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Кривично право

Сврха: Сврха обуке судија кривичних одељења и судијских помоћника, јавних тужилаца,
заменика јавних тужилаца и тужилачких помоћника је упознавање са новим правним
прописима из области кривично-процесног и кривично-материјалног права.  

Циљ: По завршетку обуке корисници: правилно, јединствено и квалитетно примењују нове
прописе.Ефикасно и стручно воде поступак и доносе одлуке.

Место одржавања: Обука корисника одржава се у Правосудној академији, апелационим,
вишим и основним судовима, апелационим, вишим и основним јавним тужилаштвима.

Трајање: По правилу једнодневни семинари, уз могућност измена у случају потребе.

Корисници: Корисници програма су све судије из области кривичног права а за поједине
теме и судијски помоћници, јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и за поједине теме и
тужилачки помоћници.

Материјал: Национално законодавство - закони и подзаконски акти и међународни правни
акти.

Стручна литература: Приручници у писаној и електронској форми.

Методологија: Комбинација предавања (са или без презентације) и дискусије, рад у групама,
симулација случаја, анализа случаја и округли сто.

Предавачи: Предавачи са листе Правосудне академије (судије, јавни тужиоци и заменици
јавних тужилаца, адвокати, експерти). Број предавача у зависности од теме. 
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Материја: Кривични поступак

Тема: Вештине заступања предмета

Сегмент: Фаза 1
Циљна група: Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици
Трајање: 3 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ)
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: План акције, Играње улога, Демонстрирање, Симулација, Студија
случаја

Циљеви: стручно усавршавање јавних тужилаца и њихових заменика за примену вештина
заступања предмета на суђењу ради успешног вођења поступка по Законику о кривичном
поступку

Исходи: Након обуке јавни тужиоци и њихови заменици имају виши ниво знања о важности и
доброј припреми уводне речи, унакрсног испитивања сведока и завршне речи за успешно
заступање предмета и вођење поступка по ЗКП-у

Опис: Вештине вођења поступка: - Припрема предмета за суђење и уводне речи; - Припрема
за суђење и вежбе везане за уводну реч; - Основно испитивање и посебна питања везана за
основно испитивање; - Унакрсно испитивање; - Завршна реч; - Симулација суђења. 

Сегмент: Фаза 2
Циљна група: Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици,
Тужилачки помоћници, Тужилачки сарадници
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП)
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Демонстрирање, Дискусионе групе, Студија случаја, Предавање
(мини лекција)

Циљеви: - Обучавање тужилаца за делотворне вештине писања, укључујући и начине за
организацију и структурирање оптужница, израду правних квалификација и правничко
резоновање уз помоћ FIRAC модела, избор најадекватнијих речи, прецизирање и „утезање"
реченица, као и прелажење са једног пасуса на други у циљу течнијег излагања; - Подршка
тужиоцима приликом идентификације примера доброг и проблематичног писања правних
аката; - Помоћ тужиоцима да почну да побољшавају и усклађују начине писања правних
аката.  

Исходи: По завршетку обуке учесници ће бити у стању да сажето и логично организују
чињенице и принципе, да боље разумеју процесе правничког резоновања и писања правних
аката, као и да усаврше вештине заступања предмета.

Опис: Напредна радионица за писање правних аката за тужиоце: - Увод и вођени разговор:
Разумевање улоге јавног тужиоца и оптужнице; - Циљ, структура и стил писања тужилачких
аката; - Метода FIRAC (Facts - чињенице, Issue - проблем, Rule - правило, Analysis - анализа, i
Conclusion - закључак) за писање правних аката; - Писање правне квалификације и
диспозитива оптужнице; - Редослед доказа; - Правничко резоновање у оптужници; 
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Тема: Мере обезбеђења присуства окривљеног у циљу несметаног
вођења кривичног поступка  

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Заменици јавног тужиоца, Тужилачки помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Законик о
кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршавање знања јавних тужилаца, њихових заменика и тужилачких помоћника о
примени мера за обезбеђење присуства окривљеног по одредбама Законика о кривичном
поступку и оспособљавање за успешно вођење кривичног поступка.

Исходи: По завршетку обуке корисници правилно и јединствено примењују
прописе.Ефикасно и стручно воде кривични поступак и доносе одлуке.

Опис: Појам и врсте мера за обезбеђење присуства окривљеног у кривичном поступку (позив,
довођење, забрана прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем, забрана
напуштања боравишта, јемство, забрана напуштања стана и притвор). Притвор - разлози за
одређивање, преиспитивање разлога током поступка, хитност поступања. Примена члана 5.
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. 
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Тема: Начело опортунитета

Сегмент: 
Циљна група: Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици,
Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници, Тужилачки сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Округли сто

Циљеви: Изградња капацитета тужилаца за јединствену примену начела опортунитета,
односно одложеног кривичног гоњења и отклањање неуједначености праксе јавних
тужилаштава. употребом приручника који пружа јасне и прецизне инструкције тужиоцима у
првом степену 

Исходи: Примење препоруке о примени принципа опортунитета (могућности одложеног
гоњења) у кривичном поступку и јединствена примена од стране јавних тужилаштава.

Опис: - Досадашња искуства и уочени проблеми у примени начела опортунитета кривичног
гоњења и начини њиховог превазилажења ; - Услови за примену, субјекти предлагања,
предлог и одлуке о предлогу за примену начела опортунита кривичног гоњења ; - Обавезе
осумњиченом у случају одлагања кривичног гоњења, појам, врсте, сврха, избор врсте обавезе,
начин и рок извршења ; - Евиденција и надзор над извршењем обавеза из наредбе о одлагању
кривичног гоњења ; - Решење о одбачају кривичне пријаве услед употребе начела
опортунитета кривичног гоњења - доношење, садржај, достављање, поуке и правно дејство у
смислу начела ne bis in idem 

Тема: Поступак по жалби

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Заменици јавног тужиоца
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дискусионе групе, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Продубљивање знања учесника о садржини и форми одлука суда, жалбом на
пресуду, жалбеним поступком и одлукама другостепеног суда поводом изјављене жалбе.
Развијање технике писања жалбе.

Исходи: По завршетку обуке учесници разумеју поступак по жалби.

Опис: Жалба – општи појам (жалба на пресуду и жалба на решење), деволутивност
суспензивност; Садржај жалбе; Основи побијања; Поступак по жалби; Границе испитивања
првостепене пресуде; Одлуке другостепеног суда по жалби; Писмена израда другостепене
одлуке; Практични примери и дискусија. 
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Тема: Споразум о признању кривичног дела

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање знања и вештина носиоца јавнотужилачких функција за примену
института признања кривичног дела.

Исходи: По завршетку обуке корисници правилно и јединствено примењују прописе за
примену (института) споразума опризнању кривичног дела.Ефикасно и стручно воде кривични
поступак и доносе одлуке.

Опис: Анализа законских одредби, искуства земаља у којима се примењује овај институт,
упутства за примену и спорна питања у пракси; тумачење одредби чл. 317 и чл. 318 ЗКП у
погледу овлашћења суда у односу на споразуме који се закључују између ЈТ и окривљеног.

Тема: Трошкови кривичног поступка

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Запослени у
административној ка
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Отклањање дилема око различитог поступања судова и тужилаштва у примене
одредби Законика о кривичном поступку о трошковима кривичног поступка (чл.261-267)

Исходи: Правилна примена одредби Законика о кривичном поступку о трошковима кривичног
поступка

Опис: - одлуке о трошковима у оквиру пресуда, - решења о трошковима, - решења о исплати
трошкова,
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Тема: Увиђај као доказна радња

Сегмент: Фаза 2
Циљна група: Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици,
Тужилачки помоћници, Полицијски службеници, Корисници почетне обуке, Тужилачки
сарадници, Тужилачки приправници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ)
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Развијање знања и вештина јавних тужилаца и њихових заменика као руководилаца
предистражног поступка у складу са ЗКП и оспособљавање за успешно вођење тог поступка
са посебним нагласком на значај форензичке обраде лица места као доказне радње.

Исходи: По завршетку обуке учесници имају већи степен професионалних знања и вештина у
вези форензичких техника за обраду лица места у процесуирању кривичних дела.

Опис: Доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица
места: - Значај форензичке обраде лице места у процесуирању кривичних дела, - Честице
заостале након испаљивања ватреног оружја и микротрагови стакла; - Микротрагови
боја/влакана; - Микротрагови пожара/експлозија; - студија случаја и практична вежба;  

Тема: Условни отпуст

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Промоција нових алтернативних санкција и мера у кривичном законодавству и
ширење примене условног пуштања на слободу кроз представљање Приручника за
попуњавање извештаја за условни отпуст.

Исходи: Повећани капацитет судија да правилно процене захтеве за условно пуштање на
слободу као и јавних тужилаца да ефикасно спроведу кривично законодавство дајући им
практичне вештине путем упознавање са новим процедурама потребним за њихов ефикаснији
рад.

Опис: Приручник за попуњавање извештаја за условни отпуст: - кривичноправни аспекти
захтева за условно пуштање и одговарајући правни оквир; - упитник за процену ризика
осуђеног; - вођење осуђеног и његов дисциплински записник; - рад и запошљавање осуђеног;
- коначна оцена и утисци у вези са захтевом за условни отпуст;
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Материја: Еколошко право-кривичноправна заштита

Тема: Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Судска администрација, Заменици јавног тужиоца
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Кривични законик (КЗ)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника да разумеју процес управљања отпада, представљање
свих радњи које су потребне за ову врсту увиђаја и пружање професионалних информација
медијима везано за предмете у еколошким стварима

Исходи: Учесник је у стању да решава овакве врсте предмета и да даје информације
медијима везано за предмете у еколошким стварима

Опис: Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад Презентовање законске регулативе у
погледу управљања отпада, представљање свих радњи које су потребне за ову врсту увиђаја
и вршења координације са неопходним институцијама као и представљање случаја опасног
отпада Пружање професионалних информација медијима везано за предмете у еколошким
стварима Вежба-писање саопштења за јавност Представљање саопштења за јавност од
стране учесника и дискусија о предметима (природа медија, дефинисање јасне поруке)

Тема: ЦИТЕС-Конвенција и санкционисање илегалне трговине
угроженим дивљим врстама

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Заменици јавног тужиоца
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 1
Законска регулатива: Кривични законик (КЗ)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Учесници ће се упознати са свим аспектима ЦИТЕС Конвенције и везаним
националним прописима ,легалним и илегалним токовима трговине дивљим врстама
,методама кријумчатења, истрагама везаним за криминалне активности над дивљим врстама
и илегалну трговину,као и примерима добре и лоше праксе из Србије и иностранстав.

Исходи: Учесници ће бити у могућности да стечена знања примене у устрази коју воде као и
да контактирају стручно особље у погледу легалним и илегалним токовима трговине дивљим
врстама како би успешно извршили истрагу.

Опис: ЦИТЕС Конвенције и везаним националним прописима ,легалним и илегалним токовима
трговине дивљим врста
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Материја: Материјално кривично право

Тема: Кривична дела против привреде

Сегмент: 
Циљна група: Основни јавни тужиоци и заменици, Службеници Пореске управе
Трајање: 3 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Закон о прекршајима, Кривични
законик (КЗ), Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања и професионалних вештина руководилаца Сектора за контролу и
начелника регионалних одељења Сектора пореске полиције приликом утврђивања намере да
ли је порески обвезник учинио прекршај или кривично дело.

Исходи: учесници су повећали ниво стручног знања и професионалних вештина у примени
својих законских овлашћења за ефикасније откривање пореских прекршаја и пореских
кривичних дела.

Опис: Прекршај или пореско кривично дело? - Однос између прекршајних и кривичних судова
- Ne bis in idem, - Улоga пореске инспекције у реализацији имовинскоправног захтева
оштећеног; - извршење прекршаја; - Намера као основ за разграничење прекршаја и
кривичног дела; - Проблеми у доказивању и квалитет доказа за пореска кривична дела: ∙
посредни и непосредни докази, ∙ технике и начини доказивања, ∙ имовински цензус као
објективни елемент инкриминације за разграничење прекршаја и пореских кривичних дела, ∙
да ли је и када могуће продужено дело, ∙ деловање организованих криминалних група са
освртом на прање новца из пореске утаје. - Пореска кривична дела у судској пракси;  

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Републички јавни тужилац и заменици, Тужилац за ОК и
заменици, Полицијски службеници, Запослени у Управи царина, Службеници Пореске управе
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Закон о међународној правној помоћи у
кривичним стварима, Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Конвенција
Савета Европе о
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Демонстрирање, Дискусионе групе, Дебата, Студија случаја,
Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања и подизање нивоа свести о недозвољеној трговини, јачање
сарадње и заједничког рада националних институција и запослених у кривичном правосућу

Исходи: Позавршетку обуке учесници су повећали ниво стручног знања и професионалних
вештина у области недозвољене трговине, појачан је капацитет запослених у кривичном
правосуђу како би се адекватно борили са недозвољеном трговином и повезаним кривичним
делима

Опис: Природа и обим недозвољене трговине у Републици Србији; опојне дроге и
психотропне супстанце, трговина људима и миграција,кријумчарење дуванских производа,

                           10 / 205



 

наоружање, културна добра, трговина другом акцизном робом.

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачки п
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Кривични законик (КЗ)
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање представника тужилаштва, правосуђа и Министарства унутрашњих
послова са актуелним трендовима у картичарству и могућим злоупотребама платних картица
(чл. 243. КЗ)

Исходи: Повећан ниво професионалних знања и вештина за поступање по чл. 243. и чл. 244б
Кривичног законика

Опис: Актуелни облици превара и злоупотреба са платним картицама: - Платне картице,
појам изглед, врсте, учесници и коришћење, - Регулисање платне картице; - Врсте
злоупотреба; - Обука трговаца и корисника;
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Материја: Ратни злочини

Тема: Суђења за ратне злочине

Сегмент: Фаза 1
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично
одељење, Тужилац за РЗ и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Адвокати
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
надлежности и организацији државних органа у поступку за ратне злочине
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: подизање нивоа знања судија, судијских помоћника, тужилаца и тужилачких
помоћника у примени Међународног хуманитарног права у суђењима за ратне злочине.

Исходи: Учесници су подигли ниво знања и практичних вештина за примену Међународног
хуманитарног права у суђењима за ратне злочине 

Опис: Међународно хуманитарно право и његова примена у суђењима за ратне злочине у
Србији: -извори Међународног хуманитарног права; -утврђивање постојања и квалификовање
оружаног сукоба и избор одговарајућег примењивог режима МХП; -веза између злочина и
оружаног сукоба као елеменат ратног злочина; -статус заштићене особе; -радње извршења
ратног злочина;

Сегмент: Фаза 2
Циљна група: Тужилац за РЗ и заменици, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници,
Секретари тужилаштава
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о надлежности и организацији државних органа у поступку за
ратне злочине
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: подизање нивоа знања заменика тужиоца за ратне злочине и тужилачких
помоћника у тужилаштву за ратне злочине у примени међународног хуманитарног права у
суђењима за ратне злочине.

Исходи: Учесници су подигли ниво знања и практичних вештина за примену међународног
хуманитарног права у суђењима за ратне злочине

Опис: Истраге у предметима ратних злочина: •Специфичности истрага у предметима ратних
злочина •Организација, руковођење и надзор у спровођењу истраге •Прелиминарни увид у
спис и стратегија вођења истраге •Припрема плана истраге •Трајање и завршетак истраге -
Извори доказа и потврда аутентичности доказа : • Прикупљање доказа (као што је војна
документација из ратног периода) • Форензички докази • Докази добијени ексхумацијом и
идентификацијом • Војни вештаци, вештаци судске медицине, антрополози • Докази
прибављени претресима по наредби суда - Студија случаја: • Припрема плана истраге -
Примери добре праксе; - Испитивање сведока: • Идентификовање релевантних сведока •
План и припрема • Процена поузданости и кредибилитета • Испитивање сведока путем видео
линка • Сведоци инсајдери - Испитивање окривљеног; - Оцена и резултати истраге; - Истрага
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у предметима ратних злочина из перспекиве одбране; 

Сегмент: Фаза 3
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично
одељење, Тужилац за РЗ и заменици
Трајање: 4 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
надлежности и организацији државних органа у поступку за ратне злочине
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Јачање мултисекторске сарадње у предметима истраге, процесуирања ратних
злочина и посебног односа према жртвама. 

Исходи: Учесници су стекли потребан ниво знања и вештина за процесуирање предмета
ратних злочина и ојачали мултисекторску сарадњу у предметима истраге, процесуирања
ратних злочина и посебног односа према жртвама. 

Опис: Сексуално насиље у рату: Тема 1:Увод - сексуално насиље: - Међународно право:
Правни инструменти; - Судска пракса и достигнућа (Оптужнице као злочин против
човечности, ратни злочин, геноцид; Дефиниција силовања; Сексуално насиље и присила), -
Психосоцијални аспекти; Тема 2 : Положај оштећеног у кривичном поступку: - Појам
оштећеног, - учешће оштећеног у кривичном поступку, - права оштећеног и начин
остваривања тих права у кривичном поступку према Законику о кривичном поступку (са
напоменом да Законик не предвиђа појам жртве) Тема 3: Доказне радње, посебне доказне
радње и оцена доказа: - Појам и врсте доказних радњи (саслушање окривљеног, испитивање
сведока; вештачење; увиђај, реконструкција догађаја,). - Посебне доказне радње. - Доказни
поступак на главном претресу (испитивање сведока, вештака или стручног саветника,
суочење). - Оцена доказа и слободно судијско уверење, са посебним освртом на незаконите
доказе. Тема 4: Техника саслушања окривљеног и испитивања сведока: - Појам и структура
исказа, - врста исказа, - оцена исказа, - анализа садржине исказа и поређење са утврђеним
чињеницама и прикупљеним доказима, - техника и начин саслушања/испитивања, -
разликовање битних од небитних питања, - допунско саслушање/испитивање, - предочавање
других исказа или материјалних доказа, - суочење.

Сегмент: Фаза 4
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично
одељење, Тужилац за РЗ и заменици, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници,
Адвокати, Секретари тужилаштава
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Законик о
кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о надлежности и организацији
државних органа у поступку за ратне злочине
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Округли сто

Циљеви: подизање нивоа знања учесника у примени међународног хуманитарног права у
суђењима за ратне злочине.

Исходи: Учесници су подигли ниво знања и практичних вештина за примену међународног
хуманитарног права у суђењима за ратне злочине

Опис: Злочин против човечности као кривично дело и командна одговорност као облик
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кривичне одговорности и њихова примена у предметима ратних злочина у Србији: - Елементи
кривичног дела Злочин против човечности (ЗПЧ) - Разлика између ЗПЧ и ратних злочина; -
Практични значај процесуирања за кривично дело ЗПЧ; - Да ли и у којој мери дела ЗПЧ могу
бити обухваћена ратним злочинима против цивилног становништва? - Могућност
процесуирања за извршење ЗПЧ у Србији за кривична дела почињена у оружаним сукобима на
територији бивше Југославије? - начело законитости; - постојање правног основа (Устав Србије
и међународно право); - судска пракса Европског суда за људска права - пракса других
држава у региону; - Командна одговорност: дефиниција и елементи према нормама
међународног хуманитарног и кривичног права и међународној судској пракси; - Командна
одговорност и други облици кривичне одговорности; - Пракса примене командне
одговорности у земљама региона; - Да ли се институт командне одговорност може
примењивати у Србији и како? - могући правни основи и решења - примењиве и релевантне
међународне и домаће норме; - Институт саизвршилаштва у правном систему Србије
(дефиниција, развој института, кратак осврт на примену института у пракси); - Досадашња
судска пракса у односу на саизвршилаштво у предметима ратних злочина Србији; - Кључни
изазови у примени саизвршилаштва у предметима ратних (посебно у погледу злочина
почињених од стране група појединаца), - Стандарди доказивања саизвршилаштва; -
Евентуално постојање разлике између судија и тужилаца у тумачењу института
саизвршилаштва и/или стандарда доказивања и могућност њиховог превазилажења;

Сегмент: Фаза 5
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично
одељење, Тужилац за РЗ и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски
службеници, Секретари тужилаштава
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
надлежности и организацији државних органа у поступку за ратне злочине
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: подизање нивоа знања судија, судијских помоћника, тужилаца и тужилачких
помоћника у примени Међународног хуманитарног права у суђењима за ратне злочине.

Исходи: Учесници су подигли ниво знања и практичних вештина за примену Међународног
хуманитарног права у суђењима за ратне злочине.

Опис: Поступање са сведоцима и оштећенима у предметима ратних злочина: - Значај
поступања са оштећенима и другим сведоцима у предметима ратних злочина; - Иницијални
контакт, процена личности сведока, услова и околности за примену мера заштите; -
Комуникација са сведоком за време истраге: • Упознавање са личношћу сведока и
разумевање његове забринутости (препознавање страхова које сведок има, разматрање
страха у комуникацији са сведоком, заснивање односа поверења; вештине за опуштање и
„отварање“ сведока; избегавање секундарне виктимизације) • Испитивање сведока пре
суђења • Припрема сведока за суђење - Изазови у пракси и примери добре праксе у раду са
посебно осетљивим сведоцима и заштићеним сведоцима - Поступање са осетљивим
сведоцима и заштићеним сведоцима - Поступање са осетљивим сведоцима за време суђења -
Мере подршке сведоцима: • Процена потреба сведока • Најчешће психолошке реакције
сведока и оштећених • Утицај трауме • Траума и памћење • Најчешћа питања везана за
подршку сведоцима - Искуства, примери добре праксе и научене лекције служби за помоћ и
подршку сведоцима и оштећенима из земаља региона и Србије  

Сегмент: Фаза 6
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично
одељење, Тужилац за РЗ и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски
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службеници, Адвокати, Секретари тужилаштава
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
надлежности и организацији државних органа у поступку за ратне злочине
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Округли сто

Циљеви: подизање нивоа знања судија, судијских помоћника, тужилаца и тужилачких
помоћника у примени Међународног хуманитарног права у суђењима за ратне злочине.

Исходи: Учесници су подигли ниво знања и практичних вештина за примену Међународног
хуманитарног права у суђењима за ратне злочине.

Опис: Одлучивање о имовинскоправном захтеву оштећеног као део пресуде у предметима
ратних злочина: - Имовинскоправни захтев у кривичном поступку – законски оквир у Босни и
Херцеговини и Србији – сличности и разлике; - Улога тужиоца у вези са имовинскоправним
захтевом у кривичном поступку; - Улога судије у вези са имовинскоправним захтевом у
кривичном поступку; - Судска пракса на тему одлучивања о имовинскоправном захтеву
оштећеног као део пресуде у предметима ратних злочина – хронолошки преглед и развој
судске праксе; - Потешкоће у пракси и постојећи механизми за њихово превазилажење,
примери добре праксе;

Сегмент: Фаза 7
Циљна група: Судска администрација, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије
апелационог суда - кривично одељење, Тужилац за РЗ и заменици, Тужилачка
администрација, Судијски помоћници
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
надлежности и организацији државних органа у поступку за ратне злочине
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција), Дискусионе групе

Циљеви: упознавање практичара са изазовима и примерима добре праксе у предметима
ратних злочина и психосоцијални аспекат рада са сведоцима – оштећенима, жртвама
сексуалног насиља.

Исходи: Учесници су стекли потребан ниво знања и вештина за процесуирање предмета
ратних злочина са посебним сензибилитетом у поступању са сведоцима – оштећенима,
жртвама сексуалног насиља.

Опис: Сексуално насиље у предметима ратних злочина – судска пракса и поступање са
сведоцима и оштећенима: - Историјат и размере злочина сексуалног насиља у БиХ за време
оружаних сукоба 90-их , Највећи изазови, Потреба за мултидисциплинарним приступом; -
Злочини сексуалног насиља у региону: правни оквир у кривичном законодавству БиХ; -
Разлике и сличности у односу на правни оквир кривичног законодавства Србије; - Судска
пракса Суда БиХ: развој судске праксе и највећи изазови; - Психосоцијални аспекат рада са
сведоцима – оштећенима / жртвама сексуалног насиља у предметима ратних злочина: ∙
Жртва и закон ∙ Жртва и починилац ∙ Сигурност тела ∙ Утицај трауме ∙ Неуробиологија
трауме ∙ Процена потреба сведока оштећеног ∙ Мере подршке сведоку оштећеном ∙
Секундарна виктимизација - Искуства и пракса психосоцијалне подршке сведоцима и
оштећенима – жртвама сексуалних злочина у предметима ратних злочина пред Вишим судом
у Београду - Искуства и пракса поступања са сведоцима и оштећенима – жртвама сексуалног
насиља Службе за информисање и подршку оштећенима и сведоцима Тужилаштва за ратне
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злочине - Мере заштите сведока и подршка сведоку оштећеном – жртви сексуалног насиља:
Искуства и примери из праксе Суда БиХ: ∙ Одређивање статуса посебно осетљивог сведока ∙
Одређивање статуса заштићеног сведока ∙ Процена примена мера посебне заштите -
Поступање са оштећеним – жртвом сексуалног насиља као сведоком у судском поступку:
Искуства и примери из праксе Суда БиХ: ∙ Руковођење испитивањем сведока од стране
странака у поступку ∙ Испитивање сведока оштећених – жртава сексуалног насиља  
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Материја: Међународна правна помоћ у кривичним стварима

Тема: HELP курс на даљину - Међународна правна помоћ у кривичним
стварима

Сегмент: 
Циљна група: Основни јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници, Корисници
почетне обуке, Тужилачки сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Закон о
међународној правној помоћи у кривичним стварима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: План акције, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање учесника са међународном правном помоћи у кривичним стварима
путем HELP курса на даљину

Исходи: учесници су упознати са функционисањем HELP курса на даљину на тему
међународне правне помоћи у кривичним стварима

Опис: - представљање Европског програма за образовање правника у области људских права
(engl. The European Programme for Human Rights Education for Legal professionals – HELP):
методологија и материјали за обуку - HELP курс на даљину на тему међународне правне
помоћи у кривичним стварима - HELP курс “Међународна правна помоћ у кривичним
стварима”: прилагођавање српском законодавству и пракси  
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Тема: Mеђународно правна помоћ и изручење осуђених и окривљених
лица

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда -
кривично одељење, Заменици јавног тужиоца
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Законик о
кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о извршењу кривичних санкција,
Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Демонстрирање, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Развијање знања полазника о правним прописима који регулишу поступак пружања
међународне правне помоћи и извршења међународних уговора у кривичноправним стварима
као и оспособљавање судија за успешно вођење тог поступка

Исходи: Полазници разумеју поступак пружања међународне правне помоћи. Упознати су са
домаћим и међународним прописима који регулишу ову област. Оспособљени су да припреме
и израде захтев (замолницу) за међународну правну помоћ.

Опис: - Међународно правна помоћ и извршење међународних уговора у кривично правним
стварима; - Поступак пружања међународне правне помоћи; - Законодавни оквир Републике
Србије; - Органи посредовања у поступку пружања помоћи (централни и специјализовани); -
Мултилатерални уговори; - Билатерални уговори; - Одбране конвенције и препоруке Савета
Европе; - Поступак за изручење окривљених и осуђених лица; - Примери захтева за правну
помоћ; - Apostille; - Упутство о садржају замолнице за међународну правну помоћ. 

                           18 / 205



 

Материја: Насиље у породици

Тема: Насиље у породици

Сегмент: Фаза 1
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично
одељење, Судије прекршајног суда, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци
и заменици
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ),
Породични закон, Закон о спречавању насиља у породици
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дискусионе групе, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања судија, јавних тужилаца и њихових заменика за примену Закона
о спречавању насиља у породици

Исходи: По завршетку обуке корисници: правилно, јединствено и квалитетно примењују
Закон о спречавању насиља у породици.Ефикасно и стручно воде поступак и доносе одлуке.
Сарађују са другим надлежним државним органима у процесуирању кривичног дела насиље у
породици.

Опис: Појам насиља у породици; Улога и Надлежности полиције, тужилаштва и судова у
спречавању насиља; Процена ризика; Одлуке учесника поступка (наређење, предлог и
одлука); Хитне мере ( врсте, изрицање и трајање); Поступање полиције, Поступање
тужилаштва, Поступање суда; Сарадња међу органима у спречавању насиља у породици –
група за координацију и сарадњу;Заштита и подршка жртвама; Евиденције

Сегмент: Фаза 2
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије прекршајног суда, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци
и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници, Социјални
радници, Кори
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Породични закон, Закон о
спречавању насиља у породици
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Играње улога, Дискусионе групе, Симулација, Студија случаја

Циљеви: Унапређење знања за практичну примену Закона о спречавању насиља у породици
кроз заједнички рад судија, тужиоца, полиције и социјалних радника.

