
   

VAŽNE OBAVIJESTI

XXXIII. Savjetovanje će biti organizirano kombinirano: 
uživo u dvorani HOK-a (ograničen broj sudionika uz 
strogo poštivanje epidemioloških mjera) i kao video 
konferencija. Svi sudionici će dobiti link sa kojeg će moći 
sudjelovati u savjetovanju. Molim da se sudionici koji žele 
savjetovanje pratiti iz dvorane HOK-a jave na e-mail: 
jasmin.mujinovic@pravo.hr.

1. Kotizacija za Savjetovanje  420,00 kn
2. ZA ČLANOVE UDRUŽENJA 350,00 kn

PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 2 Zakona o PDV-u.

Sva izlaganja biti će objavljena u Hrvatskom ljetopisu za 
kazneno pravo i praksu br. 2/2020. koji će svakom sudioniku 
savjetovanja po uplati kotizacije biti poslan poštom.

Prijave molimo da šaljete na e-mail:
jasmin.mujinovic@pravo.hr

U prijavi molimo da navedete:
• ime i prezime sudionika, telefon te e-mail na koji 

će primiti potvrdu o prijavi i upute za on-line 
uključivanje

• naziv, adresu, telefon i OIB pravne osobe na koju se 
izdaje račun 

Uplate kotizacija molimo da izvršite na račun:
Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu

Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
OIB: 89986866813

IBAN: HR7423600001101221317
Poziv na broj: Broj računa

Opis plaćanja: Kotizacija ime i prezime

Važna napomena za tijela/ustanove:
Kotizacija može biti uplaćena po ispostavi fakture 

(nakon Savjetovanja) najkasnije do 28. veljače 2021.

Za dodatne informacije 
o Savjetovanju možete se obratiti

g. Jasmin Mujinoviću    
jasmin.mujinovic@pravo.hr www.pravo.unizg.hr/hukzp

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu

XXXIII. REDOVNO SAVJETOVANJE HUKZP

RAZMJENA ZNANJA, 
ISKUSTVA I IDEJA 
KAZNENOPRAVNE 

ZNANOSTI I KAZNENOG 
PRAVOSUĐA U UVJETIMA 
„NOVOG NORMALNOG“

Zagreb, 3. i 4. prosinca 2020.

Dvorana Hrvatske odvjetničke komore, 
Koturaška 53

T R I B I N A
Pitanja i odgovori o praktičnim 

aspektima primjene Kaznenog zakona 
i Zakona o kaznenom postupku

www.pravo.unizg.hr/hukzp



   

PROGRAM
Četvrtak, 3. prosinca 2020.

Dolazak i registracija sudionika

10,00 – 10,30  Otvaranje savjetovanja 
	 Prof.	dr.	sc.	Zlata	Đurđević,	predsjednica	

Udruženja	
 - Izbor	radnog	predsjedništva,	pozdravni	govori

10,30 - 12,30 Aktualna kaznenoprocesna pitanja 

Ovlasti Vrhovnog suda na ujednačavanje sudske prakse 
(Odluka Ustavnog suda RH o VKS) - prof.dr.sc. Zlata 
Đurđević, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi 
s posebnim osvrtom na rokove trajanja mjera i poteškoća u 
praksi - Vanja Marušić, ravnateljica USKOK-a, Marija Vučko, 
zamjenica ravnateljice USKOK-a, Mirta Kuštan asistentica 
istraživačica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Uporaba u dokaznom postupku potajno snimljenih 
tehničkih snimki: teorija odvagivanja - Milenka Slivar, 
sutkinja Županijskog suda u Bjelovaru

Dokazi iz inozemstva iz pozicije obrane - mogućnost 
pribavljanja, kontrola zakonitosti i pouzdanosti - Šime 
Matak, odvjetnik u Zagrebu

