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Правни факултет у Нишу и Београдски центар за безбедносну политику (БЦБП) позивају Вас 

на расправу „Правосудни и безбедносни систем у Србије у вртлогу уставних промена “, која 

ће се одржати у среду 23. маја 2018. од 12 часова у Сали за седнице Правног факултета. 

Предмет расправе су актуелне уставне промене у Србији. О контроверзама текућег процеса 

уставних измена у области правосуђа, предностима и недостацима предложених решења, те о 

томе како Устав Републике Србије из 2006. уређује систем националне безбедности и какве 

измене се у овој области препоручују, говориће: 

• проф. др Ирена Пејић, Правни факултет у Нишу 

• проф. др Богољуб Милосављевић, Правни факултет Универзитета Унион 

• проф. др Мирослав Хаџић, Београдски центар за безбедносну политику 

Модераторка: проф. др Невена Петрушић, Правни факултет у Нишу 

Влада Републике Србије је прошле године покренула дебату о изменама Устава у области 

правосуђа, с обзиром да је ова област препозната као једна од кључних препрека на путу 

Србије ка приступању Европској унији. Министарство правде је у априлу објавило ревидирану 

верзију уставних амандмана, али су струковна удружења и организације цивилног друштва 

задржали критични став – како о процесу јавне расправе, тако и о предложеним решењима. 

Међутим, и у многим другим областима ван правосуђа стручна јавност годинама указује на 

пропусте уставног текста из 2006. године, који је након распада државне заједнице са Црном 

Гором усвојен брзо и без адекватне јавне расправе. Дебата о уставним изменама данас нуди 

прилику да се ови пропусти обухватно сагледају и систематски анализирају. Београдски центар 

за безбедносну политику овим путем жели да допринесе широј дебати о томе какав устав је 

потребан грађанима Србије, са пажњом посвећеном нарочито систему безбедности, који је 

предмет истраживања, анализа и препорука БЦБП-а већ двадесет година. 

 