Исходи: Након завршене обуке надлежни полицијске службеник правилно поступа у
конкретним ситуацијама, у процени ризика, изради наређења о хитним мерама и припрема
комплетирање и предаја материјала надлежном јавном тужиоцу на поступање. Надлежни
јавни тужилац је практично оспособљен за примљену документацију и процену ризика
надлежног полицијског службеника, израду предлога за продужење хитних мера и
достављање предмета надлежном суду. Судија је оспособљен да оцени примљену
документацију и процену ризика надлежног полицијског службеника, јавног тужиоца и
поднетог предлога; да изради одлуку поводом предлога и одлучи по жалби. 
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Опис: Заједничка обука за судије тужиоце и полицијске службенике ПОСТУПАЊЕ НАДЛЕЖНОГ
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА И САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ТУЖИОЦЕМ Задаци за полицијске
службенике у решавању студије случаја: Прикупљање потребних обавештења; Процена
ризика; Достављање података надлежном основном тужиоцу; Хитне мере које изриће
надлежни полицијски службеник; Израда наређења којим се изриче хитна мера удаљења
учиниоца из стана; Израда наређења којим се изриче хитна мера привремене забране
учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој. Задаци за јавне тужиоце у решавању
студије случаја: Пријем обавештења, процене ризика и наређења; Проучавање и вредновање
процене ризика; Предлог суду да се хитна мера продужи; Припрема документације и
достављање надлежном суду ПОСТУПАЊЕ СУДА И САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ТУЖИОЦЕМ И
ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИКОМ Задаци за полицијског службеника: Улога полицијског
службеника у судском поступку Задаци за поступајуће судије: Пријем предлога о продужењу
хитне мере; Проучавање предлога и оцена приложених доказа; Доношење одлуке по
предлогу о продужењу хитне мере Задаци за Јавне тужиоце: Подношење жалбе на одлуку
првостепеног суда Задаци за судије Виших судова: Пријем предмета и одлучивање по жалби 
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Материја: Злочин из мржње

Тема: Злочин из мржње

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки
помоћници, Тужилачки
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Кривични
законик (КЗ)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Овладавање посебним знањима везаним са упознавањем са појмом злочина из
мржње у смислу одредбе члана 54а Кривичног законика и упоредног законодавства, као и
упознавање са праксом Европског суда за људска права и УН Комитета

Исходи: По завршетку обуке учесници владају посебним знањима појма злочина из мржње. У
стању су да препознају злочин из мржње и све елементе кривичног дела у складу са
међународним стандардима, у складу са Смерницама за кривично гоњење злочина из мржње
у Републици Србији.

Опис: Злочини из мржње; појам и међународно правни оквир Кривично гоњење кривичних
дела учињених из мржње – национално законодавство Правни оквир и судска кривичноправна
заштита у случајевима злочина из мржње; Злочин из мржње у Р. Србији, обавеза
извештавања. 
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Материја: Сузбијање организованог криминала,Спречавање
прања новца

Тема: Организовани криминал и прање новца

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски
помоћници, Полицијски службеници, Корисници почетне обуке, Тужилачки сарадници,
Службеници Пореске упра
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Закон о међународној правној помоћи у
кривичним стварима, Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Закон о
организацији и надл
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Повећање нивоа стручног знања учесника за идентификовање, процену и
разумевање ризика од прања новца у циљу развоју система за спречавање прања новца и
финансирања тероризма а у складу са Акционим планом за спровођење препорука из Процене
ризика за прање новца и Процене ризике за финансирање тероризма од 31.05.2018.

Исходи: По завршетку обуке учесници имају већи ниво стручног знања са типологијом
процене ризика од прања новца

Опис: Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнобразног
праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма: - Статистички
извештаји за праћење ефикасности и делотворности система – потребни подаци и
евиденције; - Утицај на процену ризика државе – основ за закључивање; - Обрасци за праћење
предмета прања новца; - Начин доставе података; - Потребни подаци – начин уноса података,
потребни подаци, како попунити табелу; - Софтверска апликација за праћење предмета
прања новца; Представљање Типологија прања новца: - Приказ типологија – методологија
рада, садржај, препоруке; - Типологије за кривична дела високог степена претње за прање
новца (фантоми и перачи – анализа – црвене заставице; разлика између фантома и перача;
корупција – индикатори, типологије; трговина наркотицима – индикатори, типологије;
препоруке; студија случаја – пореска утаја и прање новца); - Секторске типологије
(финансијски сектор (банке и тржиште капитала) и нефинансијски сектор (рачуновође,
адвокати, некретнине) – препознавање активности које указују на прање новца, сумњиви
извештаји, анализа); - Типологије прања новца за трговину и тржиште племенитих метала
(црвене заставице, типолошки примери, разлози за сумњу у прање новца, модели понашања,
студије случаја);  
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Материја: Сузбијање корупције

Тема: Борба против корупције

Сегмент: 
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично
одељење, Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници,
Тужилачки сарадници, Судијски сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала,
тероризма и
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Развијање професионалних вештина за ефикасно руковођење поступком и употребу
посредних доказа у предметима привредног криминала и корупције

Исходи: Увећани ниво знања судија и судијских помоћника Посебних одељења за сузбијање
корупције, судија надлежних Апелационих судова, јавних тужилаца и њихових заменика и
сарадника које им омогућава да ефикасније руководе поступком у предметима привредног
криминала и корупције

Опис: Суђења у предметима привредног криминала и корупције – отворена питања, нови
начини доказивања и упоредноправна решења: - активно управљање поступком, планирање
рочишта за главни претрес, oрганизација тока главног претреса - припрема оптужнице, -
Предлагање, извођење и оцена доказа - посредни докази, - демонстративни докази, -
вештачења и саслушање судског вештака; - употреба извештаја финансијског форензичара
као доказа; - Утврђивање противправне имовинске користи као последице извршења
кривичног дела код субјекта привредног пословања - Одузимање имовине у предметима са
коруптивним елементом  

Сегмент: 
Циљна група: Виши јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници, Полицијски
службеници, Тужилачки сарадници
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала,
тероризма и
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја

Циљеви: • Разматрање примене Закона о организацији и надлежности - научене лекције,
позитивне стране, негативни аспекти, превазиђени проблеми, питања комуникације; •
подршка за делотворност нових одељења за сузбијање корупције у Србији специјализованих
за борбу против корупције; • Утврђивање делотворности концепта мултидисциплинарних
тимова; • Размотрање делотворности управљања ударном групом; • Утврђивање нивоа
сарадње и координације између тужилаца, полицијских истражитеља и службеника за везу
који су додељени посебним одељењима; • анализа добре и лоше праксе ради коришћења у
будућем раду  
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Исходи: боља координација специјализованих одељења за борбу против корупције на основу
анализе добре и лоше тужилачке праксе у примени Закона о организацији и надлежности
државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције

Опис: Радионица оперативних тимова посебних одељења за сузбијање корупције: • Почетна
питања и дилеме; • Завршни закључци округлог стола судија посебних одељења за сузбијање
корупције виших судова у Београду, Нишу, Новом Саду и Краљеву; • Закључци са Округлог
стола судија апелационих судова; • Избор предмета и приоритета, управљање временом; •
Управљање предметима; • Руковођење истрагом и ударним групама; • Разумевање и
коришћење метода проактивне истраге; • Презентација о истрагама корупције у јавним
набавкама и праћење токова новца; • Презентација о приступу инспектора задуженог за
предмет; • Вежбе проактивних вештина/мини хипотетички случајеви;
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Материја: Сузбијање корупције,Финансијска истрага

Тема: Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета
финансијских превара и економског криминала

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници
Трајање: 14 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала,
тероризма и
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: развијање и повећање капацитета судија, тужилаца, полиције и службеника за везу
за истраживање и процесуирање коруптивних предмета, финансијских превара и привредног
криминала

Исходи: проласком свих фаза специјалистичке обуке у области откривања прања новца
учесници су припремљени за полагање испита за добијање међународног сертификата за рад
у овој области.

Опис: (CAMS) Међународни програм сертификације у области истраживања превара и
спречавања прања новца: - Наставни програм, динамика тренинга, изазови и погодности; -
Прелиминарни тест; - Ризици и методи прања новца и финансирања тероризма; - Шта је
прање новца? - Три фазе у циклусу прања новца; - Економске и друштвене последице прања
новца; - AML/CFT програми усаглашености и индивидуалне одговорности; - Методи прања
новца; - Банке и друге Депозитарне установе; - Кредитне уније и „Building Societies“ -
Небанкарске финансијске институције; - Нефинансијске фирме и професије; - Међународне
трговинске активности;

Сегмент: Модул 2
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони
јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ОК и заменици, Полицијски службеници, Службеници
Пореске управе
Трајање: 3 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала,
тероризма и , Закон о порезу на додату вредност
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја

Циљеви: - Развијање проактивног приступа у вођењу и управљању истрагама; - Развијање
вештина критичког размишљања и решавања проблема приликом анализирања предмета и
доказа; - Развијање вештине вођења истрага, финансијских и тужилачких вештина; -
Развијање вештина потребних за рад у ударној групи и вођење предмета укључујући и оних
неопходних за надзор, вођење и координацију истраге; - Развијање основног разумевања
питања везаних за вођење поступка у предметима превара са порезом на додату вредност.
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Исходи: Учесници су подигли ниво професионалних знања и вештина потребних за вођење
проактивних истрага на којима почива успешно вођење поступака у предметима превара са
порезом на додату вредност

Опис: Преваре са поразом на додату вредност: - Концепт проактивних истрага и ударне
групе код утаје ПДВ-a; - Препознавање знакова упозорења (црвених заставица) код превара
са ПДВ-ом; - Претраживање интернета & отворених извора информација; - Откривање
прихода необјашњеног порекла спровођењем финансијске истраге; - Доказивање преваре са
ПДВ-ом – на основу редоследа доказа и пробијања правне личности; - Познавање утаје ПДВ-а,
везе између утаје и прања новца и организованог криминала; илустрација те везе „анализом
веза“; - Наредбе за претрес у предметима финансијских превара; - Израчунавање изгубљених
пореских прихода у предметима утаје ПДВ-а; - Вештаци у предметима утаје ПДВ-а и примена
демонстративних материјала; 
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Материја: Сузбијање корупције,Сузбијање организованог
криминала,Финансијска истрага

Тема: Превенција и борба против корупције - Примена КЗ и прописа из
области привреде и финансија

Сегмент: Модул 1
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и заменици,
Тужилац за ОК и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски
службеници, Запослени у Државној ревизорској институцији, Тужилачки сарадници, Судијски
сарадници, Секретари
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала,
тероризма и
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: - да учесницима пружи потребна знања из области привреде и финансија и
практична искуства у вези са применом КЗ и Закона о организацији и надлежности државних
органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције. - Да унапреди укупну
ефикасност у борби против корупције и допринесе смањењу свих облика корупције - да ојача
националне механизме за превенцију и борбу против корупције у складу са Националном
стратегијом за борбу против корупције и Акционим планом за Поглавље 23 

Исходи: - учесници су стекли потребан ниво знања за примену КЗ и Закона о организацији и
надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције
- унапређена транспарентност, ефикасност и координација анти-корупцијских институција и
политика у области превенције и борбе против корупције у складу са Националном
стратегијом за борбу против корупције, њеним акционим планом и АП23 - унапређени
капацитети за превенцију корупције у складу са Националном стратегијом за борбу против
корупције, њеним акционим планом и АП23 - унапређени капацитети за репресију корупције
кроз унапређење квалитета истраге, кривичног гоњења и суђења у предметима са елементом
корупције у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције, њеним акционим
планом и АП23 као и са Стратегијом финансијских истрага и Законом о организацији и
надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и
корупције. 

Опис: - Упознавање са одредбама КЗ и Закона о орг. крим. - Упознавање са прописима и
праксом у области привреде и финансија: привредно право, банке, порези, јавне финансије. -
Презентација одредби КЗ - Дискусија и практичан рад на конкретним отвореним питањима
везаним за примену КЗ - Представљање основних економских категорија, прописа и пракси
које се примењују у привреди, банкарству, пореском поступку и јавним финансијама. 
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Тема: Превенција и борба против корупције - Проактивне истраге у
области јавних набавки

Сегмент: Модул 2
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично
одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Тужилац за
ОК и заменици, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници, Запослени у Државној
ревизорској инстит
Трајање: 3 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о јавним набавкама, Законик о кривичном поступку (ЗКП),
Кривични законик (КЗ), Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Закон о
спречавању прања новца и финансирања тероризма
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Симулација, Студија случаја

Циљеви: - да учесницима пружи потребна знања и практична искуства у вези са применом
КЗ и Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог
криминала, тероризма и корупције. - Да унапреди укупну ефикасност у борби против
корупције и допринесе смањењу свих облика корупције - да ојача националне механизме за
превенцију и борбу против корупције у складу са Националном стратегијом за борбу против
корупције и Акционим планом за Поглавље 23 - Развијање вештина критичког размишљања и
решавања проблема у вези са анализом предмета и доказима; - Развијање вештина вођења
истрага, финансијских и тужилачких вештина; - Развијање вештине рада у ударним групама и
вештине управљања предметима, укључујући и вештине које су потребне за надзирање,
руковођење и координацију истрага; и - Развијање основног разумевања проблема у вези са
истрагама и процесуирањем предмета злоупотреба у вези са јавним набавкама. 

Исходи: по завршетку обуке, учесници тренинга су оспособљени да примењују делотворне
истраге и обучени да брже решавају предмете злоупотреба у поступцима јавних набавки.
Поседују аналитичке и вештине критичког размишљања. Поседују упутства како анализирати
проблем, како тражити знаке упозорења, како постављати права питања и како развијати
истрагу.

Опис: Злоупотребе у вези са јавном набавком: - Развијање проактивних вештина; -
Формирање ударних група и састављање плана истраге; - Посебне доказне радње; - Анализа
банкарских докумената и друге пословне документације: - Релевантност доказа, формирање
умишљаја и израда редоследа доказа; - Испитивање сведока и врбовање доушника; - Израда
уводних излагања и састављање демонстративног доказа;

                           28 / 205



 

Материја: Сузбијање корупције,Сузбијање организованог
криминала,Одузимање имовинске користи проистекле из

кривичног дела,Финансијска истрага

Тема: Анализа судске праксе у области одузимања имовине проистекле
из кривичног дела

Сегмент: 
Циљна група: Судије апелационог суда - кривично одељење, Апелациони јавни тужиоци и
заменици, Тужилац за ОК и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници,
Полицијски службеници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
одузимању имовине простекле из кривичног дела
Организациони облик: Саветовање
Методолошка обрада: Округли сто

Циљеви: да судије апелационих судова кроз размену искустава добију шири увид у судску
праксу у области одузимања имовине проистекле из кривичног дела и да уоче спорна питања
око којих је могуће покренути иницијативу за уједначењем судске праксе

Исходи: судије апелационих судова добиле су увид у судску праксу свих апелационих судова
у области одузимања имовине проистекле из кривичног дела и усагласили су се око
најважнијих спорних питања које захтевају уједначавање судске праксе 

Опис: - дилеме у погледу имовине: појам и шта све обухвата, правно лице, виртуелне валуте,
пренета имовина - докази прикупљени током финансијске истраге, докази који се изводе пред
судом; - положај трећих лица; - поступак пред другостепеним судом; - преиспитивање одлуке
о привременом одузимању имовине и замена мером забране располагања привремено
одузетом имовином (члан 34 и 35) - примери из судске праксе и дискусија;
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Материја: Финансијска истрага

Тема: Финансијске истраге

Сегмент: 
Циљна група: Виши јавни тужиоци и заменици, Полицијски службеници, Запослени у Управи
царина, Службеници Пореске управе
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала,
тероризма и
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја

Циљеви: - да учесницима пружи смернице и практична упутства за поступање у истрагама и
суђењима за кривична дела са коруптивним елементима; - да укаже на начине на који се
најзначајнији међународни стандарди примењују у националним оквирима; - да појасни
стратегије и алате проактивне истраге финансијског криминала и корупције; - да укаже на
практичне ефекте који се могу добити разрадом ових стандарда кроз добро планирану и
спроведену истрагу.

Исходи: по завршетку обуке, учесници радионице су добили виши ниво стручних знања о
техникама вођења финансијских истрага и сарадњи свих надлежних органа који су
непосредно укључени у истраге и суђења за кривична дела корупције и финансијског
криминала.

Опис: Напредна обука (по практикуму) за финансијске истраге и истраживања финансијског
криминала - представљање студије случаја и иницијалне информације; - Сарадња државних
органа и институција у процесуирању кривичних дела корупције; - Отворене и затворене базе
података; - Практична вежба „План истраживања “; - Представљање планова истраживања по
групама и дискусија; - Финансијске истраге; - Практична вежба „Табела прихода“; -
Представљање вежбе по групама и дискусија; - Извештај финансијског форензичара; -
Практична вежба „Анализа токова новца“ - табела, приказ рада; - Полицијски рад - посебне
доказне радње; - Полицијске провере и извештај полиције, - Међународна правна помоћ; -
Практична вежба „План реализације истраге „; - Практична вежба „Израда замолнице за
међународну правну помоћ“; 

Сегмент: Фаза 1
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Виши јавни тужиоци и заменици, Републички јавни тужилац и заменици, Тужилац
за ОК и заменици, Судијски помоћници, Полицијски службеници, Запослени у Управи царина,
Службеници По
Трајање: 4 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Закон о спречавању прања новца и
финансирања тероризма, Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминал
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: да учесницима омогући подизање нивоа знања и професионалних вештина за
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вођење финансијских истрага у борби против корупције применом КЗ и Закона о организацији
и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и
корупције. 

Исходи: по завршетку обуке, учесници радионице су добили виши ниво стручних знања о
техникама вођења финансијских истрага као и сарадњи у прикупљању и размени
информација са другим органима који у овим истрагама учествују.

Опис: - Финансијске истраге: планирање; - Финансијске истраге: извори информација; -
Финансијске истраге: сарадња на националном нивоу; - Финансијске истраге: међународна
сарадња - Алати и технике за анализу крупних података: задаци и алати за обраду података;
- Сакупљање и анализа финансијских података; - Трансформација финансијских података у
доказе; - Анализа и визуализација веза; - Информације и докази из отворених извора; -
Истраге великих шема за прање новца (“миксери”) - Пореска и царинска кривична дела, и
прање новца; - Корупција и прање новца;  

Сегмент: Фаза 2
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Тужилац за
ОК и заменици, Судијски помоћници, Полицијски службеници, Запослени у Управи царина,
Службеници Порес
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
спречавању прања новца и финансирања тероризма, Закон о организацији и надлежности
државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: да учесницима који су прошли основну обогу омогући напредни нива знања и
професионалних вештина за вођење финансијских истрага у борби против корупције
применом КЗ и Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминала, тероризма и корупције. 

Исходи: по завршетку обуке, учесници радионице су добили виши ниво стручних знања о
техникама вођења финансијских истрага као и сарадњи у прикупљању и размени
информација са другим органима који у овим истрагама учествују.

Опис: Напредна обука за истраживање финансијског криминала и корупције: - планирање
истраживања; - извори информација; - унапређена сарадња на националном нивоу; - велики
подаци - прикупљање, трансформација и обрада података; - ударне групе и официри за везу;
- анализа финансијских података - анализа и визуелизација веза; - криптовалуте и
употребљивост електронских доказа, - анализа информација из отворених извора; - истраге
великих шема за прање новца ("миксери"); - пореска утаја и прање новца; - корупција и прање
новца;
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Материја: Одузимање имовинске користи проистекле из
кривичног дела

Тема: Одузимање имовинске користи проистекле из кривичних дела

Сегмент: 
Циљна група: Виши јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници, Полицијски
службеници, Тужилачки сарадници
Трајање: 4 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Закон о међународној правној помоћи у
кривичним стварима, Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог кримин
Организациони облик: Предавање
Методолошка обрада: Дебата, Предавање (мини лекција)

Циљеви: да учесницима пружи потребна знања и практична искуства у вези са вођењем
финансијских истрага у борби против корупције и разради механизме за прикупљање и
размену информација са другим органима и међународним институцијама у поступку
регионалне сарадње у борби против корупције и у одузимања имовине проистекле из
кривичног дела 

Исходи: по завршетку обуке, учесници имају повећани ниво знања за практичну примену
законских одредби о одузимање имовине проистекле из кривичног дела као суштинског
алата за борбу против корупције и организованог криминала;

Опис: Истраживање корупције и одузимање имовине проистекле из кривичног дела-
ефективна средства и методе: - Зашто је одузимање имовине проистекле из кривичног дела
суштинско за борбу против корупције и организованог криминала - Феномен корупције и
нових трендова - Правила етике и интегритета као механизам за превенцију кривичног дела
корупције - Инструменти и методе за истраживање дисциплинских одступања у вези са
истрагом кривичног дела корупције - Корупција и прекогранични криминал: системска веза -
Заједничке истраге прекограничног криминала: међународни правни оквир - Прекогранична
сарадња у истрагама сложених кривичних дела и код заплене и одузимања имовине
проистекле из кривичног дела - Регионална сарадња у борби против корупције и у одузимању
имовине проистекле из кривичног дела - Претрес, заплена и одузимање имовине проистекле
из кривичног дела- практични аспект - Како уoчити, истражити и зауставити злоупотребу ЕУ
фондова - Одузимање и повраћај одузете имовине- од политике до праксе - Искуства и
најбоље праксе у области одузимањa имовине 

Сегмент: 
Циљна група: Судије апелационог суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и
заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Законик о
кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о одузимању имовине проистекле из
кривичног дела
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршавање знања и вештина јавних тужилаца и судија у области одузимања
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имовине проистекле из кривичних дела како би се поспешила размена добрих пракси у
југоисточној Европи у складу са међународним и европским правним стандардима и судском
праксом Европског суда за људска права

Исходи: Подигнут ниво професионалних знања и вештина у области одузимања имовине
проистекле из кривичних дела.

Опис: Ефективно одузимање имовине: правни стандарди и добре праксе - важност
одузимања имовине у борби против економских кривичних дела - међународна правила и
праксе везане за налоге за заплену и одузимање имовине - изазови код одузимања имовине у
пракси – судски аспект. - стандарди људских права и мерила за одузимање имовине са
аспекта судске праксе Европског суда за људска права - ефективнија употреба проширеног
одузимања/лимита за доказивање код одузимања имовине - одузимање имовине и стандарди
међународне сарадње код заплене и одузимања имовине проистекле из кривичног дела -
систем одузимања имовине у Србији – добра пракса 
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Материја: Одузимање имовинске користи проистекле из
кривичног дела,Спречавање прања новца

Тема: Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом

Сегмент: 
Циљна група: Виши јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ОК и заменици, Полицијски
службеници
Трајање: 3 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Закон о спречавању прања новца и
финансирања тероризма, Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминал
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја

Циљеви: - развијање вештина критичког размишљања и решавања проблема у вези са
анализом предмета и доказа; - развијање истражних, финансијских и тужилачких вештина; -
развијање мултидисциплинарног приступа или приступа ударне групе у управљању
предметима прања новца, одузимања имовине проистекле из кривичног дела и
клептократије; - разумевање правних и практичних питања која се односе на процесуирање
предмета прања новца и клептократије;

Исходи: учесници су унапредили ниво знања за вођење проактивних финансијских истрага и
развили су вештине решавања проблема, анализе и критичког размишљања које им
омогућавају да на свом радном месту решавају све сложеније кривичне предмете. 

Опис: Проактивне финансијске истраге и одузимање имовине у предметима прања новца и
клептократије: 1. разматрање и анализа извештаја о сумњивим трансакцијама; 2. први кораци
у финансијској истрази: а. коришћење радних листова са списковима мета/имовине б.
претраживање отворених извора ц. идентификација и коришћење доступних база података
државих органа 3. израда "анализе веза" или мапирање веза између осумњичених и имовине;
4. разумевање листинга и пресретнутих разговора; 5. добијање финансијске документације из
страних земаља; 6. разумевање фантомских фирми; 7. идентификација средстава које треба
привремено или трајно одузети; 8. предвиђање ко ће бити окривљени и разјашњавање
необјашњених прихода; 9. оцењивање одлука о оптужењу; 10. израда завршне речи и израда
графикона који приказује ток новца;
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Материја: Сузбијање тероризма

Тема: Истрага и суђење у предметима који укључују стране
терористичке борце у Југоисточној Европи

Сегмент: 
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и заменици,
Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
спречавању прања новца и финансирања тероризма, Закон о организацији и надлежности
државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дискусионе групе, Дебата, Студија случаја, Предавање (мини
лекција)

Циљеви: Унапређење стручног знања учесника о борби против организованог криминала и
тероризма

Исходи: Учесници су стекли виши ниво знања у вези кривичних дела која проистичу из
директног или индиректног деловања страних терористичких бораца; унапредили су већ
постојећа знања и вештине у области онлајн истрага везаних за деловање страних
терористичких бораца; упознати су са различитим начинима прикупљања електронских
доказа у истрагама везаним за деловање страних терористичких бораца, посебним
истражним мерама, финансијским компонентама истрага, формирањем посебних јединица за
финансијске истраге и анализом финансијских информација и доказа, у сврху спречавања
финансирања страних терористичких бораца 

Опис: - Обим термина “страни терористички борац”, еволуција и типологија - Међународни
законодавни оквир (Уједињене Нације и Савет Европе) - Кривична дела страних
терористичких бораца: • Јавно подстицање на чињење кривичног дела тероризма •
Регрутовање за тероризам • Обука за тероризам • Учешће у удружењу или групи ради
тероризма • Учешће у обуци ради вршења тероризма • Путовање у иностранство у сврхе
тероризма • Финансирање путовања у иностранство ради вршења тероризма • Организовање
или омогућавање путовања у иностранство ради тероризма - Истрага везана за деловање
страних терористичких бораца: • Online истраге • Е-докази (шта и како прикупљати) •
Посебне истражне мере и страни терористички борци • Финансијске компоненте истрага
везаних за стране терористичке борце: (Окупљање истражног тима; управљање паралелном
истрагом финансирања тероризма; потрага за јавно доступним информацијама; прибављање
домаћих и међународних доказа; добијање информација из владиних база података) •
Финансијске компоненте истрага везаних за деловање „страних терористичких бораца“.
(Информације страних финансијско – обавештајних служби, неформална помоћ, узајамна
правна помоћ, анализа финансијских информација и доказа; наредни кораци за паралелно
финансирање истраживања тероризма) - Студије случајева  

                           35 / 205



 

Тема: Нормативни и административни изазови који се односе на стране
терористичке борце

Сегмент: 
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и заменици,
Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
спречавању прања новца и финансирања тероризма, Закон о организацији и надлежности
државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Дискусионе групе, Дебата, Студија случаја, Предавање (мини
лекција)

Циљеви: унапређење знања судија, јавних тужилаца и полицијских службеника о страним
терористичким борцима и нормативним изазовима који се на њих односе, са посебним
освртом на национално искуство у случајевима са страним терористичким борцима.

Исходи: након обуке судије, јавни тужиоци и припадници посебних полицијских одељења
продубили су знања о страним терористичким борцима; познају међународни законодавни
оквир УН и Савета Европе који се тиче проблема страних терористичких бораца као и
кривична дела која проистичу из директног или индиректног деловања страних
терористичких бораца; унапредили су већ постојећа знања и вештине у области онлајн
истрага везаних за деловање страних терористичких бораца; упознати су са различитим
начинима прикупљања електронских доказа у истрагама везаним за деловање страних
терористичких бораца, посебним истражним мерама, финансијским компонентама истрага,
формирањем посебних јединица за финансијске истраге и анализом финансијских
информација и доказа, у сврху спречавања финансирања страних терористичких бораца 

Опис: - међународни правни оквир примењив на феномен страних терористичких бораца -
борба против финансирања тероризма у сфери страних терористичких бораца - национално
искуство у случајевима страних терористичких бораца: - додатни протокол уз Конвенцију
Савета Европе и италијанско искуство - UNODC СТВ Приручник за Југоисточну Европу
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Материја: Сузбијање тероризма,Спречавање прања новца

Тема: Прање новца и финансирање тероризма

Сегмент: 
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и заменици
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Закон о међународној правној помоћи у
кривичним стварима, Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Развијање вештина учесника за откривање и пријављивање сумњивих финансијских
трансакција као и гоњење учиниоца кривичног дела прања новца са циљем борбе против
тероризма.

Исходи: По завршетку обуке корисници: правилно, јединствено и квалитетно примењују
прописе.Ефикасно и стручно воде поступак и доносе одлуке. Сарађују са другим надлежним
државним органима у процесуирању кривичног дела прање новца из чл. 231 Кривичног
законика и кривичног дела финансирање тероризма из чл. 393 Кривичног законика

Опис: Појам прања новца и финансирања тероризма према Закону о спречавању прања новца
и финансирања тероризма, кривично дело прање новца из чл. 231 Кривичног законика и
кривично дело финансирање тероризма из чл. 393 Кривичног законика, међународно правни
оквир (конвенције Уједињених нација – Бечка и Палермо, конвенције о финансирању
тероризма, глобални програм УН за борбу против прања новца, конвенције Савета Европе -
Стразбуршка и Варшавска, препоруке ФАТФ-а, споразум ЕГМОНД) и судска прака.