12,30 – 13,00  PAUZA

OKRUGLI STOL 13,00-15,00
Načelo javnosti kaznenog postupka: anomalija ili 

esencija vladavine prava

Moderatorica: prof.dr.sc. Zlata Đurđević, Pravni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu

Sudjeluju: Rajko Mlinarić, sudac Ustavnog suda RH, Damir 
Kos, sudac Vrhovnog suda RH, Darko Klier, zamjenik Glavne 
državne odvjetnice RH, dr. sc. Laura Valković, odvjetnica, 
prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, predstavnik Ministarstva pravosuđa i 
uprave, Marina Mandić, koordinatorica za medije i protokol 
MUP, Nataša Božić, novinarka N1 TV, Hrvoje Zovko, 
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND).

Petak, 4.prosinca 2020.  

9,00 – 10,00 Implementacija kazneno-procesnih direktiva 
Europske unije  

Neka pitanja usklađenosti hrvatskog kaznenog procesnog 
prava s direktivama o pravima obrane - prof. dr. sc. 
Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Marin Bonačić, doc. dr. sc. 
Zoran Burić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Implementacija Direktive o postupovnim jamstvima za 
djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim 
postupcima u hrvatskom zakonodavstvu - dr.sc Ivana Radić, 
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Zaštita žrtava u kaznenom postupku – praktična  
implementacije direktive 2012/29/EU - dr.sc. Reana Bezić i 
Petra Šprem, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

10,00 – 10,30 PAUZA

10,30 – 11,30 Aktualna pitanja kaznenog i prekršajnog 
prava 

Prekršajna odgovornost za promicanje ideologija suprotnih 
Ustavu Republike Hrvatske - prof.dr.sc. Ivo Josipović, Pravni 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Biosigurnost i kaznenopravni mehanizmi u sprječavanju 
širenja virusa COVID-19 - doc.dr.sc. Sunčana Roksandić 
Vidlička, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Krešimir 
Mamić, voditelj Službe terorizma MUP-a, Ravnateljstvo 
policije

Uvjetni otpust  u perspektivi suvremenog hrvatskog 
kaznenog zakonodavstva i kaznenopravne prakse 
probacijske službe -  Zdenka Kokić-Puce, mag. iur., Goran 
Brkić, mag. iur., Snježana Maloić, mag. iur., Uprava za 
zatvorski sustav i probaciju, RH

11,10 - 12,00 Izborna skupština Hrvatskog udruženja za 
kaznene znanosti i praksu

12,00- 12,30 PAUZA

12,30 – 13,30 Kaznenopravna suradnja u Europskoj 
uniji

Europski istražni nalog i nacionalni sustavi pravnih 
lijekova: Primjerena razina zaštite temeljnih prava u 
državi izdavanja naloga – mr. sc. Igor Materljan, Europska 
komisija, DG Eurostat, Luksembourg i Gordana Materljan, 
LL.M Europska komisija, Ured za publikacije, Luksembourg 

Izvanredne okolnosti: učinkovita međunarodna 
pravosudna i policijska suradnja i zaštita ljudskih prava 
-  Marijo Rošić, voditelj Ureda časnika za vezu RH pri 
EUROPOL-u, Ravnateljstvo policije RH i mr.sc. Danka 
Hržina, Državno odvjetništvo RH

Zajednički istražni timovi: koncept i analiza 
multilateralnog vođenja istrage i prikupljanja dokaza u 
Europskoj uniji - Zoran Vinković, viši državnoodvjetnički 
savjetnik specijalist Općinsko državno odvjetništvo u 
Varaždinu 

13,30 – 14,30 Tribina: rasprava i odgovori na pitanja 

14,30 Sažetak i zatvaranje savjetovanja

Pitanja za Tribinu sudionici mogu pripremiti unaprijed 
ili na savjetovanje te ih u pisanom obliku ubaciti u za 
to predviđenu kutiju u predvorju dvorane ili poslati na 
e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr do 15,00 sati prvog 
dana savjetovanja.

www.pravo.unizg.hr/hukzp


