, Српско удружење за кривичноправну теорију и 

праксу, Актуелна питања кривичног законодавства (нормативи и 

практични аспекти), Златибор, 2012. године. 

42. „Нарко криминал и (не) реаговање државе“, Међународни научни скуп-

Тешки облици криминалитета и државна реакција, Српско удружење за 

кривичноправну теорију и праксу, Требиње, 2013. године. 

43. „Редовни правни лекови“, Приручник за примену Законика о кривичном 

поступку, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

Србије, 2013. године. 
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44. „Жалба јавног тужиоца и казнена политика“, „Казнена политика као 

инструмент државне политике на криминалитет“, Српско удружење за 

кривичноправну теорију и праксу, Бања Лука, 2014. године. 

45. „Значај увиђаја као доказне радње за истрагу“, „Тужилачка истрага-

регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени“, 

Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд, 2014. године. 

46. Рецензент Приручника за практичну примену комуникационе стратегије 

у кривичном поступку „Тужилаштво и јавност“, Мисија ОЕБС-а у Србији 

и Краљевина Холандије, Београд, 2014. године. 

47. „Јавни тужилац и заштита људских права у кривичном поступку-

механизми заштите“, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних 

тужилаца Србије и Фондација за отворено друштво-Србија, Београд, 

2014. године. 

48. „Дело малог значаја и начело опортунитета кривичног гоњења“ Српско 

удружење за кривичноправну теорију и праксу, Златибор, 2016. године. 

49. „Одговорност правних лица за кривична дела са посебним освртом на 

начело опортунитета“ Српско удружење за кривичноправну теорију и 

праксу, Златибор, 2017. године. 

50. „Методологија за спровођење истраге у случајевима злостављања  од 

стране полиције“, Републичко јавно тужилаштво, МУП РС, Сектор 

унутрашње контроле, Мисија ОЕБС у Србији, Београд, 2017. године. 

51. „Смернице за кривично гоњење злочина из мржње у Републици Србији“,  

Републичко јавно тужилаштво, YUKOM-Комитет правника за људска 

права, Мисија ОЕБС у Србији-Одељење за демократизацију и ОDIHR-

Канцеларија за људска права и демократске институције, Београд, 

2018.године. 

52. „Приручник за увиђај“ група аутора, Мисија ОЕБС у Србији, Београд, 

2018. године. 

 

 

Комисије и радне групе 

 

1. Члан Комисије за спровођење националне стратегије реформе правосуђа, 

Одлука Владе Републике Србије број 02-3767/2006 од 22.06.2006. године. 

2. Члан Комисије за обуку судија и јавних тужилаца, Одлука Високог савета 

правосуђа број 119-01-277/2006-01 од 04.09.2006. године. 

3. Члан Радне групе за обуку тужилаца, Одлука Правосудног центра за 

обуку и стручно усавршавање од 29.06.2006. године. 

4. Члан Радне групе за утврђивање основних начела за израду системских 

закона за регулисање правосуђа, Одлука Комисије за спровођење 

националне стратегије реформе правосуђа од 22.11.2006. године. 

5. Члан међународног Пројекта „Обрада лица места-увиђај“ у сарадњи са 

Министарством унутрашњих послова Републике Србије и Краљевином 

Шведске, Београд, 2006. године. 

6. Председник Радне групе за израду Закона о јавном тужилаштву и Закона 

о Државном већу тужилаца, Одлука Комисије за спровођење националне 

стратегије реформе правосуђа од 16.04.2007. године. 

7. Члан Радне групе за израду текста Законика о кривичном поступку са 

новим правним институтима, Одлука Министарства правде, број 119-01-

186/2007-05 од 10.12.2007. године. 
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8. Руководилац пројекта „Утицај јавног тужиоца на казнену политику 

судова у Србији“ у оквиру Пројекта „Подршка удружењу тужилаца 

Србије“, од стране Амбасаде Краљевине Холандије у Београду, 

Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, 2008. 

године. 

9. Члан Радне групе за израду текста радне верзије Закона о Националном 

институту за обуку у правосуђу (Закон о правосудној академији), Одлука 

Министарства правде у Београду број 119-01-36/2008-05 од 18.03.2008. 

године. 

10. Члан Надзорног одбора пројекта Савета Европе и Комисије ЕУ „Подршка 

мрежи тужилаца у југоисточној Европи“, Одлука Министарства правде, 

Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу, Одељење за 

међународну сарадњу и европске интеграције број 337-00-42/2008-06 од 

13.05.2008. године. 

11. Члан Радне групе за израду текста Закона о изменама и допунама Закона 

о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 

организованог криминала, Решење Министарства правде број 119-01-

158/2008-05 од 10.11.2008. године. 

12. Члан Радне групе за израду Правилника Државног већа тужилаца о 

дисциплинској одговорности и дисциплинском поступку, у оквиру 

Пројекта Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије 

и Америчког удружења правника (ABA CELLI), 2008. године. 