Сегмент: 
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ОК и заменици, Полицијски службеници,
Тужилачки сарадници
Трајање: 5 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
међународној правној помоћи у кривичним стварима, Закон о спречавању прања новца и
финансирања тероризма, Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог кримин
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стручно усавршавање учесника за примену знања и вештина у области
финансијских истрага са фокусом на кривично дело прања новца и међународној сарадњи у
процесуирању тих дела;

Исходи: учесници имају виши ниво професионалних знања и вештина за вођење поступака
финансијских истрага

Опис: Међународна сарадња у вези са прањем новца и финансирањем тероризма: -
Финансијске истраге у националном контексту - Међународна сарадња у вези са прањем
новца и финансирањем тероризма - Практични и правни механизми и изазови прекограничних
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финансијских истрага (са посебним фокусом на заједничке истражне тимове, Европски налог
за истрагу, итд) - Студија случаја (заједнички истражни тимови и прање новца) - Трагање за
новчаним трансферима, различити облици прања новца и како их истраживати - Употреба
нових технологија, дигитални форензички докази - Решавање офшор рачуна и њихова веза са
прањем новца и финансирањем тероризма - Студија случаја истраге прања новца и
финансирања тероризма у међународном контексту (са аспекта крипто валута) - Виртуалне
валуте и њихов утицај на финансијске истраге - Сарадња са приватним сектором - Сарадња
између полиције и тужилаштва и приватног сектора током финансијске истраге прања новца
и финансирања тероризма - Проблеми у пракси везани за посредне доказе у предметима
прања новца - Употреба нових технологија у међународном случају прања новца везаним за
Србију - Обавештајни подаци/докази у вези са финансирањем тероризма - Истрага
организованог криминала и стратегије прекида - Финансијске истраге у вези са прањем новца
повезаним са незаконитим миграцијама - Радионица + дискусија (Финансирање тероризма) -
Искуство у раду ударних група - Правни изазови посебних истражних радњи и претварање
обавештајних података у доказе

Сегмент: 
Циљна група: Судије апелационог суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и
заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Корисници почетне обуке, Судијски
сарадници
Трајање: 14 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала,
тероризма и
Организациони облик: Предавање
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз, Предавање (мини лекција)

Циљеви: развијање и повећање капацитета тужилаца, полиције и службеника за везу за
истраживање и процесуирање коруптивних предмета, финансијских превара и привредног
криминала

Исходи: учесници су завршили све фазе специјалистичке обуке у области спречавања прања
новца, и припремљени су за полагање испита за добијање међународног сертификата за рад
у овој области.

Опис: (CAMS) Међународни програм сертификације у области истраживања превара и
спречавања прања новца: - Наставни програм, динамика тренинга, изазови и погодности; -
Прелиминарни тест; - Ризици и методи прања новца и финансирања тероризма; - Шта је
прање новца? - Три фазе у циклусу прања новца; - Економске и друштвене последице прања
новца; - AML/CFT програми усаглашености и индивидуалне одговорности; - Методи прања
новца; - Банке и друге Депозитарне установе; - Кредитне уније и „Building Societies“ -
Небанкарске финансијске институције; - Нефинансијске фирме и професије; - Међународне
трговинске активности;
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Тема: Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања
новца и финансирања тероризма

Сегмент: 
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично
одељење, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици,
Тужилачки помоћници, Полицијски службеници, Тужилачки сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Закон о међународној правној помоћи у
кривичним стварима, Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Повећање нивоа стручног знања учесника за идентификовање, процену и
разумевање ризика од прања новца у циљу развоју система за спречавање прања новца и
финансирања тероризма а у складу са Акционим планом за спровођење препорука из Процене
ризика за прање новца и Процене ризике за финансирање тероризма од 31.05.2018.

Исходи: По завршетку обуке учесници имају већи ниво стручног знања са типологијом
процене ризика од прања новца

Опис: - Процене ризика од прања новца; - Препоруке ФАТФ – систем за спречавање прања
новца и финансирања тероризма - методологија, динамика и организација рада; - Процена
претњи од прања новца; - Процена рањивости националног система од прања новца; -
Процена рањивости финансијског сектора од прања новца; - Процена рањивости
нефинансијског система од прања новца; - Акциони план за спровођење препорука из
Процене ризика од прања новца и Процене ризика од финансирања тероризма;  

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски
помоћници, Полицијски службеници, Тужилачки сарадници, Службеници Пореске управе
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Закон о међународној правној помоћи у
кривичним стварима, Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Закон о
организацији и надл
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Повећање нивоа стручног знања учесника за идентификовање, процену и
разумевање ризика од прања новца у циљу развоју система за спречавање прања новца и
финансирања тероризма а у складу са Акционим планом за спровођење препорука из Процене
ризика за прање новца и Процене ризике за финансирање тероризма од 31.05.2018.

Исходи: По завршетку обуке учесници имају већи ниво стручног знања са типологијом
процене ризика од прања новца

Опис: Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнобразног
праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма: - Статистички
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извештаји за праћење ефикасности и делотворности система – потребни подаци и
евиденције; - Утицај на процену ризика државе – основ за закључивање; - Обрасци за праћење
предмета прања новца; - Начин доставе података; - Потребни подаци – начин уноса података,
потребни подаци, како попунити табелу; - Софтверска апликација за праћење предмета
прања новца; Представљање Типологија прања новца: - Приказ типологија – методологија
рада, садржај, препоруке; - Типологије за кривична дела високог степена претње за прање
новца (фантоми и перачи – анализа – црвене заставице; разлика између фантома и перача;
корупција – индикатори, типологије; трговина наркотицима – индикатори, типологије;
препоруке; студија случаја – пореска утаја и прање новца): - Секторске типологије
(финансијски сектор (банке и тржиште капитала) и нефинансијски сектор (рачуновође,
адвокати, некретнине) – препознавање активности које указују на прање новца, сумњиви
извештаји, анализа); - Типологије прања новца за трговину и тржиште племенитих метала
(црвене заставице, типолошки примери, разлози за сумњу у прање новца, модели понашања,
студије случаја);  
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Материја: Сузбијање трговине људима

Тема: Компензација за жртве трговине људима

Сегмент: Фаза 1
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично
одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење,
Судије апелационог суда - кривично одељење, Судијски помоћници, Секретари судова
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Законик о
кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о организацији и надлежности
државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оснаживање знања судија ради о омогућавању приступа накнади штете (односно
имовинскоправном захтеву) за жртве трговине људима у кривичном поступку; 

Исходи: Учесници су унапредили знање о важности приступа накнади штете (односно
имовинскоправном захтеву) за жртве трговине људима у кривичном поступку; 

Опис: - међународна законска регулатива о правима жртава, подршци и заштити жртава
кривичних дела и/или угрожавања људских права; - национални законски оквир: позиција
жртве/оштећеног у кривичном и парничном поступку; - жртве трговине људима: међународни
законски оквир и законски оквир Републике Србије; - приступ накнади штете за жртве
трговине људима- међународни законски оквир, национални закони и пракса; - препреке за
успешно остваривање права на накнаду штете за жртве трговине људима у кривичном
поступку; - Европски суд за људска права - судска пракса; - побољшање положаја жртава
трговине људима у кривичном поступку - изазови у релевантним законима и пракси; - положај
жртве трговине људима у кривичном и парничном поступку - студија случаја; - предуслови за
успешно додељивање накнаде штете за жртве трговине људима у кривичном поступку;

Сегмент: Фаза 2
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и заменици
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Законик о
кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ)
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оснаживање знања судија,тужилаца и финансијских инспектора за вођење
делотворних финансијских истрага и процесуирања случајева трговине људима

Исходи: Учесници су унапредили знања и вештине за процесуирање случајева трговине
људима.

Опис: Побољшање приступа имовинско правном захтеву (компензацији) за жртве трговине
људима - делотворне финансијске истраге и процесуирање случајева трговине људима: -
положај жртава трговине људима у судској пракси; - случајеви трговине људима: примери
добре праксе и изазови; - одговор правосуђа у циљу побољшања приступа имовинско правном
захтеву (компензацији) жртвама трговине људима – препреке и могућа решења; - спровођење
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ефикасне финансијске истраге и праћење финансијског тока трговине људима (међународно
искуство); - како проширити финансијску истрагу и на случајеве трговине људима: примери
добре праксе;

Тема: Примена начела некажњавања жртава трговине људима 

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије прекршајног суда
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Кривични законик (КЗ), Закон о спречавању насиља у породици
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Представљање смерница за начело некажњавања жртава трговине људима у
Србији 

Исходи: учесници су упознати са смерницама за начело некажњавања жртава трговине
људима у Србији и повећали су ниво стручног знања и вештина за процесуирање овог
кривичног дела

Опис: Примена начела некажњавања жртава трговине људима : - представљање смерница за
начело некажњавања жртава трговине људима у Србији; - међународни правни оквир за
примену начела некажњавања трговине људима, кривично дело трговине људима из члана
388 КЗ; - значај благовремене и правилне идентификације жртава; - начело забране
протеривања и враћања (нон-рефоулемент), - начело некажњавања за незаконит улазак или
боравак; - примена начела некажњавања у прекршајном поступку; 
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Материја: Високо - технолошки криминал

Тема: Високотехнолошки криминал

Сегмент: Модул 1
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ВТК и
заменици, Суди
Трајање: 4 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Закон о међународној правној помоћи у
кривичним стварима, Конвенција Савета Европе о високо технолошком криминалу
(Будимпештанска конвенција)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Обука има за циљ да судијама и тужиоцима пружи уводни ниво знања о интернет
криминалу, електронским доказима и претресању, одузимању и конфискацији прихода од
интернет криминала. Курс укључује правне и практичне информације о предметној теми и
концентрише се на то како ова питања утичу на свакодневни рад судија и тужилаца.

Исходи: учесници су стекли основно знање о: - интернет криминалу и електронским
доказима; - финансијским истрагама о приходима од интернет криминала; - начинима на које
судије и тужиоци могу да се баве њима; - материјалним и процедуралним законима, као и
технологијама које се могу применити, и - начинима за предузимање хитних и ефикасних
мера, као и опсежне међународне сарадње.  

Опис: - Увод у претње, трендове и изазове интернет криминала - Увод у технологију -
Идентификовање осумњичених на интернету - Законодавство о интернет криминалу: -
Материјални чланови Конвенције из Будимпеште о интернет криминалу - Процедурални
чланови Конвенције из Будимпеште о интернет криминалу - Национално законодавство -
Електронски докази: пракса и поступци - Увод у финансијске истраге - Међународна сарадња
- Сарадња јавности и приватног сектора - Типологија и токови новца од интернет криминала  

Сегмент: Модул 2
Циљна група: Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично
одељење, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилац
за ВТК и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници
Трајање: 4 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
међународној правној помоћи у кривичним стварима, Закон о одузимању имовине простекле
из кривичног дела, Конвенција Савета Европе о високо технолошком криминалу
(Будимпештанска конвенција),
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Симулација, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: да судије и тужиоци који су прошли основну обуку добију виши степен знања које
ће моћи да примене у предметима са високотехнолошким криминалом 

Исходи: Након обуке судије и тужиоци су стекли практично разумевање и способни су да
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примењују знање о: - Компјутерима и мрежама: - Речнику термина везаних за компјутере и
високотехнолошки криминал - Раду интернета - Протоколима и технологији - Улогама
добављача интернет услуга

Опис: - Трендови у високотехнолошком криминалу; - Типологије: посебни типови и технике
високотехнолошког криминала (нпр.Phishing*, botnet¨ и други malware·, дечја порнографија); -
Практични примери и симулације; - Закони о Високотехнолошком криминалу и други прописи:
домаћи закони и судска пракса; - Међународна сарадња: међународни и билатерални
споразуми, путеви правосудне сарадње и практичне методе хитне сарадње; - Истрага и
електронски докази: стварна и месна надлежност; - Одредбе процесног права и њихова
практична примена; - Радње претраживања, одузимања и очувања електронских доказа; -
Карактеристике форензичког софтвера; - Идентификација осумњичених; - Праћење
криминалног новца; - Заштита и услови, - Изношење електронских доказа на суду;

Тема: Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника

Сегмент: Фаза 1
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони
јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ВТК и заменици, Тужилачки помоћници
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Закон о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Кривични законик
(КЗ), Конвенција Савета Европе о високо технолошком криминалу (Будимпештанска
конвенција), Закон о организацији и н
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Циљ обуке је да судијама, јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца
пренесе уводни ниво знања о високотехнолошком криминалу и електронским доказима

Исходи: Након обуке учесници су у стању да успешније идентификују, изнесу и оцене
електронске доказе.

Опис: - високотехнолошки криминал и електронски докази; - Како се судије, јавни тужиоци и
заменици јавних тужилаца могу ухватити у коштац с њима; - Који се суштински и процесни
закони и технологије могу применити; - Колико су хитне и делотворне мере које се примењују
и колико је обимна међународна сарадња коју је могућно остварити;Које су специфичности
злоупотреба информационо-комуникационих технологија када су у питању малолетна лица,
било као оштећени или извршиоци кривичних дела. 

Сегмент: Фаза 2
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Закон о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Кривични законик
(КЗ), Конвенција Савета Европе о високо технолошком криминалу (Будимпештанска
конвенција), Закон о организацији и н
Организациони облик: Семинар
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Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Циљ обуке је да судијама, јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца који су
прошли уводну обуку обезбеди додатни ниво знања о високотехнолошком криминалу и
електронским доказима и њихово оспособљавање као будућих предавача за основни ниво
обуке на тему високотехнолошког криминала и електронских доказа.

Исходи: Након обуке учесници су оспосбљени да у својству предавача едукују своје колеге на
уводним семинарима о високотехнолошком криминалу и електронским доказима.

Опис: - Вођење истраге; - Идентификовање врста учињених кривичних дела; - Утврђивање
локације доказа, сведока и осумњичених; - Обезбеђивање доказа на прихватљив начин, без
обзира на то где се ти докази налазе; - Припрема за активности на плану претраге и заплене
у односу на електронске доказе; - Поступање с дигиталним уређајима које представља део
истраге; - Давање основних података и упутстава форензичким стручњацима и другима како
би се подржала фаза истраге; - Припрема за саслушања осумњичених; - Предочавање доказа
из области високотехнолошког криминала; - Сагледавање свих релевантних аспеката током
правосудног поступка и суђења.  

Сегмент: Фаза 3
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски
помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Закон о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Кривични законик
(КЗ), Конвенција Савета Европе о високо технолошком криминалу (Будимпештанска
конвенција), Закон о организацији и н
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење професионалних знања и вештина правосудних и полицијских органа у
области заштите деце од насиља на интернету

Исходи: Учесници имају унапређена професионална знања и вештине из области
високотехнолошког криминала и електронских доказа и интернет криминалу, финансијским
истрагама о приходима од интернет криминала, материјалним и процедуралним законима као
и технологијама које се могу применити и начинима за предузимање хитних и ефикасних
мера.

Опис: Високо-технолошки криминал и заштита малолетних лица на интернету: - Увод у
високотехнолошки криминал, - Увод у технологију, - Високотехнолошки криминал као
кривично дело у домаћем законодавству, - Високотехнолошки криминал и кривичноправна
заштита малолетних лица, - Процесноправне/истражне мере у домаћем законодавству, -
Прикупљање електронских доказа; процесне и истражне мере, - Прикупљање електронских
доказа; процесне и истражне мере. 
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Материја: Извршења кривичних санкција

Тема: Алтернативне санкције

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ), Закон о
извршењу кривичних санкција
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Подизање нивоа знања судија и тужилаца о законским решењима у овај области.

Исходи: Увећан ниво знања учесника усмерен ка циљу веће примене алтернативних санкција
у пракси у складу са препорукама Савета Европе и позитивним законским решењима

Опис: - Оснаживање перцепције и прихватање алтернативних санкција, њихове примене и
користи - Стицање увида у тренутну примену алтернативнх санкција у Србији и, на основу
тога, створити услове за дискусију на тему како концепт примене алтернативних санкција
интензивирати, тј. проширити - Стицање увида у примену алтернативних санкција у другим
земљама и шта се може научити из искуства других земаља. - Упознавање са концептом
„укључивања преступника у друштво у што дужем временском периоду“ и развој визије да ли
би било могуће такав концепт применити у Србији - Упознавање са концептом „рада у ланцу
правосуђа“, идентификујући све користи али и услове за примену таквог концепта у Србији -
Упознавање са концептом организовања промене, допуштањем обнављања, отклањањем
препрека и стварањем услова за покретање промена - Упознавање са концептом и обука у
складу са концептом „размишљање ван оквира“ („out of the box thinking”) - Заједничка израда
плана о томе како значајно повећати и оснажити примену алтернативних санкција у ближој
будућности  
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Материја: Малолетници

Тема: Заштита малолетних лица у кривичноправном систему

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Полицијски службеници, Социјални радници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Закон о
малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Закон
о спречавању насиља у породици
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Подизање нивоа посебних знања о правном и институционалном оквиру у заштити
деце жртава кривичних дела и деце сведока и унапређење мултисекторске сарадње свих
институција које су укључене у том поступку;

Исходи: Учесници су стекли додатна знања о заштити деце жртава кривичних дела у складу
са међународним стандардима, релевантним одредбама Закона о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и посебним протоколом о
поступању правосудних органа у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања.

Опис: Заштита малолетних лица у кривичном поступку: - Заштита малолетних лица у
кривичном поступку и примена релевантних одредаба Закона о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица у пракси са посебним освртом
на секундарну виктимизацију; - Опште мере заштите и разговор са малолетним лицем жртвом
кривичних дела или сведоком - Посебни протокол о поступању правосудних органа у заштити
малолетних лица од злостављања и занемаривања; - Неки проблеми у примени Закона о
малолетним учиницома кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица са
расправом - интересантни случајеви из праксе; - Европски суд за људска права у Стразбуру –
примери кршења права малолетних лица;  

                           47 / 205



 

Тема: Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица
као оштећена кривичним делом

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Основни
јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки
помоћници, Су
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Законик о
кривичном поступку (ЗКП), Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и
кривичноправној заштити малолетних лица, Кривични законик (КЗ)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање посебних знања и вештина у вези са Законом о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица са освртом на концепт
„Правосуђе по мери детета“ 

Исходи: По завршетку обуке учесник -разуме разлоге за доношење новог Закона о
малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку
-познаје Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити
малолетних лица,материјално право,процесне одредбе и њихову примену у пракси. -Увиђа
значај Европске конвенције о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери
детета“ 

Опис: Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и
кривичноправној заштити малолетних лица;избор и изрицање кривичних санкција према
малолетницима. Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и
кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси Неки проблеми у
примени ЗМ са расправом - интересантни случајеви из праксе - материјални и процесни
аспект Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери
детета“  
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Грађанско право

Сврха: У Програму су дефинисани облици и програми рада за грађанско право. 

Циљ: Циљ организовања активности (стални, посебни, тематски семинари, стручни састанци)
усавршавање и боља примена стечених знања и вештина ради подизања квалитета и
ефикасности суђења. Остварити јединство процесног и материјалног права. 1) Стални
програми за судије 1 степена - ради разматрања улоге и положаја судије, понашања судије у
судници и ван ње, према странкама, колегама, запосленима, основних процесних и
материјално правних института у току грађанског поступка, - о примени и коришћењу
основних знања и вештина у вођењу поступка и процесу одлучивања, - ради усавршавања
знања из области процесног и материјалног права, - ради стицања посебних знања и
вештина, која утичу на квалитет суђења; 2) Програми за судије 2 степена - ради усавршавања
знања из области процесног и материјалног права, - ради стицања посебних знања и
вештина, која утичу на квалитет суђења. 

Место одржавања: Места одржавања за организовање семинара, имајући у виду мрежу
судова у Републици, су: - седишта апелација Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац, - по вишим
судовима (с' тим да би се због броја учесника по потреби спајали суседни судови). 

Трајање: N/A

Корисници: Корисници Програма су све судије грађанских одељења, подељене у 2 циљне
групе имајући у виду успостављени начин рада, важеће прописе и то: судије кoје поступају у
1 степену судије који поступају у 2 степену. 

Материјал: Материјал (брошура, публикација и сл.), намењено предавачима и судијама, ради
уједначавања квалитета и садржаја сталних програма (за новоизабране и судије до 3 године
искуства) и омогућавање судијама да имају сталан приступ садржају одржаних програма. 

Стручна литература: N/A

Методологија: Рад у малим групама, судијске радионице, Симулација суђења, Округли
столови, Панел дискусија, хипотетичке ситуације, преношење искуства кроз дијалог.

Предавачи: N/A
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Материја: Парнични поступак

Тема: Закон о парничном поступку - израда одлука

Сегмент: 
Циљна група: Судије до 3 године, Судијски помоћници, Корисници почетне обуке
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о парничном поступку (ЗПП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: стицање и унапређивање знања судија, судијских помоћника и корисника почетне
обуке. o изради судске пресуде Циљ обука прве фазе је био да судијски помоћници унапреде
ефикасност у раду правосуђа и стекну знања за квалитетну израду нацрта првостепених
судских одлука из грађанске материје, путем усаглашавања структуре судских одлука и
правилним цитирањем пресуда Европског суда за људска права. У другој фази се учесници
обучавају да практично примене стечено знање.

Исходи: по завршетку обуке,Учесници су практично обучени да израђују нацрте
првостепених судских одлука из грађанске материје.

Опис: Свеобухватна анализа и представљање израђених пресуда од стране судијских
помоћника; Детаљна анализа одабране пресуде написане од стране судијског помоћника;
Представљање појединих судских изрека.

Тема: Закон о парничном поступку - поступак по жалби

Сегмент: 
Циљна група: Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - грађанско
одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о парничном поступку (ЗПП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршавање знања и вештина у примени закона о парничном поступку у поступку
по правним лековима.

Исходи: Судије правилно разумеју и примењују одредбе закона о поступку поводом
изјављених правних лекова

Опис: другостепени поступак 1) Поступак суда од пријема жалбе: а) право на жалбу,
садржина жалбе и жалбени разлози, б) поступак по жалби пред другостепеним судом, в)
отварање расправе пред другостепеним судом, г) границе испитивања првостепене пресуде,
ђ) битне повреде одредаба парничног поступка, е) одлуке другостепеног суда о жалби, 
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Тема: Закон о парничном поступку - првостепени поступак

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о парничном поступку (ЗПП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: усавршавање и боља примена стечених знања и вештина ради подизања квалитета
и ефикасности суђења.

Исходи: Судије разумеју институте Закона о парничном поступку и правилно примењују у
пракси исте.

Опис: Првостепени поступак 1) Припремање главне расправе: а) окончање поступка без
расправљања; б) заказивање главне расправе (радна квалификација спорног односа); в)
временски оквир; 2) Главна расправа: а) руковођење главном расправом б) квалификација
битних и спорних чињеница; в) избор доказног средства, извођење доказа и њихова оцена; 3)
Доношење одлуке: а) процес доношења одлуке; објављивање изреке и разлога ; б) писмена
израда одлуке; 4) Најчешћи проблеми у примени ЗПП-а: а) уредност тужбе и последице
неуредности, б) странке, заступници, пуномоћници, пуномоћје, в) достављање писмена,
разматрање списа, г) непоштовање процесне дисциплине, д) прекид и застајање у поступку,
ђ) терет доказивања и доказна средства, е) вештачење, ж) привремене мере, 5) з) пресуда и
решење (врсте и писмена израда) 
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Тема: Парнични поступак - припремање главне расправе

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судијски помоћници, Корисници
почетне обуке
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о парничном поступку (ЗПП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: усавршавање и боља примена стечених знања и вештина ради подизања квалитета
и ефикасности суђења.

Исходи: Судије разумеју институте Закона о парничном поступку и правилно примењују у
пракси исте.

Опис: 1) Припремање главне расправе: а) окончање поступка без расправљања; б)
заказивање главне расправе (радна квалификација спорног односа); в) временски оквир; 2)
Главна расправа: а) руковођење главном расправом б) квалификација битних и спорних
чињеница; в) избор доказног средства, извођење доказа и њихова оцена; 3) Доношење
одлуке: а) процес доношења одлуке; објављивање изреке и разлога ; б) писмена израда
одлуке; 4) Најчешћи проблеми у примени ЗПП-а: а) уредност тужбе и последице неуредности,
б) странке, заступници, пуномоћници, пуномоћје, в) достављање писмена, разматрање списа,
г) непоштовање процесне дисциплине, д) прекид и застајање у поступку, ђ) терет доказивања
и доказна средства, е) вештачење, ж) привремене мере, 5) з) пресуда и решење (врсте и
писмена израда) 

Тема: Парнични поступак - спорна правна питања

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судијски сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о парничном поступку (ЗПП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање знања из области примена Закона о парничном поступку

Исходи: Полазник правилно примењује ЗПП-у пракси

Опис: спорна правна питања у примени Закона о парничном поступку
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Тема: Парнични поступак - трошкови парничног поступка

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о парничном поступку (ЗПП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Панел дискусија, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: судије су упознате са начином одмеравања трошкова парничног поступка

Исходи: судије правилно примењују одредбе закона о одмеравању трошкова парничног
поступка

Опис: трошкови парничног поступка

Тема: Примена Закона о парничном поступку - достављање

Сегмент: 
Циљна група: Судска администрација, Судије основног суда - грађанско одељење, Судијски
помоћници, Судијски сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о парничном поступку (ЗПП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Обука достављача , о начинима правилним вршењу доставе

Исходи:  достављачи правилно врше доставу

Опис: Закон о парничном поступку, одредбе о достављању

                           53 / 205



 

Тема: Рочиште за главну расправу и извођење доказа

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судијски помоћници, Корисници
почетне обуке
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о парничном поступку (ЗПП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дискусионе групе, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршавање теоријских и практичних знања у области Парничног поступка

Исходи: Судије разумеју институте Закона о парничном постпку и правилно примењују исте

Опис: О главној расправи, јавност и руковођење, одлагање расправе, одржавање реда;
Решење о извођењу доказа, доказна средства; Практични примери и вежба – ток главне
расправе; Сведоци, вештачење, увиђај, исправе; Саслушање странака и суочење; Спајање
парница, раздвајање поступака, враћање у пређашње стање; Закључење и отварање главне
расправе 
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Материја: Заштита права на суђење у разумном року

Тема: Закон о заштити права на суђење у разумном року

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије
вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судијски
помоћници, Заменици државног правобраниоца, Запослени у државном правобранилаштву
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Архуска ковенција, Европска конвенција о заштити људских права
(ЕКЉП), Закон о враћању одузете имовине и обештећењу
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање са општим принципима и институтима Закона о заштити права на
суђење у разумном року, као и стандардима и праксом Европског суда за људска права,
Уставног суда и Врховног касационог суда и оспособљавање за поступање у складу са
стандардом суђења у разумном року.

Исходи: По завршетку обуке полазник познаје опште принципе и институте Закона о
заштити права на суђење у разумном року. Упознат је са стандардима и праксом Европског
суда за људска права, Уставног суда и Врховног касационог суда. У стању је да поступа у
складу са стандардом суђења у разумном року.

Опис: - Међународни и домаћи стандарди - Садржина Закона о заштити права на суђење у
разумном року - Примена стандарда Европског суда за људска права - Правила поступка због
повреде права на суђење у разумном року
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Материја: Ванпарнични поступак

Тема: Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју
се сумња да су нестала из породилишта у РС

Сегмент: 
Циљна група: Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично
одељење
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 1
Законска регулатива: Закон о ванпарничном поступку
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Панел дискусија, Дискусионе групе, Студија случаја, Предавање
(мини лекција)

Циљеви: Специјализација судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене
деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС

Исходи: Судије правилно примењују Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене
деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС

Опис: Према програму: Први радни дан Уводна обраћања: Ненад Вујић, директор Правосудне
академије Канцеларија Савета Европе у Београду 9.00-10.30 Европска конвенција о људским
правима – пресуда Јовановић против Србије – експерт Савета Европе 10.30-10.50 Пауза за
кафу 10.50-12.00 Право на приватност, поштовање приватног и породичног живота Заштита
података о личности 12.00-13.30 Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за
коју се сумња да су нестала из породилишта у РС - Садржина Закона: циљ, органи надлежни
за поступање, начела поступка и поступак, одлуке - Институти - Истражно начело -
Медицински протоколи 13.30-14.00 Пауза за кафу 14.00-14.45 Поступање суда и овлашћења
суда по службеној дужности Приручник за ток поступка 14.45-15.30 Однос са другим
законима: - Закон о ванпарничном поступку - Закон о парничном поступку - Закон о општем
управном поступку - Регистар других релевантних закона (раније у примени) 15.30-16.00
Дискусија Ручак Други радни дан – практични рад 9.00-12.00 Поступање по предлогу: -
испитивање процесних претпоставки - прикупљање доказа и оцена доказа - заказивање
рочишта - подношење кривичне пријаве - одлучивање суда - правична новчана накнада
Дискусија Ручак  
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Тема: Лишeње пословне способности

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судијски сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о ванпарничном поступку
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Панел дискусија, Округли сто, Студија случаја, Предавање (мини
лекција)

Циљеви: стицање и унапређивање знања судија и стручних сарадника о поступку и
последицама лишавања пословне способности

Исходи: судије имају знање да правилно примењују одредбе закона о поступку лишавања
пословне способности 

Опис: према програму
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Материја: Извршење и обезбеђење

Тема: Закон о извршењу и обезбеђењу - извршења из области
породичних односа

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судијски сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о извршењу и обезбеђењу
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Симулација, Дебата, Округли сто

Циљеви: стицање знања из области поступања судија у предметима извршења из области
породичних односа

Исходи: Учесник зна правила поступања и улоге учесника у поступку извршења одлука из
породичних односа

Опис: Извршење у породично правним односима

Тема: Закон о извршењу и обезбеђењу - општи део

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судијски сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о извршењу и обезбеђењу
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање и освежавање знања у поступању првостепеног суда у извршном поступку
и поступку по приговорима и жалбама.

