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Адвокатска комора Србије и 

Партнери за демократске промене Србија 

 

Позивају Вас на округли сто 

 

„Споразуми јавног тужиоца и окривљеног према новом Законику о кривичном поступку“ 

 

Петак, 16.мај 2014. године, 12:00 – 17:30 

 

Адвокатска комора Војводине, Нови Сад 

  

Споразуми о признању кривичног дела и споразуми о сведочењу (споразуми јавног тужиоца и 

окривљеног) подразумевају решавање кривичних предмета без суђења путем преговора између 

тужиоца и окривљеног и њихових бранилаца. Концепт споразума о признању кривичног дела 

представља контроверзно питање чак и у земљама у којима се традиционално користи за решавање 

предмета, а Република Србија у том погледу није изузетак. Иако у ситуацији велике оптерећености 

судова и нове улоге тужилаштва у вођењу истраге нови Законик о кривичном поступку, чија је 

примена у свим судовима у Србији почела 1. октобра 2013. године, омогућава закључење 

споразума за сва кривична дела, број реализованих споразума и даље је мали.    

  

У циљу унапређења примене овог института и подизања капацитета учесника у поступку за 

закључивање споразума, као и информисања стручне и шире јавности о овим питањима, 

Адвокатска комора Србије, Адвокатска комора Војводине и Партнери за демократске промене 

Србија (Партнери Србија) 16. маја 2014. године, организју округли сто у просторијама Адвокатске 

коморе Војводине, на коме ће адвокати, тужиоци и судије разговарати о  досадашњој примени и 

могућностима за унапређење ефикасности овог института у Србији.  

 

Округли сто је део пројекта „Подизање капацитета адвокатуре за поступање у кривичним 

поступцима“ (Serbia Criminal Defense Capacity Program), који реализују Америчко удружење 

правника (American Bar Association Rule of Law Initiative - АБА РОЛИ)  и Партнери Србија, у 

сарадњи са Адвокатском комором Србије и уз подршку US Department of State/Bureau for 

International Narcotics and Law Enforcement Affairs (ИНЛ).   

 

 

Молимо Вас да долазак потврдите најкасније до среде, 14. маја 2014. године преко Адвокатске 

коморе Војводине, на адресу ak.vojvodine@sbb.rs 
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