13. Члан Радне групе за израду Правилника о критеријумима мерилима 

вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и 

Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности кандидата за носиоца јавнотужилачке 

функције, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

Србије подржане од стране Министарства правде Републике Србије, 

Мисије ОЕБС у Србији и Канадског Пројекта за реформу правосуђа у 

Србији, 2009. године. 

14. Заменик председника Радне групе за израду Правилника о управи у 

јавном тужилаштву, решење Министарства правде број 119-01-132/2008-

05 од 10.06.2009. године. 

15. Председник Радне групе за израду Правилника о дисциплинском 

поступку и дисциплинској одговорности, Пројекат Европске уније 

„Подршка Високом савету судства и Државном већу тужилаца“ који је 

спровео ECO consalting, 2009. године. 

16. Члан Програмског савета Правосудне академије, Одлука Управног 

одбора Правосудне академије од 10.06.2010. године. 

17. Члан комисије за обуку ментора и предавача, Одлука Програмског савета 

Правосудне академије од 18.10.2010. године. 

18. Члан Радне групе за израду Предлога курикулума о Закону о забрани 

дискриминације, Решење директора Правосудне академије од 26.08.2010. 

године. 

19. Члан Редакције Часописа за кривичне науке „Crimen“ Правног факултета 

Универзитета у Београду од 2010. године. 

20. Члан Издавачког савета Стручног часописа о корупцији и организованом 

криминалу „Ревија за безбедност“, Центар за безбедносне студије у 

Београду од 2010. године. 
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21. Члан Предеседништва Српског удружења за кривичноправну теорију и 

праксу, Одлука Скупштине Српског удружења од 27.12.2011. године. 

22. Члан Радне групе за реализацију Пројекта „Успостављање центра за 

форензичку обуку у склопу Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије-SweSe II“ у сарадњи са полицијом Шведске, Дирекција 

полиције, Управа криминалистичке полиције, Национални 

криминалстичко-технички центар 03/4-7 Број: 234-1-2830/11 од 

22.08.2011. године. 

23. Члан Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама 

Законика о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Решење 

Министарства правде и државне управе број 119-00-11/2012-08 од 

30.08.2012. године. 

24. Члан Радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама 

Законика о кривичном поступку, Решење Министарства правде и 

државне управе број 119-00-7-1/2012-08 од 31.08.2012. године. 

25. Консултант на имплементацији пројекта „Јачање капацитета портпарола 

Министарства унутрашњих послова и тужилаштва за комуникацију са 

медијима у кривичним истрагама“, мисија ОЕБС у Србији,  Републичко 

јавно тужилаштво, А број 58/2013 од 21.10.2013. 

26. Члан Радне групе за израду радног текста за измену и допуну Правилника 

о управи у јавним тужилаштвима, Решење Министарства правде и 

државне управе број 119-01-00073/2014-03 од 19.03.2014. године. 

27. Члан Радног тела ради израде нацрта критеријума и мерила за оцену 

стручности, оспособљености и достојности кандидата приликом 

предлагања и избора на јавнотужилачку функцију и достављања 

Државном већу тужилаца на упознавање и усвајање, Одлука Државног 

већа тужилаца А број 749/14 од 29.05.2014. године. 

28. Члан Комисије за састављање и вредновање теста, у поступку за 

предлагање и избор кандидата за јавне тужиоце и заменике јавних 

тужилаца, Одлука Државног већа тужилаца А број 195/15 од 14.05.2015. 

године. 

29. Заменик члана Комисије за састављање и вредновање писаног теста и 

вредновање програма организације и унапређења рада јавног 

тужилаштва“, Одлука Државног већа тужилаца А број 50215 од 

29.09.2015.године. 

30. Члан Радног тела за израду нацрта програма и начина полагања испита на 

коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата за заменика 

јавног тужиоца који се први пут бира, Одлука Државног већа тужилаца А 

број 31/216 од 15.04.2016. године. 

31. Члан Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона 

о супстанцама  које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога 

и психотропних супстанци, Решење Министарства здравља број 119-01-

00142/2016-12 од 21.04.2016. године. 

32. Члан Радног тела за израду нацрта Пословника о изменама и допунама 

Пословника о раду Државног Pвећа тужилаца, Одлука Државног већа 

тужилаца А број 364/16 од 16.05.2016. године.  

33. Члан више радних група за израду периодичних извештаја Владе 

Републике Србије, Канцеларија за људска и мањинска права и др. у 

периоду од 2016. године. 
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34. Председник Комисије о испитивању поступања државних органа у 

расветљавању пријављених случајева нестале деце у Србији, Одлука 

Владе Републике Србије од 16. марта 2018. године. 

35. Контакт особа у Републичком јавном тужилаштву за област родне 

равноправности, злочин из мржње  и кривично дело насиље у породици. 

36. Члан Радне групе за израду Приручника поводом унапређења примене 

начала опортунитета, Мисија ОЕБС у Србији, 2018. година. 

 

 

Познавање језика 

 Енглески (основе). 

 

 

Рад на рачунару 

 MS Office, 

 Internet Explorer. 

 