Исходи: Полазници правилно примењују Закон о извршењу и обезбеђењу.

Опис: - Закон о извршењу и обезбеђењу -
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Тема: Меница у поступку извршења и обезбеђења

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о извршењу и обезбеђењу
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дискусионе групе, Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: судије и судијски помоћници упознају се са материјом менице 

Исходи: судије и судијски помоћници правилно примењују Закон о меници у поступку
извршења и обезбеђења

Опис: Меница-Појам, врсте, менични елементи, меничне радње Извршење на основу менице
као веродостојне исправе Правна средства и правни лекови у поступку извршења по предлогу
за извршење на основу менице као веродостојне исправе Меница у поступку обезбеђења
Проблеми у пракси у поступку извршења на основу менице као веродостојне исправе и
поступку обезбеђења  

Тема: Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - измене и допуне
закона

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о извршењу и обезбеђењу
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознати судије и судијске помоћнике са донетим изменама и допунама Закона о
извршењу и обезбеђењу

Исходи: Судије и судијски помоћници који поступају у извршној материји правилно
примењују ново донете одредбе Закона о измени и допуни закона о извршењу и обезбеђењу.

Опис: Према програму
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Тема: Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - поступак пред
Вишим судом

Сегмент: 
Циљна група: Судије вишег суда - грађанско одељење, Судијски сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о извршењу и обезбеђењу
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање знања о правилном поступању у поступцима Извршења и обезбеђења

Исходи: Полазник зна правилан поступка пред Вишим судом

Опис:  примена закона о извршењу и обезбеђењу  надлежност и поступање основних
судова  надлежност и поступање виших судова – поступак по жалби  основне одредбе,
заједничке одредбе о поступку извршења, продужени поступак извршења  извршење одлука
у вези са породичним односима  извршење ради враћања запосленог на рад  извршење
ради наплате новчаног потраживања, са посебним освртом на веродостојне исправе (меница
и чек)  извршење ради наплате неновчаног потраживања  посебна правила извршења у
трговинским и са трговинским повезаним стварима  скраћени поступак извршења 
обезбеђење 

Тема: Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - поступак пред
основним судом

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судијски сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о извршењу и обезбеђењу
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање и освежавање знања у поступању првостепеног суда у извршном поступку
и поступку по приговорима и жалбама.

Исходи: Полазници правилно примењују Закон о извршењу и обезбеђењу.

Опис: - Закон о извршењу и обезбеђењу - 
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Тема: Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - поступак пред
прекршајним судом

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о извршењу и обезбеђењу
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање знања о правилном поступању у поступцима Извршења и обезбеђења

Исходи: Полазник правилно зна поступак извршења у предметима пред прекршајним судом

Опис: Извршни предмети и поступање прекршајног суда
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Материја: Својинскоправни односи

Тема: Својина и државина

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судијски сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о основама својинскоправних односа
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Симулација, Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршавање занања из области својине и државине

Исходи: судија правилно примењује одредбе закона које се односе на својину и државину.

Опис: I Својина - Стицање права својине - Заштита права својине (протокол 1. ЕУ конвенције о
заштити основних права и људских слобода) - Престанак права својине - Имовински односи
супружника, ванбрачних партнера и чланова породичне заједнице II Државина - Појам и
садржина државине и спора за сметање државине - Привремене мере - Поновно сметање
државине. - Рокови у спору за сметање државине 
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Материја: Облигациони односи

Тема: Накнада штете и стицање без основа према Закону о
облигационим односима

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о облигационим односима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање и обнова знања из области накнаде штете и стицања без основа

Исходи: судија правилно разуме и примењује институте из области накнаде штете и стицања
без основа

Опис: Закон о облигационим односима

Тема: Проузроковање штете

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судијски помоћници
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о облигационим односима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање судија и судијских помоћника за практичну примену одредаба
Закона о облигационим односима

Исходи: Учесници правилно примењују одредбе Закона о облигационим односима и правилно
решавају предмете из области проузроковања штете.

Опис: Општа начела (члан 154 до члана 157 ЗОО), Одговорност по основу кривице (Од члана
158 до члана 163 ЗОО), Одговорност за другога (164-169) Одговорност предузећа и других
правних лица према трећима (170-172), Одговорност за штету од опасне ствари или опасне
делатности (173-177)Одговорност у случају удеса изазваног моторним возилима у покрету
(178) Накнада материјалне штете (185 -192) (НАПОМЕНА: Објаснити и нагласити разлику
између одговорности за накнаду штете и стицање без основа), Рента, Накнада нематеријалне
штете (199-205) Одговорност више лица за исту штету (206-208)  
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Тема: Уговор као извор облигације

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судијски помоћници
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о облигационим односима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Округли сто, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање судија и судијских помоћника за практичну примену одредаба
Закона о облигационим односима

Исходи: Учесници правилно примењују одредбе Закона o oблигационим односима и решавају
предмете

Опис: Сагласност воље и сагласност за закључење уговора (Од члана 26 до члана 44 Закона о
облигационим односима ), Предуговор, Предмет уговора (Од члана 46 до 50 ЗОО), Основ
уговора (Од члана 51 до 67 ЗОО), Способност, (Од члана 54 до 59 ЗОО), Мане воље, (Од члана
60 до члана 66 ЗОО) (НАПОМЕНА: Код ове теме потребно је посебно објаснити разлику између
заблуде као мане воље која чини уговор рушљивим и неспоразума када уговор не настаје),
Форма уговора (Од члана 67 до члана 73), Услов (Од члана 74 до члана 76 ЗОО ), Рок (Од члана
77 до члана 79 ЗОО), форма пуномоћја (члан 90 ЗОО),Неважност уговора,Ништави уговори (
чланови од 103 до 110), Рушљиви уговори (111 до члана 117)
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Материја: Породични односи

Тема: доказивање материнства и очинства путем ДНК анализе

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Породични закон
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз, Дебата, Округли сто, Студија случаја,
Предавање (мини лекција)

Циљеви: Обука судија свих степена из области примене ДНК анализе у поступку доказивања
материнства и очинства

Исходи: Судије разумеју и правилно примењују поступак ДНК анализе и резултате у
предметима доказивања материнства и очинства.

Опис: ДНК анализа, резултати анализе и тумачење добијеног налаза. Обука ће се
организовати уз посету Институту за судску медицину при Медицинском факултету
Универзитета у Београду, Институту за молекуларну биологију Биолошког факултета
Универзитета у Београду и другим установама којима судови обично поверавају ово
вештачење

Тема: Породични закон

Сегмент: 
Циљна група: Новоизабране судије, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије
вишег суда - грађанско одељење
Трајање: 4 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Европска
конвенција за заштиту људских права и основних слобода, Породични закон, Закон о
спречавању насиља у породици
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз, Студија случаја, Предавање (мини лекција),
Дебата, Округли сто

Циљеви: Оспособити судије за правилну примену Породичног закона, Конвенције о правима
детета, Конвенције Савета Европе о спречавању и Борби против насиља над женама и насиља
у породици.

Исходи: Судије правилно примењују Породични закон и конвенције о правима детета као и
закон о спречавању насиља у породици и остале конвенције.

Опис: Према правилнику о посебној обуци судија из области права детета према чл. 35 ЗПП-а
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Тема: Породични закон - oпшти део

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Породични закон
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Играње улога, Дебата, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање знања и вештина у примени Породичног закона

Исходи: Судија разуме институте Породичног закона и правилно их примењује

Опис: - Закључење и престанак брака - Ванбрачна заједница - Односи родитеља и деце,
материнство и очинство - Вршење и лишење родитељског права - Усвојење - Лишење
пословне способности - Издржавање (поступак, врсте, одређивање, престанак) - Право
становања (habitatio) - Поступци пред судом у вези са породичним односима – примена ЗПП-а -
Поступак у брачном спору (по тужби, споразуму и посредовање) - Поступак у спору о
материнству и очинству - Поступак у спору за заштиту права детета, вршење и лишење
родитељског права, - Мишљење детета - Поступак за поништај усвојења - Насиље у породици,
мере заштите и поступак у спору за заштиту од насиља у породици - Привремене мере -
Заштита права на лично име - Прелазне и завршне одредбе

Тема: Породични закон - специјализација из области права детета

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Породични закон
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз, Предавање (мини лекција)

Циљеви: судије стичу знања из специјалног положаја детета у породичним споровима

Исходи: Судије полажу тест знања и добијају лиценцу за поступање у споровима из области
права детета

Опис: према правилнику
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Тема: Породично право

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Социјални радници
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 1
Законска регулатива: Породични закон
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Симулација, Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција),
Панел дискусија

Циљеви: Упознати и оспособити судије и запослене у центрима за социјални рад за рад у
предметима са иностраним елементом

Исходи: судије и запослени у центрима за социјани рад правилно примењују Породични
закон и Међународне конвенције у предметима са иностраним елементом.

Опис: - Улога правосудног система и система социјалне заштити у ради утврђивања и
заштите најбољег интереса детета, - Поступање Центра за социјални рад и судова у
бракоразводним споровима и споровима насиља у породици - Заједничке радионице (студије
случаја) – развод брака домаћих држављана на привременом раду у Аустрији – чињенично
стање, анализа правних питања која се постављају и извора права које треба применити
Конвенција о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у
материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце (Сл. гласник – Међународни
уговори бр. 20/2015) - однос према нормама из Породичног закона и Закона о решавању
сукоба закона - међународна надлежност домаћег суда за мере за заштиту личности и
имовине детета - меродавно право за мере за заштиту личности имовине и детета - признање
и извршење страних одлука у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце
Конвенција о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце (Сл. гласник –
Међународни уговори бр. 7/1991) - најважнији појмови који одређују примену Конвенције -
интеракција одредаба две конвенције - дискусија Достављање странкама у иностранству по
замолницама - Конвенција о достављању у иностранству судских и вансудских акта у
грађанским и трговачким стварима (Сл. гласник, Међународни уговори бр. 1/2010) -
Конвенција о олакшању међународног приступа судовима (Сл. лист СФРЈ, бр 4/1988) -
дискусија 
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Материја: Бесплатна правна помоћ

Тема: Примена Закона о бесплатној правној помоћи

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично
одељење, Адвокати
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање са институтима новоусвојеног Закона о Бесплатној правној помоћи

Исходи: Учесници разумеју нове институте и правилно их примењују у раду

Опис: Бесплатна правна помоћ и подршка • Појам и облици бесплатне правне помоћи и
бесплатне правне подршке • Пружаоци бесплатне правне помоћи и бесплатне правне
подршке и овлашћења Ко може бити корисник и коме се упућује? • Услови за коришћење
бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке • Одобравање бесплатне правне
помоћи и бесплатне правне подршке • Упућивање на пружаоце • Практична упутства
Поступање за захтевом • Садржина захтева • Доношење решења о усвајању захтева и његова
садржина • Упутница • Доношење решења о одбијању захтева и његова садржина • Жалба на
решење о одбијању захтева. • Дозвола за одлучивање о захтеву • Обавезе јединица локалне
самоуправе • Ко одлучује о захтеву а ко пружа бесплатну правну помоћ. 
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Материја: Израда нацрта првостепених судских одлука из
грађанске материје

Тема: Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске
материје

Сегмент: Фаза 2
Циљна група: Судијски помоћници, Корисници почетне обуке, Корисници почетне обуке који
су положили завршни испит
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Циљ обука прве фазе је био да судијски помоћници унапреде ефикасност у раду
правосуђа и стекну знања за квалитетну израду нацрта првостепених судских одлука из
грађанске материје, путем усаглашавања структуре судских одлука и правилним цитирањем
пресуда Европског суда за људска права. У другој фази се учесници обучавају да практично
примене стечено знање.

Исходи: Учесници су практично обучени да израђују нацрте првостепених судских одлука из
грађанске материје.

Опис: Свеобухватна анализа и представљање израђених пресуда од стране судијских
помоћника; Детаљна анализа одабране пресуде написане од стране судијског помоћника;
Представљање појединих судских изрека.
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Материја: Грађанско правна заштита

Тема: Овлашћења јавног тужиоца изван кривичног поступка

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Заменици јавног тужиоца
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о ванпарничном поступку, Законик о кривичном поступку (ЗКП),
Закон о облигационим односима, Закон о општем управном поступку, Закон о парничном
поступку (ЗПП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршавање знања учесника о општем пojму и изворима кoрупциje,eкoнoмском
aспeкту уз oбjaшњeњe пojмa и прoцeсa jaвних нaбaвки

Исходи: По завршетку обуке корисници: правилно, јединствено и квалитетно примењују
прописе.Ефикасно и стручно воде поступак и доносе одлуке. Сарађују са другим надлежним
државним органима у процесуирању кривичних дела са коруптивним елементима.

Опис: Овлашћења јавног тужиоца пред парничним судом према Породичном закону
(поношење тужби за заштиту брака и породице, а нарочито за заштиту права детета и
предлагање привремених мера за заштиту од насиља у породици). Подношење тужбе за
утврђивање ништавости уговора пред парничним судом према Закону о облигационим
односима. Овлашћења јавног тужиоца према Закону о парничном поступку, Закону о
ванпарничном поступку, Закону о управном поступку, Закону о управном спору, Закону о
прекршајима и Закону о привредним преступима.  
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Материја: Медијација

Тема: Медијација

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: стицање и унапређивање знања из области медијације и могућности медијације у
парничним поступцима

Исходи: по завршетку обуке судије знају и могу примењивати медијацију и у поступцима који
се води пред њима. 

Опис: Према програму
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Материја: Здравствено право

Тема: Медицинско право

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судијски сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: стицање и унапређивање знања судија и стручних сарадника основних судова као и
полазника почетне обуке о грађанском поступку из области лекарске грешке, пре свега о
доказним средствима и терету доказивања.  

Исходи: по завршетку обуке, судије, стручни сарадници и полазници почетне обуке,
правилно поступају у предметима из области лекарске грешке и разумеју основе начина
доказивања узрочне везе и кривице код штетника и терет доказивања. 

Опис: према програму
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Материја: Заштита узбуњивача

Тема: Закон о заштити узбуњивача

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда
- грађанско одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог
суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Судије Управног суда, Заменици јавног
тужиоца,
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о заштити узбуњивача
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања и вештина полазника (судија основних, виших и апелационих
судова, прекршајних судова, као и Управног суда) из области узбуњивања и заштите права
узбуњивача. Поред унапређења знања и вештина учесника, циљ је да учесници непосредно
упознају профил српског узбуњивача и проблеме са којима се носи како у професионалном,
тако и у породичном и социјалном окружењу.

Исходи: Учесници обуке упознаће се са резултатима анализе досадашње судске праксе и
доступним квантитативним подацима, као и постојећим изазовима у примени Закона, уским
грлима, разлозима за одбачај захтева за доношење привремене мере, ефектима интеракције
Закона о заштити узбуњивача са другим законима, итд.

Опис: - Предавање кроз теорију; - Дискусије и размена мишљења; - Представљање
конкретних примера из праксе; - Интервју/видео материјал као форма за представљање
искустава узбуњивача; - Коришћење студија случаја из домаће и међународне судске праксе;
- Практична примена представљених концепата кроз групни и индивидуални рад.
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Материја: Сузбијање дискриминације

Тема: Дискриминација

Сегмент: 
Циљна група: Судије вишег суда - грађанско одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Округли сто, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Судије се упознају са системом заштите од дискриминације

Исходи: Судије правилно поступају у предметима заштите од дискриминације

Опис: Према програму
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Радно право

Сврха: У Програму су дефинисани облици и програми рада за радно право.

Циљ: Циљ организовања активности (стални, посебни, тематски семинари, стручни састанци)
усавршавање и боља примена стечених знања и вештина ради подизања квалитета и
ефикасности суђења. Остварити јединство процесног и материјалног права. 1) Стални
програми за судије 1 степена - ради разматрања улоге и положаја судије, понашања судије у
судници и ван ње, према странкама, колегама, запосленима, основних процесних и
материјално правних института у току грађанског поступка, - о примени и коришћењу
основних знања и вештина у вођењу поступка и процесу одлучивања, - ради усавршавања
знања из области процесног и материјалног права, - ради стицања посебних знања и
вештина, која утичу на квалитет суђења; 2) Програми за судије 2 степена - ради усавршавања
знања из области процесног и материјалног права, - ради стицања посебних знања и
вештина, која утичу на квалитет суђења.

Место одржавања: Места одржавања за организовање семинара, имајући у виду мрежу
судова у Републици, су: - седишта апелација Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац, - по вишим
судовима (с' тим да би се због броја учесника по потреби спајали суседни судови).

Трајање: 

Корисници: Корисници Програма су све судије грађанских одељења, подељене у 2 циљне
групе имајући у виду успостављени начин рада, важеће прописе и то: судије кoје поступају у
1 степену судије који поступају у 2 степену.

Материјал: Материјал (брошура, публикација и сл.), намењено предавачима и судијама, ради
уједначавања квалитета и садржаја сталних програма (за новоизабране и судије до 3 године
искуства) и омогућавање судијама да имају сталан приступ садржају одржаних програма. 

Стручна литература: 

Методологија: Рад у малим групама, судијске радионице, Симулација суђења, Округли
столови, Панел дискусија, хипотетичке ситуације, преношење искуства кроз дијалог.

Предавачи: 
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Материја: Радни односи

Тема: Закон о забрани дискриминације

Сегмент: 
Циљна група: Судије вишег суда - грађанско одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дискусионе групе, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање и утврђивање знања из области заштите од дискриминације.

Исходи: Судије правилно примењују закон о забрани дискриминације

Опис: према програму

Тема: Закон о забрани злостављања на раду

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о раду
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дискусионе групе, Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: судије су упознате са законом о забрани злостављања на раду

Исходи: судије правилно примењују закон о забрани злостављања на раду

Опис: Закон о забрани злостављања на раду
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Тема: Закон о раду

Сегмент: 
Циљна група: Судије до 3 године
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о раду
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз, Округли сто, Студија случаја

Циљеви: Новоизабране судије обучавају правилно поступају у предметима из радних односа

Исходи: Новоизабране судије правилно примењују закон о раду

Опис: Закон о раду - обука новоизабраних судова - заснивање и врсте радног односа -
забрана дискриминације и заштита личних података - уговор о раду, клаузула забране
конкуренције и измена уговорених услова рада - зарада (основна, минимална и накнада
зараде) - престанак радног односа – законски основи - споразумни престанак радног односа -
отказ уговора о раду од стране запосленог и послодавца - поступак отказивања - незаконит
отказ - удаљење запосленог са рада - вишак запослених - судска заштита - колективни уговор
- синдикат - одговорност запосленог и послодавца за накнаду штете - одговорност
послодавца због повреде на раду и професионалне болести - одговорност за штету
проузроковану трећем лицу 

Тема: Спорна правна питања из Закона о раду

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о раду
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дискусионе групе, Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: решавање спорних правних питања из праксе из области радног права

Исходи: судије имају уједначену праксу у примени закона о раду

Опис: Закон о раду - спорна правна питања
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Привредно право

Сврха: У Програму су дефинисани облици рада за судије привредних судова за 2020. годину.

Циљ: Циљ организовања активности (стални, посебни, тематски семинари, стручни састанци)
усавршавање и боља примена стечених знања и вештина ради подизања квалитета и
ефикасности суђења.

Место одржавања: Центри за организовање семинара, имајући у виду мрежу привредних
судова у Републици, су: - Београд (два пута) - Нови Сад - Ниш - Крагујевац 

Трајање: По правилу једнодневни семинари, уз могућност измена у случају потребе

Корисници: Корисници Програма су све судије привредних судова. I СЕМИНАРИ ЗА СВЕ
СУДИЈЕ програма ради усавршавања знања из области процесног и материјалног права,
организовањем једнодневних или вишедневних семинара, уз примену методе округлих
столова, хипотетичких ситуација, преношење искуства кроз дијалог; II ТЕМАТСКИ СЕМИНАРИ
за све судије привредних судова, ради стицања посебних знања и вештина, која утичу на
квалитет пресуђења. 

Материјал: Припремање радног материјала за семинаре, уређивање радног материјала са
одржаних семинара и штампање у виду брошура, публикација и сл. у циљу уједначавања
квалитета едукација и омогућавања судијама да доцније користе обрађени радни материјал.

Стручна литература: Приручници у писаној и електронској форми.

Методологија: Комбинација предавања (са или без презентације) и дискусије, рад у групама,
симулација случаја, анализа случаја и округли сто.

Предавачи: Предавачи са листе Правосудне академије (судије, експерти). Број предавача у
зависности од теме.
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Материја: Парнични поступак

Тема: Спорна питања у Закону о парничном поступку-

Сегмент: 
Циљна група: Новоизабране судије, Судије привредног суда, Судијски помоћници,
Корисници почетне обуке који су положили завршни испит
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о облигационим односима, Закон о парничном поступку (ЗПП),
Етички кодекс
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника да разумеју процес доношења судске одлуке.  

Исходи: Учесник је у стању да руководи поступком и примени етички кодекс у вршењу
судијске функције.  

Опис: 3-ДНЕВНИ СЕМИНАР Први дан: - разматрање положаја и улоге судије, питања етике,
достојности и интегритета у обављању функције у суду и изван њега; - однос према
странкама, колегама, запосленима; - разматрање значаја и улоге привредних судова и судија
привредних судова у односу на постојеће друштвене околности (значај у односу на
приватизацију, стечај, извршење...) - вештине вођења поступка (од пријема предмета до
окончања поступка- радње ван рочишта и на рочишту); Други дан: Судске одлуке донете без
расправљања и доказивања (одбачај тужбе, надлежност, процесни приговори, пресуде због
одрицања, пропуштања, на основу признања, судско поравнање и изрека одлуке) Трећи дан: -
Извори облигација обрађени кроз процес доношења судске одлуке на основу расправљања и
доказивања и израда судске одлуке Теме за судије и судијске помоћнике привредних судова
Положај и улога судије Активности судије у руковођењу поступком, техника израда судских
одлука, терет доказивања чињеница 
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Материја: Извршење и обезбеђење у привредним судовима

Тема: Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о извршењу и обезбеђењу
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање учесника са спорним питањима закона 

Исходи: Учесник је у стању да разуме предмете у поступку извршења  

Опис: Представљање новог Закона о извршењу и обезбеђењу
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Материја: Етика и интегритет у правосуђу

Тема: Судијска етика

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Етички кодекс
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Учесник се оспособљава да поступа у складу са Етичким кодексом у вршењу
судијске функције у привредним судовима

Исходи: Учесника је у стању да поступа складу са Етичким кодексом у вршењу судијске
функције у привредним судовима

Опис: Представљање и примена Етичког кодекса у вршењу судијске функције у привредним
судовима
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Материја: Стечајни поступак

Тема: Спорна питања у примени Закона о стечају

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о стечају
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање учесника са спорним питањима закона

Исходи: Учесник је у стању да разуме предмете у поступку стечаја  

Опис: Повериоци и трећа лица, ( излучни, разлучни,заложни ,јемство), Уновчење имовине
стечаног дужника, Положај повезаних лица и деоба, Стечај и ликвидација банака и
осигураваујучих друштва;  

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о стечају
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Округли сто

Циљеви: Оспособљавање корисника у погледу решавање оваквих предмета

Исходи: Корисник је у стању да разуме овакве врсте предмета као и да их решава

Опис: Спорна питања у погледу Плана реорганизације План реорганизације и парнични
поступак Проблеми у сачињавању Плана реорганизације
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Материја: Привредна друштва

Тема: Представљање измена и допуна Закона о привредним друштвима

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о привредним друштвима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу решавање оваквих предмета и примена новог
Закона

Исходи: Учесник је у стању да разуме ове врсте предмета

Опис: Представљање измена и допуна Закона о привредним друштвима

Тема: Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о привредним друштвима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу решавање оваквих предмета 

Исходи: Учесник је у стању да разуме ове врсте предмета

Опис: Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима, Електронски документ и
потпис( пословање без печата , предности и тешкоће у пракси) 
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Материја: Привредно право

Тема: Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Судије привредног суда, Заменици јавног тужиоца, Судијски
помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о заштити животне средине, Законик о кривичном поступку
(ЗКП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Панел дискусија, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника да разумеју процес нaстaнкa, рaзвoja и прoмeнa у
eкoлoшкoм прaву, изучaвaњe пojмoвa и принципa eкoлoшкoг прaвa, упoзнaвaњe сa
мeђунaрoдним и нaциoнaлним извoримa eкoлoшкoг прaвa, упознавање са нaцртом зaкoнa чиje
je усвajaњe плaнирaнo дo крaja 2019. гoдинe, упoзнaвaњe сa прaвним aктимa Eврoпскe униje у
oблaсти eкoлoшкoг прaвa и прoцeсoм хaрмoнизaциje нaшeг прaвa сa прaвoм Eврoпскe униje у
oблaсти eкoлoшкoг прaвa, aнaлизом прaксe Eврoпскoг судa прaвдe, aнaлизом прaксe
Eврoпскoг судa зa људскa прaвa, стицaњe oпштeг знaњa o eкoлoшкoj пoлитици, рaзумeвaњe и
улoгe судиja у рaзвojу и примeни eкoлoшкoг прaвa у упoрeднoм прaву уз зaкључкe рeлeвaнтнe
зa дoмaћи прaвни систeм. 

Исходи: Учесник је у стању да решава квалитетно и ефикасно овакве врсте предмета 

Опис: Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица-спорна питања у примени
Закона из области интелектуалне својине,привредно-казнена одговорност правних и
одговорних лица-спорна питања у примени Закона о привредним друштвима,сходна примена
одредаба Законика о кривичном поступку у привредно-казненим поступцима спорна питања у
примени ЗКП,привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица-спорна питања у
примени Закона о заштити животне средине,Закона о управљању отпада и у примени осталих
еколошких закона . Сaдржaj сeминaрa/обуке на тему : Еколошко право 1. Увoднa и oснoвнa
питaњa зaштитe живoтнe срeдинe; 2. Нaчeлa прaвa зaштитe живoтнe срeдинe; 3. Извoри
eкoлoшкoг прaвa у прaвнoм пoрeтку Србиje; 4. Зaштитa нeких дeлoвa живoтнe срeдинe у
прaвнoм пoрeтку Србиje; 5. Прaвнa зaштитa у eкoлoшким упрaвним ствaримa; 6.
Грaђaнскoпрaвнa зaштитa живoтнe срeдинe кao инструмeнт oствaривaњa нaчeлa
прeвeнтивнoсти; 7. Систeм eкoлoшких дeликaтa и врстe прeкршajних сaнкциja; 8. Прaксa
прeкршajних судoвa у oблaсти живoтнe срeдинe у Србиjи и држaвaмa члaницaмa Eврoпскe
униje; 9. Eкoлoшкa кривичнa дeлa и кривичнoпрaвнa зaштитa живoтнe срeидинe; 10.
Интeгрисaнo спрeчaвaњe и кoнтрoлa зaштитe живoтнe срeдинe; 11. Прoцeнa утицaja нa
живoтну срeдину; 12. Стрaтeшкa прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину; 13. Примeнa Aрхускe
кoнвeнциje; 14. Пojaм и прирoдa eкoлoшкe упрaвнe ствaри; 15. Прaвo нa приступ eкoлoшким
инфoрмaциjaмa; 16. Учeшћe jaвнoсти у пoступцимa дoнoшeњa oдлукa у eкoлoшким ствaримa;
17. Прaвo нa прaвну зaштиту у упрaвнoм пoступку у eкoлoшким ствaримa; 18. Прaвo нa прaвну
зaштиту у упрaвнoм спoру у eкoлoшким ствaримa; 19. Прaксa Oдбoрa зa усклaђeнoст и
прaћeњe спрoвoђeњa Aрхускe кoнвeнциje 20. Прaксa Eврoпскoг судa зa људскa прaвa и
зaштитa прaвa нa здрaву живoтну срeдину; 21. Климaтскe прoмeнe у мeђунaрoднoм и
eврoпскoм прaву и нaцрт Зaкoнa o климaтским прoмeнaмa Србиje; 22. Систeм тргoвинe
eмисиjaмa гaсoвa с eфeктoм стaклeнe бaштe нa мeђунaрoднoм и нa нивoу Eврoпскe униje; 23.
Прaвни oквир издaвaњa oдoбрeњa и услoвa зa нaмeрнo увoђeњe у живoтну срeдину гeнeтички
мoдификoвaних oргaнизaмa у прaву EУ и нoвa рeшeњa у нaцртимa дoмaћих зaкoнa. 
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Материја: Међународно привредно право

Тема: Институције и органи ЕУ,надлежности и пракса Европског суда
правде у Луксембургу ,поступање у предметима са међународним
елементом

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судијски помоћници, Судије Привредног апелационог
суда
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Уговор о оснивању Европске економске заједнице, Лисабонски уговор,
Уредбе, директиве и остали правни акти ЕУ
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање учесника са институцијама ЕУ као и праксом Европског суда правде у
Луксембургу

Исходи: Учесник је у стању да разуме рад иснтитуција ЕУ као да буде упознатом са радом и
праксом Европског суда ЕУ 

Опис: Организација и функционисање институција ЕУ и рад Европског суда правде у
Луксембургу Oснoвнa нaчeлa грaђaнскoг прaвa EУ и судскa прaксa Судa прaвдe EУ Прaвoсуднa
сaрaдњa у грaђaнским и приврeдним ствaримa, acquis Урeдбa 1393/2007 o дoстaви у
држaвaмa члaницa EУ судских и вaнсудских писмeнa у грaђaнским и приврeдним ствaримa
Урeдбa Сaвeтa (EЗ) бр. 1206/2001 o сaрaдњи измeђу судoвa држaвa члaницa Eврoпскe униje у
узимaњу дoкaзa у грaђaнским и приврeдним ствaримa 
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Материја: Европска конвенција о људским правима

Тема: Протокол 1 члан 1 Конвенције о људским правима-заштита
имовине

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање учесника са пресуде Европског суда за људска права у погледу члан 1
Протокол 1 

Исходи: Учесник је у стању да разуме пресуде Европског суда за људска права у погледу
члан 1 Протокол 1 и да примени начин размишљања судија Европског суда за људска права у
свом раду  

Опис: Право на правично суђење ( члан 6 Конвенције о људским правима) Имовина,право на
становање и експропријација( члан 1 Протокол 1) Уговори Накнада штете Право на
делотворни правни лек Пресуде Европског суда за људска права у погледу члан 1 Протокол 1,
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Материја: Интелектуална својина

Тема: Спорна питања у примени Закона из области интелектуалне
својине

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о жиговима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање учесника са предметима који се тичу интелектуалне својине 

Исходи: Учесник је у стању да разуме предмете који се тичу интелектуалне својине 

Опис: Спорна питања у примени Закона из области интелектуалне својине
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Материја: Уговори у привреди

Тема: Спорна питања у примени основних института Облигационог
права кроз типичне уговоре у привреди

Сегмент: 
Циљна група: Новоизабране судије, Судије привредног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о облигационим односима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу решавање предмата који се тичу уговора у
привреди

Исходи: Учесник је у стању да разуме предмете који се тичу уговора у привреди

Опис: Теме за новоизабране судије привредних судова: настанак и престанак уговора, штета
као извор облигације накнада штете стицање без основа пословодство без налога и
једнострана изјава воље као извор облигације застарелост потраживања уговор о продаји у
привреди уговор о закупу уговор о делу уговор о грађењу уговор о превозу робе уговор о
лиценци уговор о комисиону и уговор о осигурању уговор о трговинском заступању и уговор о
посредовању уговор о асигнацији банкарски правни послови интелектуална својина и
индустријска својина уговор о финансијском лизингу и франшизингу уговор о пословно
-техничкој сарадњи реализација хипотеке Теме за судије и судијске помоћнике привредних
судова: уговор о грађењу и уговор о делу (клизна скала, неоправдани аванс, коначни обрачун,
раскид и одустанак од уговора, прекид радова, пенали, посебне узансе о грађењу), уговор о
осигурању,уговор о комисиону и други типични уговори у привреди, накнада штете и
стицање без основа 
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Материја: Спорна питања у специјалистичким областима

Тема: Спорна питања у специјалистичким областима

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о основама својинскоправних односа
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу решавање оваквих предмета

Исходи: Учесник је у стању да разуме ове врсте предмета

Опис: облици својине,статусни банкарски спорови- банкарска гаранција , камата, хипотека,
вансудска хипотека,процена удела вредности ,тужба за поништај оснивачког улога,
утврђивање вредности акција-примена одговарајуће методе
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Управно право

Сврха: У Програму су дефинисани облици рада за судије до три године радног искуства,
судије преко три године радног искуства и судијске помоћнике Управног суда, као и за све
судије и судијске помоћнике за 2020. годину.  

Циљ: Циљ организовања активности је усавршавање и боља примена стечених знања и
вештина ради подизања квалитета и ефикасности суђења.

Место одржавања: Центри за организовање семинара могу бити: - Београд - Нови Сад - Ниш

Трајање: По правилу једнодневни семинари, уз могућност измена у случају потребе.

Корисници: Корисници Програма су судије и судијски помоћници Управног суда I СЕМИНАРИ
ЗА СУДИЈЕ ДО ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА ради стручног усавршавања из области
процесног и материјалног права, организовањем 5-дневних семинара, уз примену методе
хипотетичких ситуација, преношење искуства кроз дијалог, симулације, радионице. II
СЕМИНАРИ ЗА СУДИЈЕ ПРЕКО ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА И СУДИЈСКЕ ПОМОЋНИКЕ ради
континуираног усавршавања знања из области процесног и материјалног права,
организовањем 7-дневних семинара, уз примену методе хипотетичких ситуација, преношење
искуства кроз дијалог, симулације, радионице. III СЕМИНАРИ ЗА СВЕ СУДИЈЕ И СУДИЈСКЕ
ПОМОЋНИКЕ ради усавршавања знања из области људских права,коришћењем примере из
судске праксе Европског суда за људска права као и примена саме Европске конвенције о
људским правима. IV ПРИПРЕМАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ РАДНОГ МАТЕРИЈАЛА (брошура, публикација
и сл.), намењено предавачима и судијама, ради уједначавања квалитета и садржаја сталних
програма и омогућавање судијама да имају сталан приступ садржају одржаних програма;

Материјал: Припремање и издавање радног материјала (брошура, публикација и сл.),
намењено предавачима и судијама, ради уједначавања квалитета и садржаја сталних
програма и омогућавање судијама да имају сталан приступ садржају одржаних програма;

Стручна литература: Приручници у писаној и електронској форми.

Методологија: Комбинација предавања (са или без презентације) и дискусије, рад у групама,
симулација случаја, анализа случаја и округли сто.

Предавачи: Предавачи са листе Правосудне академије (судије, експерти). Број предавача у
зависности од теме.
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Материја: Изборно право

Тема: Заштита права из локалних избора

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о општем управном поступку, Закон о управним споровима,
Закон о локалним изборима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања учесника о заштити права из локалних избора и оспособљавање
за успешну примену у пракси.

Исходи: По завршетку обуке корисници: правилно, јединствено и квалитетно примењују
одредбе закона и разумеју прописе.

Опис: Избор и престанак мандата одборника скупштина јединица локалне самоуправе
Заштита изборног права Трошкови спровођења избора Примена прописа о избору народних
посланика
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Материја: Азил и привремена заштита

Тема: Примена Закона о азилу и привременој заштити

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о општем управном поступку, Закон о азилу и привременој
заштити, Закон о управним споровима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања учесника о азилу и привременој заштити.

Исходи: По завршетку обуке корисници: правилно, јединствено и квалитетно примењују
прописе.Ефикасно и стручно доносе одлуке. 

Опис: Статус, права и обавезе тражилаца азила и лица којима је одобрено право на азил и
привремена заштита, начела, услови и поступак за одобрење и престанак права на азил и
привремену заштиту, заштита права тражилаца азила. 
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Материја: Враћање одузете имовине и обештећење

Тема: Примена Закона о враћању одузете имовине и обештећењу

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, Закон о општем
управном поступку, Закон о управним споровима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања учесника о примени одредаба Закона о враћању одузете
имовине и обештећењу и оспособљавање за успешну примену у пракси.

Исходи: По завршетку обуке корисници правилно и јединствено примењују прописе
.Ефикасно и стручно доносе одлуке у тој области.

Опис: Услови, начин и поступак враћања одузете имовине и обештећења за одузету имовину,
која је на територији Републике Србије применом прописа о аграрној реформи,
национализацији, секвестрацији, као и других прописа, на основу аката о подржављењу,
после 9. марта 1945. године одузета од физичких и одређених правних лица и пренесена у
општенародну, државну, друштвену или задружну својину . Враћање имовине чије је
одузимање последица Холокауста на територији која данас чини територију Републике
Србије. 
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Материја: Државнo-службенички систем

Тема: Примена Закона о државним службеницима

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о општем управном поступку, Закон о државним
службеницима, Закон о управним споровима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања судија, судијских помоћника и саветника у примени Закона о
државним службеницима, оспособљавање у погледу решавања спорова из те области.

Исходи: По завршетку обуке судије, судијски помоћници и саветници боље разумеју примену
закона и ефикасно поступају у споровима из поменуте области.Учесници имају повећани ниво
знања за практичну примену законских одредби. 

Опис: Права и дужности државних службеника,појам државних службеника, начела
деловања државних службеника, Врсте радних места државних службеника Попуњавање
слободних радних места Попуњавање положаја Оцењивање и напредовање државних
службеника Премештај државних службеника Стручно усавршавање и оспособљавање
Одговорност државних службеника Престанак радног односа Одлучивање о правима и
дужностима државних службеника Уређење кадровског система Намештеници  
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Материја: Државни премер и катастар

Тема: Примена Закона о државном премеру и катастру

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о општем управном поступку, Закон о управним споровима,
Закон о државном премеру и катастру
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршавање и развијање знања учесника о Закону о државном премеру и катастру
и оспособљавање за успешну примену у пракси.

Исходи: Учесници ће после завршене обуке бити у стању да препознају и разумеју законске
одредбе закона и да правилно, јединствено и квалитетно доносе одлуке на основу њих

Опис: Стручни послови и послови државне управе који се односе на државни премер,
катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар,
топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности, геодетско-
катастарски информациони систем и Националну инфраструктуру геопросторних података и
геодетски радови у инжењерско-техничким областима.
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Материја: Заштита права конкуренције

Тема: Примена Закона о заштити конкуренције

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о општем управном поступку, Закон о управним споровима,
Закон о заштити конкуренције
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања за практичну примену Закона о заштити конкуренције.

Исходи: По завршетку обуке корисници: правилно, јединствено и квалитетно примењују
прописе.Ефикасно и стручно доносе одлуке.

Опис: Заштита конкуренције на тржишту Републике Србије у циљу економског напретка и
добробити друштва, а нарочито користи потрошача, Оснивање, положај, организација и
овлашћења Комисије за заштиту конкуренције, Поступак пред Комисијом, Повреде
конкуренције Концентрација учесника на тржишту Судска контрола 
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Материја: Заштита права потрошача

Тема: Примена Закона о заштити потрошача

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о општем управном поступку, Закон о управним споровима,
Закон о заштити потрошача
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршавање знања учесника о примени Закона о заштити потрошача и
оспособљавање за успешну примену у пракси.

Исходи: Након завршене обуке учесници ће бити у стању да правилно, јединствено и
квалитетно анализирају и процењују одредбе Закона о заштити потрошача.

Опис: Права и обавезе потрошача, Инструменти и начини заштите права потрошача,
Информисање и унапређење знања потрошача о њиховим правима и начинима заштите права,
Права и обавезе удружења и савеза чија је област деловања остваривање циљева заштите
потрошача, Вансудско решавања потрошачких спорова, Права и обавезе државних органа у
области заштите потрошача
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Материја: Заштита узбуњивача

Тема: Примена Закона о заштити узбуњивача 

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о заштити узбуњивача, Закон о општем управном поступку,
Закон о управним споровима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања за практичну примену Закона о заштити узбуњивача.

Исходи: По завршетку обуке корисници: правилно, јединствено и квалитетно примењују
прописе.Ефикасно и стручно доносе одлуке.

Опис: Појам узбуњивања- откривање информације о кршењу прописа, кршењу људских
права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот,
јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера
Поступак узбуњивања, Права узбуњивача, Обавеза државних и других органа и организација
и правних и физичких лица у вези са узбуњивањем
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Материја: Јавне набавке

Тема: Примена Закона о јавним набавкама

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о општем управном поступку, Закон о јавним набавкама, Закон
о управним споровима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања учесника о примени закона о јавним набавкама.

Исходи: Након завршене обуке судије су унапредиле већ постојеће знање о примени закона о
јавним набавкама. Судије правилно поступају у примени одредаба Закона о јавним набавкама
приликом решавања предмета који се тичу јавних набавки.

Опис: Планирање јавних набавки, услови, начин и поступак јавне набавке; Централизација
јавних набавки; Јавна набавка у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских
услуга и у области одбране и безбедности; Начин евидентирања података о јавним
набавкама; Послови, начин рада и облик организовања Управе за јавне набавке и Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; Заштита права у поступцима јавних
набавки 
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Материја: Управни поступак

Тема: Примена Закона о општем управном поступку

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Корисници почетне обуке,
Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о општем управном поступку, Закон о управним споровима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење учесника обуке у стицању знања о примени новог Закона о општем
управном поступку и његове правилне примене у решавању управних спорова.

Исходи: Учесници ће бити упознати са новим Законом о општем управном поступку и
оспособљени да га користе у пракси.

Опис: Поступање у свим управним стварима,појам управног поступка, појам управне ствари,
начела управног поступка Управно поступање: управни акт, гарантни акт, управни уговор,
управне радње, пружање јавних услуга Основна правила поступка:учесници у управном
поступку, општење органа и странака, обавештавање, рокови, трошкови поступка
Првостепени поступак:покретање поступка и захтеви странке,преки и обустављање поступка,
ток поступка до доношења решења Решење и Закључак Правна средства:Приговор и Жалба
Посебни случајеви уклањања и мењања решења Извршење Казнене одредбе Спровођење
закона  
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Материја: Радиодифузија

Тема: Примена Закона о радиодифузији

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о општем управном поступку, Закон о управним споровима,
Закон о радиодифузији
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Развијање знања учесника из области радиодифузије и оспособљавање за успешну
примену Закона о радиодифузији у пракси.

Исходи: Учесници ће бити у стању да у праски препознају и правилно и јединствено користе
прописе и да ефикасно и стручно доносе одлуке на основу истих.

Опис: Услови и начин обављања радиодифузне делатности, у складу са међународним
конвенцијама и стандардима; Републичка радиодифузна агенција и установе јавног
радиодифузног сервиса; Услови и поступак за издавање дозвола за емитовање радио и
телевизијског програма;
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Материја: Управни спор

Тема: Примена Закона о управном спору

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о општем управном поступку, Закон о управним споровима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања учесника о примени Закона о управним споровима и њихово
оспособљавање за успешну примену у пракси.

Исходи: Учесници ће бити у стању да у пракси анализирају Закон о управним споровима и да
га правилно, јединствено и квалитетно примењују при доношењу одлука.

Опис: Законитост коначних управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена
другачија судска заштита Законитост коначних појединачних аката којима се решава о праву,
обавези или на закону заснованом интересу, у погледу којих у одређеном случају законом
није предвиђена другачија судска заштита. Надлежност за решавање управних спорова,
Странке, правила поступка, правна средства и извршење донетих судских пресуда.
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Материја: Порези и царине

Тема: Примена пореских и царинских закона

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Саветници у суду
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о општем управном поступку, Закон о управним споровима,
Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезима на имовину, Закон о
порезима на употребу, држање и ношење добара, Закон о доприносима за обавезно социјално
осигурање, Закон
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршавање и развијање знања учесника из области пореских и царинских
прописа и оспособљавање за успешну примену у пракси.

Исходи: Учесници ће после завршене обуке бити у стању да препознају и разумеју законске
одредбе пореских и царинских закона и да правилно, јединствено и квалитетно доносе
одлуке на основу њих.

Опис: Примена општих правила и поступака који се примењују на робу која се уноси и износи
из царинског подручја Републике Србије, права и обавезе лица у односу на царинске прописе ,
овлашћени привредни субјекти,одлуке које се односе на примену царинских прописа, Порески
поступак и пореска администрација Порез на доходак грађана Порез на употребу,држање и
ношење добара Доприноси за обавезно социјално осигурање Порези на имовину Порез на
додату вредност Акцизе Порез на добит правних лица Радно ангажовање на сезонским
пословима у одређеним делатностима Буџетски систем Порез на премије неживотних
осигурања  
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Материја: Европска конвенција о људским правима

Тема: Пракса Европског суда за људска права која се односи на
управне спорове

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници, Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Закон о
општем управном поступку, Закон о управним споровима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања учесника о примени одредаба Европске конвенције о заштити
људских права и пракси Европског суда за људска права која се односи на управне спорове.

Исходи: По завршетку обуке корисници правилно и јединствено примењују прописе
ЕКЉП.Ефикасно и стручно доносе одлуке у тој области.

Опис: Заштита података о личности у смислу чл.8 ЕКЉП Право на приступ информацијама у
смислу чл.10 ЕКЉП Писање и образложења пресуде у контексту праксе ЕСЉП
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Материја: Заштита података о личности

Тема: Примена новог Закона о заштити података о личности

Сегмент: 
Циљна група: Судска администрација, Административно особље у судовима и
тужилаштвима са радним стажам до 3 године, Запослени у административној канцеларији
ВСС, Судије Управног суда, Тужилачка администрација, Запослени у административној
канцеларији ДВТ, Судијски помоћ
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о општем управном поступку, Закон о управним споровима,
Закон о заштити података о личности
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање учесника обуке о одредбама новог Закона о заштити података о
личности и његове правилне примене.

Исходи: Учесници ће бити упознати са новим Законом о заштити података о личности и
оспособљени да га користе у пракси.

Опис: Шире уређење основних појмова који се користе у закону и додавање већег броја нових
појмова; Детаљније уређење поступка остваривања права на заштиту података о личности;
Прописивање великог броја различитих случајева којима је у потпуности уређен поступак
изношења података о личности из Републике Србије, чиме се значајно убрзава овакав пренос
(што је значајно због достигнутог степена савремених информационих технологија,
друштвених мрежа, олакшавања пословања привредних субјеката и др); Уређење
одговорности у случају кршења права лица на које се подаци односе, као и у случају не
испуњавања законских обавеза руковаоца, обрађивача или њихових представника; Потпуније
уређење безбедности података о личности, тако што се прописује већи број мера заштите
података о личности, као и поступак у случају да до повреде безбедности ипак дође; Увођење
обавезе анализе ризика пре започињања радњи обраде, а ако је ризик високог нивоа
прописује се неопходност претходног тражења мишљења надзорног органа; Прописивање
нових института, као што је одређивање лица за заштиту података о личности; Потпуно
уређење обраде података о личности коју врше надлежни органи у сврхе спречавања,
истраге, откривања или гоњења кривичних дела или извршења кривичних санкција.
Проширење и прецизирање надлежности и овлашћења Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности, као независног и самосталног државног органа
надлежног за надзор и спровођење Закона о заштити података о личности; Обезбеђивање
усклађености са релевантним документима Европске уније (Уредбом и Директивом), што је од
великог значаја за обавезе Републике Србије које су предвиђене Преговарачким поглављима
23 и 24.  
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Прекршајно право

Сврха: Сврха обуке судија и судијских помоћника прекршајних судова је упознавање са новим
правним прописима из области прекршајног права, који су ступили на снагу у марту 2014.
године, као и пружање стручне помоћи из ове области. 

Циљ: Циљ програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области прекршајног права.

Место одржавања: Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.

Трајање: N/A

Корисници: N/A

Материјал: Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.

Стручна литература: N/A

Методологија: Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори,
дискусија, еваулација.

Предавачи: N/A
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Материја: Извршење и обезбеђење у прекршајним судовима

Тема: Извршење по Закону о прекршајима и споразум о признању
прекршаја

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу решавања оваквих врста предмета, а у вези
примене Закона о извршењу и обезбеђењу.

Исходи: Учесник је у стању да разуме проблематику ових предмета.

Опис: - Извршни предмети и поступање прекршајног суда.
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Материја: Судска пракса прекршајних судова

Тема: Израда првостепених одлука из прекршајне материје

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Корисници почетне обуке, Судијски сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Закон о
прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Панел дискусија, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање посебних знања и вештина у изради одлука у прекршајним судовима, ради
постизања бољег квалитета и ефикасности суђења, што подразумева процес доношења
одлуке, објављивање изреке и разлога и писмена израда одлуке

Исходи: По завршетку обуке, учесници ће бити у стању да: правилно израде како
првостепену осуђујућу, тако и првостепену ослобађајућу пресуду, као и решење у
прекршајном поступку; у раду правилно примене праксу Европског суда за људска права

Опис: Право на правично суђење: право на образложену судску одлуку Структура судске
одлуке: Начин израде првостепене осуђујуће пресуде, Начин израде првостепене
ослобађајуће пресуде и решења као друге врсте одлуке у прекршајном поступку Структура
судске одлуке: међународни стандарди: Пресуде Европског суда за људска права: смернице
за добро структурирану судску одлуку, израда одлуке; Правилно цитирање пресуда
Европског суда за људска права у одлукама домаћих судова; Практична вежба: Примена
смерница на практичном примеру  
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Материја: Прекршаји

Тема: Одговорност за прекршај и ток прекршајног поступка по Закону о
прекршајима

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање учесника са одговорности за прекршаје и прекршајним поступком.

Исходи: Учесник је у стању да правилно разуме одговорност за прекршај и ток прекршајног
поступка.

Опис: - Одговорност за прекршај по ЗОП-у - Субјекти одговорности по ЗОП-у - Трошкови
поступка и одредбе о достављању 

Тема: Прекршајне санкције по Закону о прекршајима

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу прекршајних санкција.

Исходи: Учесник је у стању да правилно примени прекршајне санкције.

Опис: - Примена прописа у складу са Законом о прекршајима по питању прекршајних
санкција.
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Тема: Прекршајни налог

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника по питању прекршајног налога.

Исходи: Учесник је у стању да изда прекршајни налог у складу са чланом 174. Закона о
прекршајима.

Опис: - Поступак по захтеву за одлучивање од стране суда.

Тема: Прекршајни поступак због прекршаја са елементима насиља у
породици

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о прекршајима, Закон о спречавању насиља у породици
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавања учесника са прекршајноправним аспектом који прописује Закон о
спречавању насиља у породици.

Исходи: Учесник је оспособљен да поступа у складу са одредбама Закона о спречавању
насиља у породици.

Опис: - Прекршајноправни аспект Закона о спречавању насиља у породици.
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Тема: Прекршајноправни аспекти насиља у породици

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници, Судије Прекршајног
апелационог суда
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о прекршајима, Закон о спречавању насиља у породици
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: 

Исходи: 

Опис: 

Тема: Приказ одредби Закона о прекршајима Републике Србије и
примена Закона у пракси

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Циљ обуке је да покрије образовне потребе судија и судијских помоћника из
области прекршајног права.

Исходи: Учесници су упознати са аргументима за доношење Закона о прекршајима и
применом материјалноправних и процесних одредби.

Опис: Основни правци у доношењу и усвајању ЗОП-а Прекршајна одговорност по ЗОП-у и
субјекти одговорности Прекршајне санкције Ток прекршајног поступка Одлуке и жалбени
поступак Примена Европске конвенције о људским правима у прекршајном поступку
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Тема: Примена Закона о поновном суђењу о истој ствари

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници, Судије Прекршајног
апелационог суда, Полицијски службеници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: 

Исходи: 

Опис: 

Тема: Примена Кривичноправне конвенције о корупцији у прекршајном
поступку

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање учесника са одредбама Кривичноправне конвенције о корупцији и њена
правилна примена.

Исходи: Учесник је оспособљен да правилно примени одредбе Кривичноправне конвенције о
корупцији у прекршајном поступку.

Опис: - Стратегија борбе против корупције Владе РС и њена примена у судским поступцима -
Приказ Кривичноправне конвенције о корупцији и њена примена у казненим поступцима -
Примена прописа о корупцији у прекршајном поступку и субјетки одговорности
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Тема: Трошкови прекршајног поступка

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници, Судије Прекршајног
апелационог суда
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: 

Исходи: 

Опис: 
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Материја: Медијски прекршаји

Тема: Прекршајна одговорност у медијима

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 5
Законска регулатива: Закон о прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз, Дискусионе групе, Студија случаја, Предавање
(мини лекција)

Циљеви: - Унапређена примена Европске конвенције о људским правима и судске праксе
Европског суда за људска права у области слободе изражавања, у свакодневном раду судија
прекршајних судова, кроз тумачење и примену закона, у складу са европским стандардима. -
Унапређење знања судија прекршајних судова о стандардима Савета Европе о слободи
изражавања и релевантној судској пракси Европског суда. - Доследна примена релевантних
европских стандарда у области слободе изражавања у сваком конкретном случају ради веће
заштите појединаца у друштву и уједначавање судске праксе.

Исходи: - Унапређење свести судија прекршајних судова о значају слободе изражавања -
Разумевање значаја слободе изражавања и идентификација односа између слободе
изражавања и других људских права и постизање правичне равнотеже између њих кад год
постоји конфликт - Стицање способности и вештине за оцену примене теста
пропорционалности код ограничења слободе изражавања.

Опис: - Упознавање са међународним стандардима у вези са људским правима у области
медија и слободе изражавања и њихова примена на националном нивоу. - Кључни позитивни
прописи и стратешки документи у области медија и слободе изражавања. - Поступање и
пракса судова у области медија и слободе изражавања.
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Материја: Спречавање прања новца - прекршаји

Тема: Процена ризика од прања новца и надзор над спровођењем
Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Судије привредног суда, Судије прекршајног суда, Судије
Привредног апелационог суда, Судије Прекршајног апелационог суда
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Закон о
девизном пословању
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усмеравање активности надзорних органа у откривању сумњивих активности током
поступка надзора са посебним нагласком на матрицу ризика за супервизоре.

Исходи: Учесници су добили одговоре на конкретна питања, као што су како направити
узорак клијента / трансакција током поступка надзора, како утврдити да је обвезник спровео
све потребне активности и мере у откривању сумњивих активности (која су питања обавезна
за обвезнике, која је стварна могућност обвезника у откривању сумњивих активности).

Опис: Извештај Комитета Манивал Савета Европе, ФАТФ Препоруке, извештавање Републике
Србије, Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма –
закључци о процењеним ризицима; Закон о спречавању прања новца и финансирања
тероризма – обвезници, примена Закона и казнене одредбе; Споразум РЈТ и Управе царине,
примена Споразума; Подаци о непосредном надзору – пресуде (примери из праксе)
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Материја: Саобраћајни прекршаји

Тема: Саобраћајни прекршаји

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о безбедности саобраћаја
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљање учесника да правилно поступа у погледу прекршаја на основу Закона
о безбедности саобраћаја.

Исходи: Учесник је способан да поступа у погледу прекршаја на основу Закона о безбедности
саобраћаја.

Опис: - Прекршајне казне за предузетнике - Прекршајне казне за физичка лица
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Материја: Безбедност саобраћаја

Тема: Увиђај у саобраћајним незгодама

Сегмент: 
Циљна група: Председници судова, Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег
суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши
јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски
службеници, Кор
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о безбедности саобраћаја, Закон о основама безбедности
саобраћаја на путевима (ЗООБС), Закон о прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање и унапређење знања јавних тужилаца и судија, као и утврђивање знања
припадника саобраћајне полиције.

Исходи: По завршетку обуке очекује се да јавни тужиоци стекну нова знања и вештине у
погледу обављања увиђаја. Припадници саобраћајне полиције утврде и унапреде постојећа
знања у вези са обављањем појединих врста увиђаја и да унапреде комуникацију са јавним
тужиоцима. Судије унапреде своја знања у погледу примене материјалног права а нарочито
одредаба Закона о безбедности саобраћаја на путевима и појединих подзаконских прописа из
те области ради правилног поступања у свим кривичним предметима у вези са саобраћајним
незгодама.

Опис: - Појам увиђаја саобраћајне незгоде, феноменологија и етиологија саобраћајних
незгода. - Појам, циљеви, значај и законски основ за вршење увиђаја саобраћајних незгода. -
Практични проблеми вршења увиђаја и пропусти уочени током вршења увиђаја саобраћајних
незгода. - Криминалистичко - техничка обрада лица места саобраћајних незгода.
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Материја: Прекршаји,Прекршајноправна заштита животне
средине у законодавству и пракси

Тема: Прекршајноправна заштита животне средине у законодавству и
пракси

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Архуска ковенција, Закон о заштити животне средине, Закон о
прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање учесника са применом Архувске конвенције, као и поступање у складу
са сетом Закона из области екологије (Зaкoн o упрaвљaњу oтпaдoм, Закон о водама, Закон о
заштити природе, Закон о заштити ваздуха...)

Исходи: Учесник је упознат са применом Архувске конвенције, као и да поступа у складу са
сетом Закона из области екологије (Зaкoн o упрaвљaњу oтпaдoм, Закон о водама, Закон о
заштити природе, Закон о заштити ваздуха...)

Опис: - Улога Aгенције за заштиту животне средине, као орган у саставу Министарства
заштите животне средине: - Спровођење државног мониторинг квалитета ваздуха и вода,
укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха,
површинских вода и подземних вода прве издани и падавина - Управљање Националном
лабораторијом - Прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и
израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне
средине; - Развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену; -
Вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени у области
заштите животне средине; - Сарадњу са Европском агенцијом за животну средину (EEA) и
европском мрежом за информације и посматрање (EIONET), као и друге послове одређене
законом. - Примена Архуске конвенције: - Три стуба Конвенције и механизам за праћење
усаглашености са Архуском конвенцијом; - Поступак процене утицаја на животну средину:
Основни проблеми у спровођењу трећег стуба Архуске конвенције (права на правну заштиту)
у досадашњој судској пракси; - Примери добре праксе у спровођењу Архуске конвенције у
раду Суда правде ЕУ и Европског суда за људска права;
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Материја: Порески прекршаји,Царински прописи

Тема: Царински и порески прекршаји

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника за покретање прекршајног поступка у складу са
Царинским законом.

Исходи: Учесник је оспособљен за покретање прекршајног поступка у складу са Царинским
законом.

Опис: - Покретање прекршајног поступка по одредбама Царинског закона.
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Људска права

Сврха: N/A

Циљ: Циљ организовања активности (семинара) за судије и тужиоце, као и усавршавање и
боља примена стечених знања и вештина свих судија свих судова и свих тужилаца ради
подизања квалитета и ефикасности суђења као и спречавање превеликих одлагања, дуго
трајање судских поступака и неуједначене судске праксе у домаћем законодавству.

Место одржавања: Судови и тужилаштва према распореду који утврди радна група за сваку
поједину тему едукације. За организовање семинара су сви подручни судови као и
Правосудна академија (по одељењима).

Трајање: Једнодневни семинари

Корисници: У зависности од кривичне односно грађанске материје, корисници су судије и
тужиоци свих судова и свих тужилаштава, имајући у виду успостављени начин рада, важеће
прописе, као и нови Устав.

Материјал: N/A

Стручна литература: N/A

Методологија: Предавања са презентацијама, рад у групама, практични примери, питања и
одговори, дискусија, евалуација Предлажу се следећи облици рада: 1. Семинари за све судије
и тужиоце ради стицања посебних знања и вештина, која утичу на квалитет пресуђења и
поступања. У оквиру семинара поред предавања је предвиђена дискусија као и рад на
практичним примерима. 2. Издавање радног материјала (брошура, публикација и сл.),
намењено предавачима и полазницима, ради уједначавања квалитета и садржаја сталних
програма и омогућавање судијама и тужиоцима да имају сталан приступ садржају одржаних
програма; 3. Спровођење обуке по судовима – коришћење Базе пресуда Европске конвенције о
људским правима.  

Предавачи: N/A
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Материја: HELP програм Савета Европе

Тема: HELP програм - азил и Европска конвенција о људским правима

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - алтернативне мере притвора

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - антидискриминација

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - биоетика

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - борба против расизма, ксенофобије, хомофобије
и трансфобије

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - борба против трговине људима

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - деца избеглице и мигранти

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - забрана злостављања

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - заштита података и права на приватност

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - злочин из мржње и говор мржње

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - имовинска права

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - критеријуми прихватљивости

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - људска права у спорту

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - насиље над женама и насиље у породици

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - образложење кривичних пресуда

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - породично право и људска права

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - пословање и људска права

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - права интерно расељених лица

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - права особа са инвалидитетом

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - право на интегритет особе 

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - право на поштовање приватног и породичног
живота

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - право на слободу и сигурност

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - правосуђе по мери детета

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - превенција радикализације

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - предистражна истрага и ЕКЉП

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - приступ правди за жене

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - процедуралне гаранције у кривичном поступку и
права жртава

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - радно право

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - слобода изражавања

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - транзициона правда и људска права

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - увод у Конвенцију о људским правима

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.

Тема: HELP програм - управљање страним држављанима лишеним
слободе (ЕуроПрис)

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Тема: HELP програм - ЦПТ стандарди

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници,
Тужилачк
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Учење на даљину
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз

Циљеви: Правилна примена стандарда Европске конвенције у раду

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде Европске конвенције 

Опис: Полазници користе модел учења на даљину Савета Европе, ХЕЛП систем, којим стичу
нова знања у области примене Евроспке конвенције о људским правима.
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Материја: Коришћење база података судске праксе
Европског суда за заштиту људских права

Тема: Обука за коришћење доступних база података судске праксе
Европског суда за заштиту људских права

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Демонстрирање, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Обучити судије и судијске помоћнике да самостално користе базе података које се
односе на судску праксу Европског суда за заштиту људских права

Исходи: судије самостално користе базе података e-Case, базу судске праксе ЕСЉП на
српском и језицима региона и Cross reference, базу међусобних веза између домаћег
законодавства и Европске конвенције о људским правима

Опис: Коришћење базе судске праксе Европског суда за људска права на српском језику уз
базу веза између Европске конвенције о људским правима и домаћег законодавства олакшава
судијама и судијским помоћницима праћење правних ставова проистеклих из праксе ЕСЉП
Обука се састоји од упознавања са е-Јурис системом, који се састоји од базе података e-Case
која обухвата преведену судске праксе ЕСЉП на српском и језицима региона и Cross
reference, базе међусобних веза између домаћег законодавства и Европске конвенције о
људским правима, демонтрације могућности аплакција и практичног рада полазника на
базама података. 
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Материја: Европска конвенција о људским правима

Тема: Кажњавање само на основу закона 

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,
Законик о кривичном поступку (ЗКП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Развијање знања полазника везано за прмену стандарда из члана 7 Европске
конвенције - кажњавање само на основу закона у оквиру кривичног поступка

Исходи: Полазници су упознати са стандардом из члана 7 Европске конвенције - кажњавање
само на основу закона и оспособљени су да их примењују у пракси.

Опис: - Принцип законистости; нулла цримен, нулла поена сине леге. - Границе; за кривични
поступак током којег лице може бити проглашено кривом. - Ретроактивна примена закона у
односу на процесна питања - Дисциплински прекршаји; квалификација као „кривично дело“ -
Кривичне казне: не може се изрећи строжа казна од оне која је била прописана у време када
је кривично дело извршено. - Суђење и кажњавање дела, кривичних према међународно -
признатим општим начелима (члан 7(2)).
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Тема: Клевета и право на углед 

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично
одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење,
Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Развијање знања полазника везано за прмену стандарда заштите слободе
изражавања дефинисане чланом 10 Европске конвенције као и дозвољена ограничења /
мешање у то право

Исходи: Полазници су упознати са стандардима заштитеслободе изражавања члана
дефинисане чланом 10 Европске конвенције као и дозвољеним ограничењима и оспособљени
су да их препознају и примењују у пракси.

Опис: - Интернет и слобода изражавања. - Границе, ограничења и мешање; утврђивање
значења „неопходан у демократском друштву", „прописан законом", поље слободне процене
држава чланица. - Положај и улога медија. - Положај изабраних чланова/политичара. - Правна
помоћ при тужбама због клевете. - Заштита приватног живота.

Тема: Право на поштовање приватног и породичног живота

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Развијање знања полазника везано за прмену стандарда заштите права на
приватни живот из члана 8 Европске конвенције као и дозвољена ограничења тог права

Исходи: Полазници су упознати са стандардима заштите права на приватни живот из члана 8
Европске конвенције као и дозвољеним ограничењима и оспособљени су да их примењују у
пракси.

Опис: - Бука или други облици загађења који утичу на приватан живот. - Интернет и заштита
права приватности - Могућа ограничења/оправдање за мешање 
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Тема: Право на правично суђење

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије Управног суда, Корисници
почетне обуке
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,
Закон о парничном поступку (ЗПП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршавање и боља примена стечених знања и вештина полазника ради подизања
квалитета и ефикасности суђења као и спречавање превеликих одлагања, дуго трајање
судских поступака и неуједначене судске праксе у домаћем законодавству.

Исходи: По завршетку обуке полазници су у стању да примене стечена знања и вештине које
допринеосе подизању квалитета и ефикасности суђења.

Опис: - Општа начела: истакнуто место правичног суђења у демократском друштву, без
рестриктивног тумачења термина, поље слободне процене за државе, доктрина „четврте
инстанце", примена на управне поступке; - Утврђивање грађанских права и обавеза:
дефиниција термина, разлика између приватног и јавног права; - Приступ суду: приступ
према закону и стварни приступ, делотворан приступ, могућа ограничења; - Двострука
опасност: (не бис ин идем) члан 4, протокол. 7: забрана суђења истом лицу два пута за исти
прекршај - Равноправност странака: разумна могућност да се предмет изложи под условима
који не стављају појединца у битно неповољнији положај у односу на његовог противника,
процесна равноправност, испитивање сведока, могућност оспоравања управних одлука,
приступ погодностима. - Правила доказног поступка: незаконито прибављени докази, докази
о лицу које се не појављује као сведок, приступ одбране доказима, процена доказа, слобода
од самооптуживања (право на одбрану ћутањем). - Независан и непристрасан трибунал; -
Дужина поступка; - Правна помоћ; право на правну помоћ у мери у којој је гарантовано
чланом 6(1); - Присуство у суду: усмена расправа уз лично присуство, заступање од стране
адвоката, суђење у одсуству, одрицање од права, приступ „суђења као целине"; - Правичан и
јаван претрес и пресуда; ограничења, одрицање од права, жалбени поступак, присуство
штампе, пресуда доступна једино у судској администрацији; - Комуникација са судом/у
судници: утицај писане и усмене комуникације на поступак; - Професионални кодекс
понашања судија и етика: свест о личним и професионалним вредностима, професионалне
вредности неопходне да би се обезбедило правично суђење.
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Материја: Европска конвенција о људским правима,Члан 2
ЕКЉП

Тема: Заштита од употребе силе или претње животу које упућују други

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,
Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршацање полазника везано за заштиту права на живот из члана 2 Европске
конвенције у контексту кривичног поступка а пре свега везано за лишавање слободе и
притвор

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде заштите права на живот у у
контексту кривичног поступка а пре свега везано за лишавање слободе и притвор и обезбеде
његову адекватну заштиту

Опис: - Употреба смртоносне силе од стране државних органа: границе, поље слободне
процене, сразмерност, стандарди домаћег законодавства у погледу заштите
живота/допуштене употребе силе, делотоворна званична истрага. - Оправдани изузеци:
одбрана других, да би се извршило хапшење или спречило бекство. - Смрт у притвору;
одговорност државе, позитивна обавеза да се отвори делотворна истрага - Смрт у притвору;
одговорност државе, позитивна обавеза да се отвори делотворна истрага. - Заштита од
употребе силе од стране других.
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Материја: Европска конвенција о људским правима,Члан 1
Протокол 1 ЕКЉП

Тема: Имовина и експропријација 

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије
вишег суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије
Управног суда
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,
Закон о парничном поступку (ЗПП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање знања о применаи члана 1 протокола 1 Европске конвенције о људским
правима (права на имовину) у вези са експропријацијом.

Исходи: По завршетку обуке полазник је у стању да примени стечена знања о примени члана
1 протокола 1 Европске конвенције о људским правима у случајевима у којима се јавља
експропријација.

Опис: - Дефиниција „имовине“, укључујући „новчана права“; - Несметано уживање имовине
/мешање државе: правична равнотежа између јавних и приватних интереса; - Одузимање
имовине у јавном интересу/експропријација; - Формална и де факто експропријација; -
Сразмерност мере; - У складу са законом; - Надокнада; - Државна контрола над коришћењем
имовине; - Животна средина: ограничења или позитивне обавезе наметнуте власницима
земље у општем интересу, државна одговорност за наношење штете животној средини; -
Мере заплене и конфискације; - Стечајне мере; - Привредно-имовинско право; - Породично
право/члан 8; - Трансформациони процеси. 
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Материја: Европска конвенција о људским правима,Члан 1
Протокол 1 - Пензијско и инвалидско осигурање

Тема: Пензије

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије Управног суда
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање знања о примени Европске конвенције о људским правима у вези са
пензијама.

Исходи: По завршетку обуке полазник је у стању да примени стечена знања о примени
Европске конвенције о људским правима у случајевима који се односе на пензије.

Опис: - Имовинска права (члан 1 протокол 1) - Дискриминација (члан 14).
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Материја: Европска конвенција о људским правима,Лишење
слободе

Тема: Право на слободу/лишење слободе 

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,
Законик о кривичном поступку (ЗКП)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Развијање знања полазника везано за прмену стандарда права на слободу и
безбедност из члана 5 Европске конвенције у оквиру кривичног поступка

Исходи: Полазници су упознати са стандардима заштите права на слободу и безбедност из
члана 5 Европске конвенције као и дозвољеним ограничењима и оспособљени су да их
препознају и примењују у пракси.

Опис: - Законитост налога за хапшење, хапшења и лишења слободе. - Притвор у
преткривичном поступку и притвор до суђења: правни захтеви, алтернативни захтеви,
дужина притвора, судско преиспитивање и контрола, право на суђење у разумном року. -
Лишење слободе после доношења пресуде: услови притвора, позитивне обавезе: заштита
живота и здравља. - Лишење слободе малолетних лица: циљеви члан 5(1)д; васпитни надзор
или привођење надлежном правном органу. - Права ухапшеног или притвореног: - Да буде
обавештен о разлозима за његово хапшење. - Да без одлагања буде изведен пред судију. -
Суђење у разумном року. - Брзо доношење одлуке у поступку у вези са законитошћу лишења
слободе. - Право на надокнаду после незаконитог хапшења или лишења слободе. 
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Материја: Европска конвенција о људским правима,Заштита
људских права

Тема: Слобода мисли, савести и вероисповести

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Развијање знања полазника везано за прмену стандарда заштите права на слободу
мисли, савести и вероисповести из члана 9 Европске конвенције као и дозвољена ограничења
тог права

Исходи: Полазници су упознати са стандардима заштите права на слободу мисли, савести и
вероисповести из члана 9 Европске конвенције као и дозвољеним ограничењима и
оспособљени су да их примењују у пракси.

Опис: - Испољавања и пракса. - Учешће у образовању. - Професионалне обавезе.
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Материја: Европска конвенција о људским правима,Члан 1
Протокол 1 - Стамбени односи

Тема: Стамбена проблематика и проблематика закупништва 

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање знања о применаи члана 1 протокола 1 Европске конвенције о људским
правима (права на имовину) у вези са стамбеном проблематиком

Исходи: По завршетку обуке полазник је у стању да примени стечена знања о примени члана
1 протокола 1 Европске конвенције о људским правима у случајевима у којима се јавља
ст.амбена проблематика

Опис: - Мере регулисања висине станарине/поље слободне процене држава. - Регулисање
стамбене проблематике. - Права станара/ закупаца.
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Материја: Европска конвенција о људским правима,Примена
члана 3 ТоТ

Тема: Стандарди ЕКЉП и пракса Европског суда за људска права у
примени чл. 3

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Заменици јавног тужиоца
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца да буду предавачи у
области примене стандарда Европске конвенције о људским правима и пракси ЕСЉП-а у
примени члана 3 Конвенције.

Исходи: Учесници су упознати са стандардима ЕКЉП и праксом ЕСЉП-а у примени члана 3.

Опис: Члан 3 Конвенције - дефиниција, оквир промене, позитивне обавезе и гаранције; веза
са чланом 2 Конвенције (право на живот) Преглед релевантне праксе Европског суда за
људска права Улога јавног тужиоца у спровођењу истрага у случајевима злостављања
Представљање случајева против Републике Србије пред Европским судом за људска права
који се односе на члан 3 Конвенције и обавеза извршења пресуда
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Материја: Члан 5 ЕКЉП,Члан 6 ЕКЉП,Члан 7 ЕКЉП

Тема: Европска конвенција о људским правима

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судије основног суда - кривично одељење, Судије
прекршајног суда, Судије Управног суда, Основни јавни тужиоци и заменици
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање учесника са пресудама Европског суда за људска права у погледу
чланова 5,6 и 7.

Исходи: Учесник је у стању да разуме пресуде Европског суда за људска права у погледу
чланова 5,6 и 7.

Опис: - Чланови 5,6 и 7 Европске конвенције о људским правима.
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Материја: Члан 8 ЕКЉП

Тема: Европска конвенција о људским правима

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично
одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење,
Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање учесника са пресудама Европског суда за људска права у погледу
члана 8. Европске конвенције о људским правима.

Исходи: Учесник је у стању да разуме пресуде Европског суда за људска права у погледу
члана 8. Европске конвенције о људским правима.

Опис: - Члан 8. Европске конвенције о људским правима.
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Материја: Члан 10 ЕКЉП

Тема: Члан 10 ЕКЉП за судије прекршајних судова

Сегмент: 
Циљна група: Судије прекршајног суда, Судијски помоћници, Судије Прекршајног
апелационог суда
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 5
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,
Закон о прекршајима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање судија прекршајних судова са чланом 10 Европске конвенције о
људским правима.

Исходи: Судије прекршајних судова поступају у складу са чланом 10 Европске конвенције о
људским правима и правилно медијски извештавају о поступцима који се односе на
малолетна лица.

Опис: 

                         151 / 205



 

Материја: Члан 10. ЕКЉП

Тема: Слобода изражавања и медија

Сегмент: 
Циљна група: Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично
одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони
јавни тужиоци
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Европска
конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Упитник, тест, квиз, Дебата, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Повећање свести о значају слободе изражавања, њеним ограничењима и основним
стандардима који судије и тужиоци треба да примењују у свакодневном раду. Да се побољша
примена Европске конвенције о људским правима и судске праксе Европског суда за људска
права у области слободе изражавања, у свакодневном раду правосуђа, кроз интерпретацију и
примену закона, у складу са европским стандардима. Да се повећа свест и знање судија и
јавних тужилаца о стандардима Савета Европе о слободи изражавања и релевантној судској
пракси Европског суда. Као крајњи циљ поставља се примена релевантних европских
стандарда у области слободе изражавања у сваком конкретном случају ради веће заштите
појединаца у друштву, доношења пресуда којима се не крши Европска конвенција и
уједначавање судске праксе.

Исходи: Унапређење свести судија и тужилаца о значају слободе изражавања. Разумевање
значаја слободе изражавања и идентификација односа између слободе изражавања и других
људских права и постизање правичне равнотеже између њих кад год постоји конфликт.
Стицање способности и вештине за оцену примене теста пропорционалности код ограничења
слободе изражавања.

Опис: Домашај слободе изражавања – међународни и национални извори Ограничавање
слободе изражавања – примена троделног теста Ограничење слободе изражавања ради
заштите од клевете, части и увреде и говора мржње Подела учесника у две групе, где свака
има задатак да анализира по један од два случаја и да процени да ли су задовољена сва три
услова из троделног теста, с посебним акцентом на принцип пропорционалности Дискусија у
пленуму и сумирање стандарда Европског суда аза људска права изложених током
радионице  
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Материја: Заштита података о личности

Тема: Заштита података о личности

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Административно особље у судовима и тужилаштвима са
радним стажам до 3 године, Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда -
кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда,
Основни јавни
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о заштити података о личности
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: упознавање судија и тужиоца са новим Законом о заштити података о личности

Исходи: судије и тужиоци правилно примењују одредбе новог Закона

Опис: - Закон о заштити података о личности, однос Закона и нових европских правила,
секторски закони; - Податак о личности; - Обрада података, руковалац и обрађивач; - Начела
обраде података о личности; - Права лица чији се подаци обрађују и њихова заштита. 
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Материја: Заштита људских права

Тема: Екстрадиција

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,
Кривични законик (КЗ), Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршацање полазника везано за забрану мучења дефинисану чланом 3 Европске
конвенције у контексту поступка екстрадиције

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде забране мученја из члана 3
Европске конвенције везано за поступак екстрадиције где је потребно правилно оценити да
ли лицу о чијем се изручењу одлучује прети опасност од повреде члана 3 Европске конвенвије
у земљи која тражи његово / њено изручење

Опис: - Опасност од кршења члана 3 у земљи која прима лице које се изручује; мучење,
затвор за осуђенике на смрт, затворски услови. - Опасност од кршења члана 6 у земљи која
прима лице које се изручује; мучење, затвор за осуђенике на смрт, затворски услови
(флагрантно онемогућавање правичног суђења) - Смртна казна у земљи која прима лице које
се изручује (члан 2) - Применљивост члана 6: екстрадиција не обухвата утврђивање кривичне
оптужбе - Судско преиспитивање/делотворан правни лек против екстрадиције - Европска
конвенција о екстрадицији.
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Тема: Примена међународних стандарда људских права 

Сегмент: 
Циљна група: Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - грађанско
одељење, Судијски помоћници, Корисници почетне обуке
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање полазника са међународним стандардима људских права и њиховом
применом ради ефикасније заштите на националном нивоу

Исходи: По завршетку обуке полазници су упознати са међународним стандардима људских
права односно са релевантним међународним инструментима за заштиту људских права који
су ратификовани од стране Републике Србије као и са механизмима њихове
примене.Полазници су такође оспособљени да ова стечена знања примене у свакодневном
раду.

Опис: - Структура међународног права људских - Директна примена међународног права у
складу са правним оквиром Републике Србије и примери добре праксе  

Тема: Тужбе због нехата, деликти /надокнада због нанете неправде

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Стицање знања о применаи релевантних чланова Европске конвенције о људским
правима (права на имовину) у вези са одговорност државе за исплату надокнаде за
штету/финансијске губитке проузроковане противправном радњом или пропустом повезаним
са вршењем јавне власти

Исходи: По завршетку обуке полазник је у стању да примени стечена знања о примени
релевантних чланова Европске конвенције о људским правима у случајевима који се тичу
надокнаде за штету/финансијске губитке проузроковане противправном радњом или
пропустом повезаним са вршењем јавне власти

Опис: - Одговорност државе за исплату надокнаде за штету/финансијске губитке
проузроковане противправном радњом или пропустом повезаним са вршењем јавне власти -
Штета као последица погрешних информација које је пружила држава - Ограничења/границе
надокнаде - Делотворан правни лек (чл.13)
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Тема: Хомосексуалност и друга сексуална усмерења 

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,
Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршацање полазника везано за примену стандарда Европске конвенције на
случајеве који се односе на хомосексуалност и друга сексуална опредељења.

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде из Европске конвенције на
случајеве који се односе на хомосексуалност и друга сексуална опредељења.

Опис: - Забрана према кривичном праву/мешање у приватни живот. - Минимална старосна
граница за вољно ступање у сексуалне односе. - Ограничења за садомазохистичке поступке. 
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Материја: Сузбијање дискриминације

Тема: Примена антидискриминационог законодавства

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије прекршајног суда, Судије
Управног суда, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици,
Апелациони јавни т
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређивање система обуке за судије у области недискриминације путем
ангажовања и подизања капацитета будућих предавача. Такође, одабране учеснице обуке ће
служити као неформалне контакт тачке за спорна питања из праксе везана за ове предмете,
чиме се додатно доприноси повећању ефикасности правосуђа у решавању ових предмета.

Исходи: По завршетку обуке, судије су добиле увид у значај међународних глобалних
принципа елиминације свих облика дискриминације, о актуелној судској пракси у случајевима
дискриминације. Поред тога, Повереница за заштиту равноправности је допринела бољем
разумевању сврхе стратешких парница ове институције.

Опис: - сузбијање предрасуда и стереотипа - питање стигматизације - нови случајеви пред
Повереником за заштиту равноправности - најновија домаћа антидискриминациона пракса -
најновија пракса Европског суда за људска права - пракса Суда правде Европске уније -
спорна правна питања
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Материја: Избегличко право

Тема: Избегличко право

Сегмент: 
Циљна група: Саветници ВКС, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије Управног суда,
Корисници почетне обуке, Судијски сарадници, Правобраниоци
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,
Конвенција о статусу избеглица из 1951. године, Закон о азилу и привременој заштити
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Панел дискусија, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Да се учесници упознају са одредбама и применом Конвенције о статусу избеглица
из 1951. године, као и стандардима Европског суда за људска права релевантним за област
избегличког права и изазовима с којима се Република Србија и њени правосудни органи
суочавају приликом примене прописа у овој области.

Исходи: Полазници су упознати са одредбама и применом Конвенције о статусу избеглица из
1951. године и стандардима Европског суда за људска права релевантним за област
избегличког права и оспособљени су да их примењују у пракси.

Опис: - Конвенције о статусу избеглица из 1951. године и развој избегличког права у
Републици Србији - Закон о азилу и пракса надлежних органа - Улога цивилног друштва у
систему азила у Републици Србији - Стандарди Европског суда за људска права - Анализа
случајева и проблеми у пракси
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Материја: Људска права - војни аспект

Тема: Изазови људских права у војном окружењу

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршацање полазника везано за примену стандарда Европске конвенције у
војном окружењу

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде из Европске конвенције на на
релевантне случајеве у војном окружењу

Опис: - Војна дисциплина - Приватан живот - Хомосексуалност - Слобода изражавања -
Слобода вероисповести.
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Материја: Сузбијање тортуре

Тема: Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или
кажњавања

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично
одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици,
Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,
Законик о кривичном поступку (ЗКП), Кривични законик (КЗ)
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Усавршацање полазника везано за забрану мучења дефинисану чланом 3 Европске
конвенције у контексту кривичног поступка и издржавања казне затвора

Исходи: Полазници су у стању да правилно примене стандарде забране мученја из члана 3
Европске конвенције у току кривичног поступка као и да пруже адеватну заштиту лицима на
идржавању казне затвора

Опис: - Дефиниција „мучења“ и „нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања“ -
Полицијска бруталност/ насиље - Затворски услови - Здравствена заштита током трајања
притвора - Позитивна обавеза да се истраже наводна кршења - Делотворан правни лек -
Стандарди ОСП (Одбора за спречавање мучења) - Улога и права ОСП.
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Право Европске уније

Сврха: Теме обуке одређене су на основу исказаних образовних потреба судија и тужилаца у
анкети Правосудне академије а у светлу потреба усаглашавања законодавног система
Републике Србије са законодавним системима чланица Европске Уније 

Циљ: Ппрограм едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и тужилаца из
области правних тековина Европске Уније; да понуди стручна објашњења и анализе односа
између правних система земаља чланица и Европског права, општих стандарда по питању
буџета и обавеза земаља чланица и кандидата; упознавање са одлукама Европског
ревизорског суда и његовим овлашћењима; упознавање са Лисабонским уговором и
Принципима из Копенхагена који се односе на земље кандидате; да помогне у стицању
способности и коришћењу и примењивању релевантних правних принципа у решавању
конкретних правних питања путем интерактивне наставне методологије;

Место одржавања: Виши судови а према распореду који утврди радна група за сваку
поједину тему едукације. 

Трајање: У правилу једнодневни или дводневни семинари, уз могућност измена у случају
потребе.

Корисници: Корисници програма су судије и тужиоци. Групе од по 30 судија и тужилаца из
седишта апелационих судова у којима се семинари одржавају, као и подручних судова

Материјал: N/A

Стручна литература: N/A

Методологија: Предавања са презентацијама, рад у групама, практични примери, питања и
одговори, дискусија, еваулација. 

Предавачи: У зависности од теме 
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Материја: Право ЕУ - интелектуална својина

Тема: Жиг и дизајн

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Судије привредног суда
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника да разуме примену права интелектуалне својине (
заштиту жига и дизајна) у ЕУ

Исходи: Учесници ће бити у стању разуму како правна заштита права интелектуалне
својине,посебно заштита жига и дизајна се спроводи у ЕУ као и да примене стечено знање у
поступањима оваквих предметима

Опис: Oпшти увoд у жиг Нaкoн крaткoг пoдсeтникa o oснoвaмa прaвa интeлeктуaлнe свojинe,
oвa сeсиja ћe упoзнaти учeсникe сa рeжимoм мeђунaрoднoг и eврoпскoг жигa, укључуjући
глaвнa прaвa и oбaвeзe кoje прoистичу из oвих инструмeнaтa, кao и oснoвнe пojмoвe и
зajeдничку тeрминoлoгиjу из oблaсти прaвa жигa. Пoсeбнa пaжњa ћe сe пoсвeтити двoструкoм
нивoу зaштитe кojу je EУ oдoбрилa, крoз Урeдбу бр. 2015/2424 и нeдaвнo измeњeну Дирeктиву
2015/2436. Нoви eврoпски прaвни oквир зa зaштиту пoдaтaкa. Прaктичнa студиja ћe пoстaвити
учeсникe нa тeрeну, студиja случaja сe зaснивa нa прeтхoдним oдлукaмa и фoкусирa сe нa
упoтрeбу жигa Eврoпскe униje, учeсници ћe мoрaти дa утврдe дa ли ћe жиг бити рeгистрoвaн
или oдбaчeн oд стрaнe Зaвoдa. Oпшти увoд у дизajн Узeти кao пoлaзну тaчку oдрeдбe систeмa
дизajнa Зajeдницe, кaкo зa нeрeгистрoвaнe тaкo и зa рeгистрoвaнe зajeдницe дизajнa, oвa
сeсиja ћe упoзнaти учeсникe сa рeжимoм eврoпскoг дизajнa, укључуjући глaвнa прaвa и
oбaвeзe кoje прoистичу из oвих инструмeнaтa, кao и сa oснoвним пojмoвимa и зajeдничкoм
тeрминoлoгиjoм у oблaсти прaвa дизajнa. Зaкoн o зaштити жигa и дизajнa: студиja случaja
Toкoм прeтхoдних сeсиja, учeсник ћe сaвлaдaти oснoвe прaвa жигa и дизajнa. Прaктичнa
студиja случaja o зaштити oдрeђeнoг прaвa нa жиг/дизajн, кoja oбухвaтa рaзличитe фaзe и
глaвнa питaњa у цeлoм прoцeсу oд њeнoг ствaрaњa дo њeнoг извршeњa (прeлиминaрнe мeрe,
кршeњe зaкoнa, рeшaвaњe спoрoвa, укључивaњe пoсeбних прoцeдурa итд.) бићe
прeдстaвљeнa учeсницимa. Oвo ћe oбeзбeдити сaдржaj зa слeдeћe сeсиje кoje сe тичу
упрaвљaњa пaрницoм. Улoгa eврoпскe и држaвнe службe зa зaштиту Нaкoн прeзeнтaциje
oснoвa o eврoпскoм зaкoну жигa и дизajнa, фoкус ћe сe нa oвoj сeсиjи прeбaцити нa Зaвoд зa
интeлeктуaлну свojину Eврoпскe униje. Кoнкрeтнo, oвa прeзeнтaциja ћe рaзмaтрaти истoриjу
Зaвoдa зa интeлeктуaлну свojину Eврoпскe униje (’’EУИПO’’) и пoступaк рeгистрaциje ( и
фoрмaлнoг и мaтeриjaлнoг), супрoтстaвљaњe и жaлбe, укључуjући и кључнa питaњa у oвoм
пoглeду. Бићe пoкривeнa улoгa Кaнцeлaриje зa мeђунaрoдну зaштиту, Кaнцeлaриje зa
хaрмoниjу унутрaшњeг тржиштa, кaкo би сe рaзумeлo кaкo рaзличитe кaнцeлaриje рaдe
зajeднo. Прeглeд рaзличитих aлaтa и фoрмaциja кoje нуди Зaвoд зa интeлeктуaлну свojину
Eврoпскe униje Oвa сeсиja ћe сe фoкусирaти нa рaзличитe aлaтe кoje je Зaвoд зa
интeлeктуaлну свojину Eврoпскe униje прeдлoжиo, нaкoн прeзeнтaциje плaтфoрмe,
oбjaснићeмo кaкo сe мoжe пoбoљшaти упoтрeбa пoртaлa и кojу функциjу нуди. Упрaвљaњe
прeдмeтимa интeлeктуaлнe свojинe- кршeњe зaкoнa Кoристeћи гoрe спoмeнуту студиjу
случaja кao oквир, oвa сeсиja ћe рaзмaтрaти и прeдлoжити aлaтe или рeшeњa кoja су извeдeнa
из искустaвa других држaвa члaницa у oблaстимa кao штo су: - oснoвe тужбe збoг пoврeдe
пoступкa ( тj. врстe oснoвa кoje сe тaкo квaлификуjу); - тумaчeњe зaхтeвa зa зaштиту жигa и
дизajнa (нaрoчитo вeзe измeђу жигa и дизajнa, мoгућнoсти двojнe зaштитe oвoг другoг); -

                         162 / 205



 

мoгућa oдбрaнa/ укидaњe прoтивтужбe; - улoгa тeхничких стручњaкa. 
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Материја: Управно право Европске уније

Тема: Начела управног права Европске уније

Сегмент: 
Циљна група: Судије Управног суда
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Уредбе, директиве и остали правни акти ЕУ
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу примене уредби, директивеа и осталих правних
аката ЕУ

Исходи: Учесник је у стању да разуме акте ЕУ

Опис: Обука предавача -Начела управнног права ЕУ - општа разматрања - Однос права ЕУ и
начионалног права : Судска власт у процесу интеграције Србије Европској унији - Повеља ЕУ о
основним правима, право на добру администрацију - Начело пропорционалности, право на
делотворну судску заштиту и обавезе судија 
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Материја: Увод у право ЕУ и институције ЕУ

Тема: Увод у право и институције ЕУ

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије
основног суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Судије Управног суда, Основни
јавни тужиоци и заменици, Саветници у суду
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 4
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу примене промиси и праксе држава чланица ЕУ  

Исходи: Учесник је у стању да поступа у предметима са међународним елементом

Опис: - Историја процеса европске интеграције (увод у Европско право) - институције ЕУ -
Извори права ЕУ и доктрина директног дејства - основи законодавног поступка - ЕУ право и
однос права ЕУ и националног права - Правосудни систем - Европски суд правде суд -
Извршење и контрола - Принцип супремације ЕУ права и статус кандидата - Судска пракса
Ревизорског суда и Европског суда правде - Општи принципи који се односе на земље у
статусу кандидата: пропорционалност, једнакост (не-дискриминација), заштита легитимног
очекивања и транспарентност - Управљање фондовима и одговорност кандидата за чланство -
Транспарентност управљања фондовима и ревизија - Обавезе земаља кандидата по питању
буџета и управљање заједничким фондовима ЕУ - Директне тужбе и одговорност земље
кандидата и ЕУ институција. Предавачи: раде у групи по двоје Место одржавања: седишта
виших судова.

                         165 / 205



 

Материја: Еколошко право

Тема: Еколошко право ЕУ 

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије
прекршајног суда, Судије Управног суда, Заменици јавног тужиоца, Судијски сарадници
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Архуска ковенција, Уредбе, директиве и остали правни акти ЕУ
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање корисника у погледу решавање ових врста предмета

Исходи: Корисник је у стању да препозна и разуме ову врсту предмета.

Опис: 1. Рaзвoj eкoлoшкoг прaвa Eврoпскe униje; 2. Институциje EУ нaдлeжнe зa крeирaњe и
спрoвoђeњe eкoлoшкoг прaвa и пoлитикe; 3. Примaрни извoри eкoлoшкoг прaвa EУ; 4.
Сeкундaрни извoри eкoлoшкoг прaвa EУ; 5. Хoризoнтaлнo eкoлoшкo зaкoнoдaвствo EУ; 6.
Нуклeaрнa бeзбeднoст и рaдиoaктивни oтпaд; 7. Зaштитa и упрaвљaњe вoдaмa; 8. Зaштитa oд
букe; 9. Упрaвљaњe хeмикaлиjaмa; 10. Кoнтрoлa индустриjскoг зaгaђeњa и индустриjски
ризици; 11. Гeнeтички мoдификoвaни oргaнизми; 12. Oчувaњe дивљe флoрe и фaунe; 13.
Упрaвљaњe oтпaдoм и чистe тeхнoлoгиje; 14. Eврoпски Oмбудсмaн и зaштитa живoтнe
срeдинe; 15. Зaштитa живoтнe срeдинe у прaкси Судa прaвдe Eврoпскe униje. 
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Материја: Право ЕУ у грађанским стварима,Право ЕУ у
привредним стварима

Тема: Прaвoсуднa сaрaдњa у грaђaнским и приврeдним ствaримa

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије
вишег суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 4
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање полазника са oснoвним знaњем, кaкo у вeзи сa oргaнизaциjoм и
функциoнисaњeм институциja тaкo и стaндaрдимa права ЕУ као и судске праксе Европског
суда ЕУ . 

Исходи: Полазник је у стању да разуме основе у погледу функционисања институција ЕУ и
стандарде ЕУ као и рад и судску праксу Европског суда ЕУ и да се сналази у налажењу свих
прописа ЕУ на званичним сајтовима као и налажењу пресуда Европског суда ЕУ на сајту Суда
ЕУ https://curia.europa.eu/

Опис: Oснoвнa нaчeлa грaђaнскoг прaвa EУ и судскa прaксa Судa прaвдe EУ - Урeдбa
1393/2007 o дoстaви у држaвaмa члaницa EУ судских и вaнсудских писмeнa у грaђaнским и
приврeдним ствaримa - Урeдбa Сaвeтa (EЗ) бр. 1206/2001 o сaрaдњи измeђу судoвa држaвa
члaницa Eврoпскe униje у узимaњу дoкaзa у грaђaнским и приврeдним ствaримa 

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Судије привредног суда, Судије основног суда - грађанско
одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење,
Судије апелационог суда - кривично одељење, Корисници почетне обуке
Трајање: 3 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспообљавање корисника почетне обуке у погледу примене права ЕУ 

Исходи: Корисник почетне обуке је у стању да разуме уредбе, директиве и одлуке ЕУ и да их
примени у решавању судских предмета у будућности

Опис: Право ЕУ у грађанским,привредним и кривичним стварима.
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Тема: Институције и органи ЕУ, надлежност и пракса Европског суда
правде у Луксембургу, поступање у предметима са међународним
елементом  

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судијски помоћници, Судије Привредног апелационог
суда
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 5
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу примене промиси и праксе држава чланица ЕУ  

Исходи: Учесник је у стању да поступа у предметима са међународним елементом

Опис: Институције и органи ЕУ, надлежност и пракса Европског суда правде у Луксембургу,
поступање у предметима са међународним елементом
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Материја: Право Европске уније

Тема: Правни поредак Европске уније

Сегмент: 
Циљна група: Корисници почетне обуке
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Уредбе, директиве и остали правни акти ЕУ
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање корисника почетне обуке у погледу примена права ЕУ ,уредба ,
директива и одлука ЕУ

Исходи: Корисник почетне обуке је у стању да разуме ове врсте правних аката ЕУ и да их
примени у решавању предмета у будућности.

Опис: Правни поредак ЕУ

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично
одељење
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Уредбе, директиве и остали правни акти ЕУ
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу примене уредби, директивеа и осталих правних
аката ЕУ 

Исходи: Учесник је у стању да разуме акте ЕУ

Опис: Правосуђе у процесу придруживања ЕУ; Улога судије у модерној Европи Органи ЕУ и
подела власти Извори права Европске уније Однос између права ЕУ и националног права
држава чланица Судски систем ЕУ и надлежност судова ЕУ  
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Тема: Право Европске уније у грађанским стварима 

Сегмент: 
Циљна група: Судије апелационог суда - грађанско одељење
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Уредбе, директиве и остали правни акти ЕУ
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу примене уредби, директивеа и осталих правних
аката ЕУ  

Исходи: Учесник је у стању да разуме акте ЕУ

Опис: Снажан утицај Европског међународног приватног права на национално законодавство
Основи Европског међународног приватног права Меродавно право. Европеизација уговорног
права Европске процедуре за ефикасну заштиту поверилаца I Однос између Права ЕУ и
националног права Европске процедуре за ефикасну заштиту поверилаца II

Тема: Право Европске уније у грађанским стварима - обука тренера

Сегмент: 
Циљна група: Судије апелационог суда - грађанско одељење
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Уредбе, директиве и остали правни акти ЕУ
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу примене уредби, директивеа и осталих правних
аката ЕУ  

Исходи: Учесник је у стању да разуме акте ЕУ

Опис: Снажан утицај Европског међународног приватног права на национално законодавство
Основи Европског међународног приватног права Меродавно право. Европеизација уговорног
права Европске процедуре за ефикасну заштиту поверилаца I Однос између Права ЕУ и
националног права Европске процедуре за ефикасну заштиту поверилаца II
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Тема: Правосуђе Европске уније

Сегмент: 
Циљна група: Судије апелационог суда - кривично одељење
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Уредбе, директиве и остали правни акти ЕУ
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење знања учесника о праву Европске уније.

Исходи: По завршетку обуке учесници : правилно, јединствено и квалитетно примењују
унапређена знања о праву Европске уније.

Опис: Правосуђе у процесу придруживања ЕУ; Улога судије у модерној Европи Органи ЕУ и
подела власти Извори права Европске уније Природа и дејство права ЕУ Студија случаја –
однос између права ЕУ и националног права Судски систем ЕУ и надлежност судова ЕУ
Решавање претходног питања Студија случаја – Решавање претходног питања  
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Материја: Право ЕУ у кривичним стварима

Тема: Насиље у породици у ЕУ

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Судије апелационог суда - кривично одељење, Полицијски
службеници
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: оспособљавање учесника у погледу примене прописа и праксе држава чланице ЕУ у
погледу у ове материје

Исходи: учесник су у стању да разумеју праксу држава чланица ЕУ на тему насиље у
породици

Опис: Примaрни циљ oбукe je дa сe прeдстaви зaкoнoдaвствo и пoлитикe EУ у oблaсти
зaштитe и пoдршкe жртвaмa кривичних дeлa. Учeсницимa ћe бити излoжeн рaзвoj oвe oблaсти
прaвa и пoлитикa EУ, зaтим, кojим мeђунaрoдним инструмeнтимa сe ублaжaвajу пoступци нa
нивoу EУ, зaштo je EУ приступилa oвoj oблaсти рeгулaтивe и нa кojи нaчин oнa дoпуњуje и
пружa пoдршку пoступцимa кoje прeдузимajу зeмљe члaницe. У oвoм кoнтeксту дeтaљнo ћe
бити рaзмoтрeнa Дирeктивa 2012/29/EУ нa oснoву кoje су успoстaвљeни минимaлни стaндaрди
у пoглeду прaвa, пoдршкe и зaштитe жртaвa кривичних дeлa. У тoм oквиру бићe излoжeн нe
сaмo дeлoкруг и сaдржaj Дирeктивe, вeћ и глaвни изaзoви сa кojимa сe суoчaвajу судoви и
тужилaштвa приликoм примeнe прaвa, пружaњa пoдршкe и зaштитe жртaвa кривичних дeлa
прeдвиђeних oвoм Дирeктивoм. У тoм смислу, гoвoрићe сe o мeђунaрoднoj и нaциoнaлнoj
прaкси у oблaсти зaштитe жртaвa. Пoрeд тoгa, сeминaр oбухвaтa и прaктичнe примeрe кojи ћe
учeсницимa илустрoвaти кaкo дa сe жртвaмa oбeзбeди зaштитa и пружи пoдршкa, укaзуjући
нa пoтрeбу усклaђивaњa сa стaндaрдимa EУ.
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Тема: Судска сарадња у кривичним стварима (процесни аспект) у ЕУ

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Судије основног суда - кривично одељење, Судије апелационог
суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Судијски
помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 4
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу примене промиси и праксе држава чланица ЕУ  

Исходи: Учесник је у стању да поступа у предметима са међународним елементом

Опис: - Пoступци пo индирeктнoj тужби - Tужбa збoг пoврeдe кoмунитaрнoг прaвa - Tужбa зa
пoништaj и тужбa зa нaкнaду штeтe - Toк пoступкa прeд Eврoпским судoм прaвдe и Општим
судoм - Рeдoвни и вaнрeдни прaвни лeкoви. Предавачи: раде у групи по двоје. Место
одржавања: седишта виших судова. 
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Материја: Право ЕУ у кривичним стварима,Право ЕУ у
грађанским стварима,Право ЕУ у привредним стварима

Тема: Право ЕУ у кривичним стварима 

Сегмент: 
Циљна група: Судије апелационог суда - кривично одељење
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Уредбе, директиве и остали правни акти ЕУ
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу примене уредби, директивеа и осталих правних
аката ЕУ

Исходи: Учесник је у стању да разуме акте ЕУ

Опис: Особеност Кривичног права ЕУ Однос између Права ЕУ и националног права: судска
власт у процесу интеграције Србије Европској унији Увод у сарадњу у кривичним стварима у
Европској унији Средства међународне сарадње I Средства међународне сарадње II Средства
међународне сарадње III 

Тема: Право ЕУ у кривичним стварима - обука предавача

Сегмент: 
Циљна група: Судије апелационог суда - кривично одељење
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Уредбе, директиве и остали правни акти ЕУ
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу примене уредби, директивеа и осталих правних
аката ЕУ

Исходи: Учесник је у стању да разуме акте ЕУ

Опис: Особеност Кривичног права ЕУ Однос између Права ЕУ и националног права: судска
власт у процесу интеграције Србије Европској унији Увод у сарадњу у кривичним стварима у
Европској унији Средства међународне сарадње I Средства међународне сарадње II Средства
међународне сарадње III 
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Тема: Право ЕУ у привредним,грађанским и кривичним стварима 

Сегмент: 
Циљна група: Судије апелационог суда - кривично одељење
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Уредбе, директиве и остали правни акти ЕУ
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја

Циљеви: Оспособљавање учесника у погледу примене уредби, директивеа и осталих правних
аката ЕУ

Исходи: Учесник је у стању да разуме акте ЕУ

Опис: Особеност Кривичног права ЕУ Однос између Права ЕУ и националног права: судска
власт у процесу интеграције Србије Европској унији Увод у сарадњу у кривичним стварима у
Европској унији Средства међународне сарадње I Средства међународне сарадње II Средства
међународне сарадње III 
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Посебна знања и вештине

Сврха: Обучити представнике за посебне вештине које су неопходне за ефикасније
функционисање и унапређење правосуђа у целини.

Циљ: Подићи ниво основних и напредних знања за различите вештине попут комуникације и
односа са јавношћу, етике, медијације, правосудних вештина, заштите и подршке сведоцима,
ментора и предавача.

Место одржавања: Седишта апалеција

Трајање: 1 до 5 дана

Корисници: Судије, јавни тужиоци, прекршајне судије, корисници почетне обуке, судијски и
тужилачки помоћници, портпароли у судовима и јавним тужилаштвима и запослени у
административној канцеларији ВСС

Материјал: Публикације: „Водич за професионалну и успешну комуникацију судова са
јавношћу“ (штампано издање) „Етика и интегритет у правосуђу“ (електронско издање)
Стручна литература: Кодекс судијске етике и Етички кодекс јавних тужилаца и заменика
јавних тужилаца, Кодекс етике јавних службеника, Закон о посредовању и друго.

Стручна литература: 

Методологија: Радионице у оквиру којих се реализују краће презентације и предавања, рад
у мањим групама, симулације, демонстрирање, брејнсторминг, играње улога и дебате и
друго.

Предавачи: Судије, тужиоци, психолози, представници службе за заштиту сведока,
андрагози, новинари и други са листе предавча које је утврдио Програмски савет на основу
преглога програмских група за комуникацију и односе са јавношћу, етику, медијацију и обуку
ментора и предавча.
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Материја: Решавање старих предмета

Тема: Израда и спровођење појединачних програма судова за
решавање старих предмета

Сегмент: 
Циљна група: Председници судова, Управитељи судских писарница
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: 

Циљеви: - Обучити председнике основних и виших судова за израду и спровођење
појединачних програма за решавање старих предмета - Обучити председнике судова и
управитеље писарница из основних и виших судова за израду и спровођење појединачних
програма за решавање старих предмета

Исходи: - Појединачни програми судова за решавање старих предмета имају потпунију
анализу старих предмета и расположивих ресурса, постављају реалистичне циљеве,
предвиђају коришћење адекватних и ефикасних мера за решавање старих предмета,
ефективније се спроводе и побољшано је праћење примене програма - Појединачни програми
судова за решавање старих предмета су усклађени са потребама, приоритетима и ресурсима
конкретног суда; имају потпунију анализу старих предмета и расположивих ресурса,
постављају реалистичне циљеве, предвиђају коришћење адекватних и ефикасних мера за
решавање старих предмета, ефективније се спроводе и побољшано је праћење примене
програма

Опис: 

Тема: Технике превенције настанка и смањивања броја старих
предмета

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично
одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење,
Судијски помоћници, Судије извршног одељења
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 18
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Обучити судије основних и виших судова да ефикасније и ефективније управљају
предметима

Исходи: судије боље организују радње у предмету и брже окончавају поступке

Опис: 
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Материја: Односи с јавношћу и комуникација

Тема: Напредне комуникацијске вештине- модул 3

Сегмент: Модул 3
Циљна група: Портпароли у судовима, Портпароли у тужилаштвима
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Играње улога, Демонстрирање, Симулација, Дебата, Предавање
(мини лекција)

Циљеви: Обучити портпароле судова и јавних тужилаштава за поступање у кризним
ситуацијама.

Исходи: Портпароли у стању да реагују и у кризним стиуацаијама и професионално и
ефикасно наступају у јавности са циљем ефикасног информисања јавности и гашења кризе.

Опис: - Кризне ситуације, узроци, фазе и карактеристике - Формирање кризног тима -
Ефикасан одабир комуникацијских средастава - Анализа кризних ситуација у циљу
спречавања будућих кризних ситуација  

Тема: Напредне комуникацијске вештине-модул 2

Сегмент: Модул 2
Циљна група: Председници судова, Портпароли у судовима, Судије основног суда -
грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Портпароли у тужилаштвима,
Судијски помоћници, Судијски сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Играње улога, Brainstorming, Дискусионе групе, Симулација

Циљеви: Упознавање полазника са улогом медија, стицање вештина за медијски наступ

Исходи: Полазник разуме улогу медија, полазник уме да да краћу изјаву медијима, у стању је
да напише саопштење за медије и организује конференцију за штампу и изврши анализу
новинских текстова

Опис: - Улога и значај медија - Анализа новинских текстова - Јавни наступ и преношење
поруке - Саопштења за јавност - Конференције за новинаре 

                         178 / 205



 

Тема: Напредне комуникацијске вештине-модул1

Сегмент: Модул 1
Циљна група: Портпароли у судовима, Портпароли у тужилаштвима
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Играње улога, Brainstorming, Дискусионе групе, Симулација

Циљеви: Обучти учеснике о занчају принципима комуникационе стратегије-акционог плана
комуникације у судовима.

Исходи: Учесници обуке су у стању да сачине комуникациону стратегију за свој суд, односно
тужилаштво, да реално испланируају комуникацијске и медијске активности активности и да
их спроведу у својим судовима

Опис: - Појам и елементи комуникационе стратегије - Активности и циљне групе -
Комуникациона стратегија за сваки суд - Прављење планова за медијску промоцију 

Тема: Основне комуникацијске вештине

Сегмент: 
Циљна група: Запослени у административној канцеларији ВСС, Портпароли у судовима,
Запослени у административној канцеларији ДВТ, Портпароли у тужилаштвима, Портпароли
прекршајних судова, Портпароли привредних судова
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Играње улога, Демонстрирање, Дискусионе групе, Симулација,
Предавање (мини лекција)

Циљеви: Обучити портпароле за основне комуникацијске вештине, јавни наступ и
преношење поруке, писана комуникација, упознавање са природом медија и интернета у
сврху обавештавања јавности о раду судова.

Исходи: Портпароли су у могућности да формулишу поруку и да је презентују јавности преко
медија и интернета.

Опис: - Јавни наступ, успешно преношење поруке и промоција судова - Вербална и
невербална комуникација - Сарадња са медијима - Коришћење интернета у циљу промоције 
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Тема: Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе
стратегије и слободе изражавања

Сегмент: 
Циљна група: Портпароли у судовима
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 4
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Унапређење поимања односа са јавношћу у правосуђу од стране судова.

Исходи: Побољшано је стање односа са јавношћу у правосуђу и идентификована су потребна
унапређења.

Опис: Важност (јасне) комуникације за функционисање судова и разумевање њиховог рада од
стране медија и јавности, Тренутно стање односа са јавношћу у правосуђу и идентификовање
потребних унапређења, Примери најбоље праксе у комуникацији са кључним циљним
јавностима – медијима и корисницима услуга суда, Представљање основних циљева и мера
садржаних у Комуникационој стратегији Високог савета судства и судова за 2018-2022.,
Упознавање са основном принципима међународних стандарда у вези са људским правима у
области медија и слободе изражавања, Ограничавање слободе изражавања – примена
троделног теста, Најновија пракса Европског суда за људска права у области слободе
изражавања, Домашај слободе изражавања: улога медија; слобода изражавања за судије,
Презентација Е-академије и система унакрсног повезивања, 
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Материја: Односи с јавношћу и комуникација,Заштита
података

Тема: Спречавање цурења информација у циљу подизања квалитета
тужилачке истраге и професионализација пружања инфорамција у
јавности

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 4
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција), Дискусионе групе

Циљеви: Упознати учеснике са домаћим и међународним првним оквиром за пружање
информација медијима везаним за кривичне поступке, као и са системом за пспречавање
цурења информација, са посебним освртом на посебно остљиве групе- малолетници, жртве
насиља.

Исходи: Учесници обуке познају правни оквир медђународни и домаћи за пружање
информација, разумеју како ситем спречавања цурења информација функционише и у стању
су да то примене у својим тужилаштвима и имплементирају у своје комуникационе стратегије.

Опис: - Домаћи и међународни правни оквир (Стандарди ЕУ о пружању информација у
кривичним поступцима медијима-начела) - Спречавање цурења информација о текућим или
планираним кривичним истрагама (координација између јавних тужилаштава и медија) -
Положај малолетника, и других посебно осетљивих сведока-жртви у кривичном поступку -
Анализа медијског извештавања са посебним освртом на жртве и малолотнеке- практичана
вежба - Дефенисање активности у коммуникационим стратегијама за спречававање цурења
информација-практична вежба 
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Материја: Етика и интегритет у правосуђу

Тема: Дисциплинска одговорност судија

Сегмент:  1
Циљна група: Судије привредног суда, Судије прекршајног суда, Судије Управног суда,
Судије основног суда, Судије вишег суда, судије апелационог суда
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 50
Законска регулатива: Етички кодекс
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Обучити судије да разумеју: Усклађеност домаћег и међународног правног оквира
за дисциплинску одговорност; Циљ и сврху дисциплинске одговорности, положај судија и
председника судова у дисциплинском поступку; да познају биће прекршаја, санкције и
разрешење.

Исходи: Судије разумеју усклађеност домаћег и међународног правног оквира за
дисциплинскоу одговорност, знају циљ и сврху дисциплинске одговрности, и разумеју
положај председника судова у дисциплинском поступку као и биће прекршаја, санкције и
поступак разрешења судија.

Опис: - Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима - Пракса и
стандарди Европског суда за људска права у Стразбуру - Положај судије/председника суда у
дисциплинском поступку - Дисциплински прекршаји, биће прекршаја, дисциплинске санкције
и разрешење

Тема: Етика државних службеника

Сегмент: 
Циљна група: Запослени у административној канцеларији ДВТ
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Brainstorming, Дискусионе групе, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Обучити запослене у администаративној канцеларији ВСС за етику државних
службеника, упознати их са дисциплинском одговорношћу за кршење Етичког кодекса,  

Исходи: Запослени у административној канцеларији ВСС су упознати са Кодексом етике за
државне службенике, разумеју етичке принципе и дисциплински поступак и у стању су да
примењују етичке стандарде у обављању својих дужности и на интернету 

Опис: Етички кодекс државних службеника Примена етичких стандарда Конфликт интереса
Етика на интернету
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Тема: Професионална етика у превенцији и борби против корупције

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Судије прекршајног суда, Заменици јавног тужиоца, Судијски
помоћници, Тужилачки помоћници, Корисници почетне обуке, Судије основног суда, Судије
вишег суда, судије апелационог суда
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 8
Законска регулатива: Етички кодекс, Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних
тужилаца РС
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Панел дискусија, Дискусионе групе, Дебата, Предавање (мини
лекција)

Циљеви: Подићи ниво познавања првног оквира за етику, и компетенција за решавање
етичких дилема, начинима за првенцију и решавање ризичних ситуација за настанак
корупције уз коришћење антикорупцијских алтки као и познавање дисциплинског поступка у
случајевима кришења етичког кодекса 

Исходи: Учесници имају непохдна знања у вези правног оквира за етику, поседују
компетнције за ешавање етичких дилема упознати су са начинима за решавање ризичних
ситуација, у стању су да користе антикорупцијске алтке и познају дисциплински поступак за
случајеве кришења етичког кодекса

Опис: Професионална етика -Компетенције за препознавање и решавање етичких дилема
-Превенција и решавање ризичних ситуација за настанак корупције -Корупција и
антикорупцијске алатке -Одговорност за етичко поступање

                         183 / 205



 

Тема: Спречавање ризика од непримереног утицаја и заштита
тужилаца - обука предавача

Сегмент: 
Циљна група: Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици,
Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници, Корисници почетне обуке,
Тужилачки сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца РС
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Дебата, Округли сто, Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Обука тужилаца да препознају недозвољени и непримерени утицај који долази од
стране других грана власти, медија и механизмима за спречавање утицаја.

Исходи: Јавни тужиоци препознају и обучени су да ефикасно супротставе недозвољеним и
непримереним утицајима.

Опис: - Спољни недозвољени и непримерени утицај од стране јавних функционера,
политичара и других извора (економски, корупција, незадовољни појединци итд) - Спољни
недозвољени и непримерени утицај медија (извор утицаја и механизам за одупирање) -
Унутрашњи недозвољени и непримерени утицај (унутар тужилаштва) 
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Материја: Унапређење обуке

Тема: Вештине комуникације, визуелизације и презентације

Сегмент: 
Циљна група: Предавачи, Јавни тужиоци, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије
основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег
суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог
суда -
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Играње улога, Симулација, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Упознавање учесника са карактеристикама презентовања, визуелизације и
комуникације приликом реализације образовних активности за одрасле

Исходи: По завршетку обуке полазници ће познавати и разумети њихов утицај на рад са
образовном групом Презентоваће образовни садржај, демонстрирајући вештине јавног
наступа Увиђаће значај коришћења визуелизације приликом презентовања Израђиваће
визуелна средства у складу са правилима визуелизације

Опис: Коминикација у образовном процесу Правила презентације и визуелизације 
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Тема: Вештине предавања и обука предавача у правосуђу

Сегмент: 
Циљна група: Предавачи, Јавни тужиоци, Судије основног суда - кривично одељење, Судије
вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог
суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Заменици јавног
тужиоца
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Демонстрирање, Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Циљ тренинга је упознавање учесника са основама тренерског рада и стицање
базичних вештина вођења тренинга и уптављања процесом интерактивне обуке и
организованог учења

Исходи: Учесници треба да упознају и разумеју појам, полазишта и компоненте интерактивне
обуке, као и да упознају и провежбају активности методе интерактивне обуке, као и
стратегије припреме, реализације и праћења

Опис: Традиционални и интерактивни приступ учењу и тренингу Различити стилови учења
Циљеви и исходи обуке Интерактивне методе Припрема и дизајн тренинга: израда синопсиса
тренинга Реализација обуке: визуелизација, презентација и модерација групе Евалуација
обуке и повратне информације (feedback) trenera  

Тема: Дизајнирање образовних активности за одрасле

Сегмент: 
Циљна група: Предавачи
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Панел дискусија, Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника за израду програма образовне активности

Исходи: По завршетку обуке, полазници: Увиђају значај планирања образовних активности и
програмирања образовних садржаја Познају елементе образовног циклуса и њихове основне
карактеристике Познају елементе сценарија образовних активности Формулишу циљеве и
исходе образовних активности Израђују сценарио образовне активности

Опис: Планирање и програмирање образовних садржаја Образовни циклус Сценарио
образовних активности Формулисање циљева и исхода  
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Тема: Менторство II циклус обуке

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног
суда - кривично одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда -
кривично одељење, Судије прекршајног суда, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни
тужиоци и з
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Играње улога, Панел дискусија, Округли сто, Предавање (мини
лекција)

Циљеви: Креирање сензибилитета за рад са корисницима почетне обуке, преношења личног
знања и искуства и фацилитирање процеса учења

Исходи: Ментори ће моћи да креирају нову радну атмосферу са корисницима почетне обуке
Ментори ће руководити односом у процесу менторства Ментори ће процењивати снаге и
области за развој корисника почетне обуке Ментори ће бити у стању да континуирано
евалуирају рад корисника почетне обуке  

Опис: Улоге и дужности ментора у правосуђу и квалитети успешног ментора Управљање
менторским односом и фазе менторског процеса Процес учења у менторству и фацилитација
учења као кључна улога ментора Техника симулација суђења као модел процењивања
полазника обуке Евалуација менторског процеса, ментора и корисника обуке током и на крају
обуке

Тема: Менторство практична примена приручника

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног
суда - кривично одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда -
кривично одељење, Заменици јавног тужиоца
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Панел дискусија, Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање ментора за рад са корисницима почетне обуке применом
приручника за менторе

Исходи: Ментори ће моћи да примене нова знања из Приручника Формираће портфолио са
корисницима почетне обуке Биће у стању да континуирано прате рад корисника почетне
обуке

Опис: Представљање приручника Коришћење календара активности Стручни портфолио
Инструменти за евалуацију менторства
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Тема: Менторство са аспекта методологије и методике наставе
образовања одраслих

Сегмент: 
Циљна група: Јавни тужиоци, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног
суда - кривично одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда -
кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Играње улога, Панел дискусија, Округли сто

Циљеви: Креирање сензибилитета за рад са корисницима почетне обуке, преношења личног
знања и искуства и фацилитирање процеса учења

Исходи: Ментори ће моћи да креирају нову радну атмосферу са корисницима почетне обуке
Ментори ће руководити односом у процесу менторства Ментори ће ппроцењивати снаге и
области за развој како своје тако и корисника почетне обуке 

Опис: Улоге ментора Менторске активности Развијање вештине вођења првог састанка
Процес учења и фацилитирање процеса учења Потенцијални проблеми у менторству
Завршавање менторског односа и успостављање новог менторског односа

Тема: Обука предавача за Државно правобранилаштво

Сегмент: 
Циљна група: Правобраниоци
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: 

Циљеви: Циљ тренинга је упознавање учесника са основама тренерског рада и стицање
базичних вештина вођења тренинга и уптављања процесом интерактивне обуке и
организованог учења

Исходи: Учесници треба да упознају и разумеју појам, полазишта и компоненте интерактивне
обуке, као и да упознају и провежбају активности методе интерактивне обуке, као и
стратегије припреме, реализације и праћења

Опис: Традиционални и интерактивни приступ учењу и тренингу Различити стилови учења
Циљеви и исходи обуке Интерактивне методе Припрема и дизајн тренинга: израда синопсиса
тренинга Реализација обуке: визуелизација, презентација и модерација групе Евалуација
обуке и повратне информације (feedback) trenera
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Тема: Правосудне вештине II тренинг за тренере

Сегмент: 
Циљна група: Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда -
кривично одељење, Судије Прекршајног апелационог суда
Трајање: 3 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Демонстрирање, Панел дискусија, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање учесника за предавање на тему правосудне вештине

Исходи: По завршетку обуке, полазници: Увиђају значај уједначене примене права Познају
начине за спречавање настанка старих предмета Овладавају вештинама управљања
подацима ( судском статистиком) Познају различите врсте комуникације Познају принципе и
карактеристике учења одраслих Воде образовну групу и управљају групном динамиком 

Опис: Квалитет судовања Уједначена примена права Стари предмети и спречавање њиховог
настанка Управљање подацима (како се чита судска статистика) Спољашња комуникација -
судијски outreach Интерактивни рад са одраслим полазницима 

Тема: Правосудне вештине тренинг за тренере

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије
основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег
суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог
суда - к
Трајање: 3 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Демонстрирање, Панел дискусија, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Oспособљавање учесника за предаваче на тему Правосудне вештине

Исходи: По завршетку обуке, полазници: Увиђају значај става Познају различите врсте
комуникације Овладавају вештинама израде одлуке Познају принципе и карактеристике
учења одраслих Воде образовну групу и управљају групном динамиком

Опис: Став и понашање и судијске вештине Вештине комуникације Стручне вештине
неопходне за добро суђење Вештине израде одлуке Принципи и карактеристике учења
одраслих Интерактивни образовни рад са одраслим полазницима Улоге и задаци тренера у
образовању одраслих Вођење групе у образовном процесу
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Тема: Управљање образовном групому образовању одраслих

Сегмент: 
Циљна група: Предавачи
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Панел дискусија, Округли сто, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оснаживање учесника за рад са образовном групом у образовању одраслих

Исходи: По завршетку обуке, полазници: Увиђају значај образовне групе у образовању
одраслих Разумеју појам и концепт образовне групе у образовању одраслих Разумеју значај
преузимања различитих тренерских улога у раду са образовном групом Воде образовну групу
и управљају групном динамиком

Опис: Образовна група, динамика групе Тренерске улоге и вештине 
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Материја: Економско образовање тужилаца

Тема: Економско образовање тужилаца

Сегмент: 
Циљна група: Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици,
Тужилачки помоћници, Корисници почетне обуке, Тужилачки сарадници, Волонтери у
тужилаштву, Секретари тужилаштава
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Законик о кривичном поступку (ЗКП), Закон о тржишту капитала,
Закон о преузимању акционарских друштава, Закон о инвестиционим фондовима
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Циљ обуке је унапређивање економских знања носилаца правосудних функција у
вези са кривичним делима код којих је ради употпуњавања диспозиције потребно познавање
економских прописа: прописа из области јавних финансија којима је уређен буџетски систем,
као и прописа којима је уређено пословање на тржишту капитала, управљање инвестиционим
фондовима, односно преузимање акционарских друштава. Циљ обуке јесте и унапређивање
знања о релевантности и врсти доказа (рачуноводствене исправе, дигитални докази) који се
могу користити у кривичном поступку. Носиоци правосудних функција би требало да поседују
одређена знања како би знали којем органу финансијске контроле да се обрате ради
добијања релевантних информација и доказа од значаја за вођење и окончање поступка.
Кривична дела за која су потребна одређена економска знања нису искључиво кривична дела
против привреде, већ и нека кривична дела против службене дужности. Познавање
одређених економских прописа је од значаја и за одређивање и усмеравање вештачења у
судским поступцима.

Исходи: Након завршетка обуке, заменици основних јавних тужилаца и тужилачки
помоћници у основним јавним тужилаштвима разумеју начин откривања и спровођења
истрага у вези са економским кривичним делима, препознају значај сарадње са другим
државним органима у циљу прикупљања релевантних доказа, познају споредно кривично
законодавство којим су прописана одређена економска кривична дела (Закон о тржишту
капитала, Закон о преузимању акционарских друштвава, Закон о инвестиционим фондовима),
препознају значај прибављања доказа у поступцима који претходе истрази економских
кривичних дела и разумеју одређене економске појмове од значаја за прикупљање доказа
којима се утврђује постојање економских кривичних дела.

Опис: - Увод у економску анализу – основне концепције: трошкови, приноси,
тржиште,конкуренција и њене функције, равнотежа на тржишту, производи фактори,
предузетништво и његова улога у привредном животу и привредном расту. - Несавршена
информисаност: неизвесност и ризик, асиметрија информација (нестанак тржишта и
негативна селекција), морални хазард, агенцијски проблем, решавање проблема
несавршености информација, обавезујући сигнали, аутоселекција, аукције и несавршености
информације државе и државних органа. - Предузеће: економски појам предузећа и његове
економске функције, својина, имовина и капитал предузећа, основне одлике предузећа,
биланс стања и биланс успеха, реструктурирање предузећа, економска анализа стечаја,
реорганизација и банкротства (ликвидације) предузећа. - Приватизација и јавна предузећа:
мотиви и методи приватизације, приватизационо реструктурирање, процена вредности
капитала предузећа, дисконтовање и превођење у садашњу вредност, специфичности
инфраструктурних делатности, економска регулација и јавна предузећа, јавна комунална
предузећа - Финансијско посредовање и тржиште капитала: прикупљање и алокација
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штедње, тржиште зајмовног капитала, кредитни однос и каматна стопа, премија на
различите банкарске ризике као фактор каматне стопе, банкарско пословање, берза
(тржиште) хартија од вредности, акције, обвезнице, издавање гаранција, државна
интервенција на тржишту капитала. - Финансијска привредна друштва – банкарство и
осигурање: основна начела банкарства, пословање банка и веза са корисницима, банкарске
услуге, основна начела осигурања, животно и не-животно осигурање, пензионо осигурање,
осигурање и финансијско посредовање. - Међународни економски односи и права
интелектуалне својине: користи од међународне размене и отвореност привреде, улога
међународних финансијских институција, међународно финансијско посредовање, економска
природа интелектуалне својине, природа патента и значај за привредни раст, оптимално
трајање дужине патентна. - Тржиште радне снаге: радна снага и улагање у људски капитал,
понуда и тражња за радном снагом, равнотеже на тржишту радне снаге, незапосленост и
њени узроци, државна интервенција на тржишту радне снаге, синдикати и удружења
послодаваца и њихова улога

Сегмент: 
Циљна група: Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици,
Тужилачки помоћници, Корисници почетне обуке, Тужилачки сарадници, Секретари
тужилаштава
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Циљ обуке је унапређивање економских знања носилаца правосудних функција у
вези са кривичним делима код којих је ради употпуњавања диспозиције потребно познавање
економских прописа: прописа из области јавних финансија којима је уређен буџетски систем,
као и прописа којима је уређено пословање на тржишту капитала, управљање инвестиционим
фондовима, односно преузимање акционарских друштава. Циљ обуке јесте и унапређивање
знања о релевантности и врсти доказа (рачуноводствене исправе, дигитални докази) који се
могу користити у кривичном поступку. Носиоци правосудних функција би требало да поседују
одређена знања како би знали којем органу финансијске контроле да се обрате ради
добијања релевантних информација и доказа од значаја за вођење и окончање поступка.
Кривична дела за која су потребна одређена економска знања нису искључиво кривична дела
против привреде, већ и нека кривична дела против службене дужности. Познавање
одређених економских прописа је од значаја и за одређивање и усмеравање вештачења у
судским поступцима.

Исходи: Након завршетка обуке, заменици основних јавних тужилаца и тужилачки
помоћници у основним јавним тужилаштвима разумеју начин откривања и спровођења
истрага у вези са економским кривичним делима, препознају значај сарадње са другим
државним органима у циљу прикупљања релевантних доказа, познају споредно кривично
законодавство којим су прописана одређена економска кривична дела (Закон о тржишту
капитала, Закон о преузимању акционарских друштвава, Закон о инвестиционим фондовима),
препознају значај прибављања доказа у поступцима који претходе истрази економских
кривичних дела и разумеју одређене економске појмове од значаја за прикупљање доказа
којима се утврђује постојање економских кривичних дела.

Опис: Eлементи бића буџетских кривичних дела и њихово доказивање Елементи бића
кривичних дела у вези са тржиштем капитала и њихово доказивање Елементи бића
царинских кривичних дела и њихово доказивање Буџетска кривична дела- симулација случаја
из праксе Кривична дела у вези са тржуштем капитала- симулација случаја из праксе
Царинска кривична дела-симулација случаја из праксе 
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Материја: Економско образовање судија

Тема: Економско образовање судија привредних судова

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судијски помоћници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање, Закон
о тржишту капитала
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Оспособљавање корисника обуке у погледу решавања предмета у којима је
неопходно целовитије економско образовање

Исходи: Корисник ће бити у стању да примени стечена знања у свом раду

Опис: 1. Увод у економску анализу – основне концепције: трошкови, приноси, тржиште,
конкуренција и њене функције, равнотежа на тржишту, производи фактори, предузетништво
и његова улога у привредном животу и привредном расту. 2. Несавршена информисаност:
неизвесност и ризик, асиметрија информација (нестанак тржишта и негативна селекција),
морални хазард, агенцијски проблем, решавање проблема несавршености информација,
обавезујући сигнали, аутоселекција, аукције и несавршености информације државе и
државних органа. 3. Предузеће: економски појам предузећа и његове економске функције,
својина, имовина и капитал предузећа, основне одлике предузећа, биланс стања и биланс
успеха, реструктурирање предузећа, економска анализа стечаја, реорганизација и
банкротства (ликвидације) предузећа. 4. Приватизација и јавна предузећа: мотиви и методи
приватизације, приватизационо реструктурирање, процена вредности капитала предузећа,
дисконтовање и превођење у садашњу вредност, специфичности инфраструктурних
делатности, економска регулација и јавна предузећа, јавна комунална предузећа 5.
Финансијско посредовање и тржиште капитала: прикупљање и алокација штедње, тржиште
зајмовног капитала, кредитни однос и каматна стопа, премија на различите банкарске ризике
као фактор каматне стопе, банкарско пословање, берза (тржиште) хартија од вредности,
акције, обвезнице, издавање гаранција, државна интервенција на тржишту капитала. 6.
Финансијска привредна друштва – банкарство и осигурање: основна начела банкарства,
пословање банка и веза са корисницима, банкарске услуге, основна начела осигурања,
животно и не-животно осигурање, пензионо осигурање, осигурање и финансијско
посредовање. 7. Међународни економски односи и права интелектуалне својине: користи од
међународне размене и отвореност привреде, улога међународних финансијских институција,
међународно финансијско посредовање, економска природа интелектуалне својине, природа
патента и значај за привредни раст, оптимално трајање дужине патентна. 8. Тржиште радне
снаге: радна снага и улагање у људски капитал, понуда и тражња за радном снагом,
равнотеже на тржишту радне снаге, незапосленост и њени узроци, државна интервенција на
тржишту радне снаге, синдикати и удружења послодаваца и њихова улога.  
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Материја: Администрација у судовима и тужилаштвима

Тема: Обука за канцеларијско пословање

Сегмент: 
Циљна група: Административно особље у судовима и тужилаштвима са радним стажам до 3
године
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: 
Методолошка обрада: Округли сто, Предавање (мини лекција), Дебата

Циљеви: Оспособити административно особље за за правилно и ефикасно поступање

Исходи: Административно особље ефикасно и правилно поступа

Опис: Теме: - Појам и значај канцеларијског пословања (основни појмови и изрази у
канцеларијском пословању, примање, отварање, прегледање и распоређивање поште,
евидентирање аката и предмета, скраћени деловодник, омот списа) - Достављање аката у
рад - Роковник, развођење аката, отпремање поште, архивирање и чување предмета, аставни
делови службеног акта - Извештавање о стању решавања управних ствари - Надзор над
применом прописа у канцеларијском пословању - Канцеларијског пословање у ширем смислу
Циљ: До краја обуке учесници ће разумети основне појмове канцеларијског пословања и
стећи знања о правилима спровођења канцеларијског пословања Место одржавања: ВСС
Предавачи: Раде у групи по двоjе Трајање: Дводневни семинари за све запослене који су
подељени у 3 групе 
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Тема: Обука за рад у АВП-у

Сегмент: Фаза 1
Циљна група: Судска администрација, Управитељи судских писарница, Статистичари у
судовима
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 4
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Обучити управитеље писарница и статистичаре да ефикасније и ефективније
користе извештаје о раду суда и раду појединачних судија

Исходи: Управитељи писарница и статистичари израђују извештаје о раду појединачних
судија или одељења у судовима ради боље анализе и прецизнијег утврђивања проблема у
решавању старих предмета, као и предикције о броју старих предмета у наредном периоду у
циљу ефикаснијег савладавању прилива и решавања старих предмета

Опис: 

Сегмент: Фаза 2
Циљна група: Судска администрација, Управитељи судских писарница, Статистичари у
судовима
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Обучити управитеље писарница и статистичаре да ефикасније и ефективније
користе извештаје о раду суда и раду појединачних судија, упознати судско особље са
изменама имплементираним у АВП систему 

Исходи: Управитељи писарница и статистичари израђују извештаје о раду појединачних
судија или одељења у судовима ради боље анализе и прецизнијег утврђивања проблема у
решавању старих предмета, као и предикције о броју старих предмета у наредном периоду у
циљу ефикаснијег савладавању прилива и решавања старих предмета, користећи
унапређења која су имплементирана у АВП систем за вођење предмета 

Опис: измене функционалности АВП система у вези са судским таксама и доставом судских
писмена
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Тема: Стална обука уз рад административног особља у судовима и
тужилаштвима

Сегмент: 
Циљна група: Саветници ВКС, Судије Врховног касационог суда, ИКТ судски администратори
Трајање: 4 дана
Планирани број семинара: 2
Законска регулатива: 
Организациони облик: 
Методолошка обрада: 

Циљеви: 

Исходи: 

Опис: Увод: Циљеви сталне обуке уз рад су следећи: - Повећање способности за једноставнију
и бољу интерну и екстерну комуникацију; - Уочавање и отклањање пропуста и проблема у
досадашњем раду и организацији пословања; - Прилагођавање рада и пословања новим
прописма ,стандардима и захтевима за ефикасним и квалитетним поступањем(суђење у
разумном року). Теме: А) Опште теме - Унапређење интерне и екстерне комуникације (са
странкама, адвокатима, вештацима,тумачима и поротницима и другим субјектима ); - Односи
са јавношћу и заштита службене тајне; - Међусобна правна помоћ судова, сарадња судова и
других органа и међународна правна помоћ; - Судски пословник и Правилник о управи у
јавном тужилаштву; - Трајање поступка и пропусти у администрирању предметима, пропусти
у администрирању предметима и њихово отклањање; - Информационе технологије, судске и
тужилачке евиденције. Б) Специјализоване области - Рад писарница у специјализованим
одељењима и органима (организовани криминал; ратни злочини, високотехнолошки
криминал, војна кривична дела); - Посебност рада у притворским предметима; - Посебност
рада у предметима према малолетницима; - Посебност рада у извршним предметима; -
Посебност рада у земљишно-књижним предметима и - Рад писарнице у посебним грађанским
поступцима и по посебним законима (сметање поседа, спор мале вредности, примена
Породичног закона и Закона о јавном информисању). В) Међународно право и стандарди
Унапређење знања о Европској конвенцији за заштиту људских права и основних
слобода,(члан 5. и 6 ) и Европском суду за људска права. Г) Развој професионалних вештина -
Ефикасно администрирање по предмету; - Поступање по доставним наредбама судија и
тужилаца; - Давање иницијативе у циљу ажурирања рада по предметима; - Комуникација са
адвокатима,судским вештацима и тумачима; - Култура опхођења са странкама и вештина
комуникације са осталим запосленима и судијама-толерантност, избегавање инцидентних
ситуација; - Развијање способности за тимски рад; - Унапређење рада судских достављача; -
Унапређење рада судских извршитеља; - Унапређење способности коришћења
информационих технологија; - Правилно расписивање и - Унифицирање рада који се односи
на заједничке или сличне послове у свим организационим јединицама ( једнообразни
формулари и поступање и др .) Циљна група: - Административно особље у судовима и
тижилаштвима са радним стажом преко 3 године; - Управитељи писарница; - Шефови
писарница и - Секретари судова и тужилаштава.  
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Тема: Унапређење пословних процеса у суду 

Сегмент: 
Циљна група: Судска администрација, Председници судова, Судије основног суда -
грађанско одељење, Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије вишег суда - кривично одељење
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 2
Законска регулатива: Закон о уређењу судова
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)

Циљеви: Успоставити ефикасније спровођење пословних процеса у судовима разменом добре
праксе

Исходи: Пословни процеси се ефикасно спроводе и у судовима у којима то није био случај

Опис: Израда приручника за примену унапређених пословних процеса у раду судова (март
2019 - август 2019.); промоција и примена унапређених пословних процеса у раду судова;
Аутори курикулума/материјала (Приручника) за обуку: експерти пројекта; Предавачи: судије
судова учесника; експерти пројекта 
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Материја: Администрација у судовима и
тужилаштвима,Решавање старих предмета

Тема: Обука за анализу извештаја о раду судова

Сегмент: 
Циљна група: Судска администрација, Статистичари у судовима
Трајање: 0 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: 
Методолошка обрада: 

Циљеви: унапредити вештине запослених у аналитичком сектору Врховног касационог суда
за праћење трендова у кретању броја старих предмета и ефикасности рада судова
коришћењем полугодишњих и годишњих извештаја о раду судова у циљу ефикаснијег
управљања постојећим ресурсима у судовима и евентуалних измена у организацији одељења
у појединим судовима које би допринеле ефикаснијем и ажурнијем раду судова

Исходи: запослени у аналитичком сектору Врховног касационог суда ефикасније и
ефективније прате трендове у кретању броја старих предмета и ефикасности рада судова
коришћењем полугодишњих и годишњих извештаја о раду судова 

Опис: Обука запослених у аналитичком сектору Врховног касационог суда за рад на
статистичким извештајима судова – унапређење вештине праћења трендова у кретању броја
старих предмета и ефикасности судова коришћењем полугодишњих и годишњих извештаја о
раду судова 
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Материја: Обука за мрежне администраторе

Тема: CCNA Routing and Switching

Сегмент: 
Циљна група: ИКТ судски администратори
Трајање: 25 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Демонстрирање, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Полазници ће стећи практична знања о функционисању савремених TCP/IP мрежа,
научиће команде и технике за повезивање уређаја који се налазе у мрежи, подешавати Cisco
switch и router, правити backup и restore конфигурационе датотеке, управљати мрежном
опремом.

Исходи: Полазници обуке су оспособљени да раде у модерним TCP/IP мрежама, користе
команде и технике које се користе да би се решавали проблеми конекција ка host-oвима,
радити на Cisco switch-евима и router-има, правити backup и restore конфигурационе датотеке
и управљати мрежном опремом.

Опис: Основе рачунарских мрежа Switching операције и теорија Host-to-Host мрежни саобраћај
TCP/IP мрежно адресирање и рутирање Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) i
remote access сервиси Напредне мрежне сервисе укључујући Virtual Private Networks (VPN)
Упознавање са Cisco оперативним системом(IOS) Конфигурисање и troubleshooting na switch-u i
router-u малом мрежном окружењу Надоградња мреже Коришћење access control liste (ACL)
Конфигурисање NAT i PAT IPv6 адресирање Frame Relay 
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Материја: Обука за администраторе база података

Тема: Систем за управљање база података MySql

Сегмент: 
Циљна група: ИКТ судски администратори
Трајање: 25 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Демонстрирање, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Полазници ће стећи основна знања о архитектури MySql-a, администрацији база
података, инсталацији и конфигурисању MySql-a

Исходи: Полазници обуке су оспособљени да самостално инсталирају и конфигуришу MySql,
креирају базе података, креирају упите, побољшају перформансе базе података

Опис: Разумевање архитектуре база података Инсталација MySql-a Администрација базе
података Анализа и оптимизација SQL упита Коришћење индексирања за побољшање
перформанси базе података 
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Материја: Медијација

Тема: Додатна обука медијатора 

Сегмент: 
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско
одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Медијатори
Трајање: 2 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о посредовању у решавању спорова
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Демонстрирање, Дискусионе групе, Дебата, Студија случаја,
Предавање (мини лекција)

Циљеви: Обучити судије-медијаторе додатним вештинама за комуникацију и вођење
поступка медијације. 

Исходи: Судије су у стању да примењују специфична знања у посупку медијације.

Опис: - Фазе у поступку медијације - Психолошки аспекти у поступку медијације - Посебне
вештине комуникације у поступку медијације - Разматрање практичних примена медијације -
Специфична знања медијатора  

Тема: Основна обука медијатора 

Сегмент: 
Циљна група: Судије привредног суда, Судијски помоћници, Судије Привредног апелационог
суда
Трајање: 5 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Закон о посредовању у решавању спорова
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: План акције, Играње улога, Упитник, тест, квиз, Дискусионе групе,
Симулација, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Обучити судије за медијаторе  

Исходи: Судије након ове обуке стичу право на сетификат за медијаторе и могу учествовати
у поступцима посредовања као медијатори. 

Опис: Обука се обавља према програму петодневне обуке које прописује Министарство
правде.  
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Материја: Обука за коришћење софтвера

Тема: Обука за Microsoft Office

Сегмент: 
Циљна група: Запослени у административној канцеларији ВСС, Запослени у
административној канцеларији ДВТ, Административно особље у судовима, Административно
особље у тужилаштвима
Трајање: 10 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Демонстрирање, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Запослени ће се обучити за бољи, организованији и ефикаснији рад на рачунару и
коришћење програма WORD, EXCEL и PPT

Исходи: Запослени су у стању да самостално креирају документа у поменутима алатима.

Опис: Теме: - WORD програм - EXCEL програм - POWER POINT програм  

Тема: Обука за коришење електронске базе судске праксе

Сегмент: 
Циљна група: Саветници ВКС, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије
апелационог суда - кривично одељење, Судије Врховног касационог суда, Административно
особље у судовима
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 2
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: 

Циљеви: - Обучити судије и саветнике Врховног касационог суда да ефикасно и ефективно
користе електронску базу судске праксе - Обучити судије и запослене у апелационим
судовима да ефикасно и ефективно користе електронску базу судске праксе

Исходи: - Судије и саветници Врховног касационог суда ефикасно и ефективно користе
електронску базу судске праксе -Судије и запослени у апелационим судовима ефикасно и
ефективно користе електронску базу судске праксе

Опис: 
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Тема: Обука за обележавање кључних речи (дескриптора) у судским
одлукама за електронску базу судске праксе

Сегмент: 
Циљна група: Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда -
кривично одељење, Судијски сарадници
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 4
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: 

Циљеви: Обучити судије апелационих судова да успешно обележавају кључне речи
(дескрипторе) у судским одлукама које треба да буду унете у базу судске праксе

Исходи: Судије апелационих судова успешно обележавају кључне речи (дескрипторе) у
судским одлукама које треба да буду унете у базу судске праксе

Опис: 
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Материја: Обука за коришћење софтвера,Обука за
администраторе база података

Тема: Обука за коришћење и администрирање електронске базе судске
праксе

Сегмент: 
Циљна група: ИКТ судски администратори
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 2
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: 

Циљеви: Обучити судске ИКТ администраторе да ефикасно и ефективно користе и
администрирају електронску базу судске праксе

Исходи: Судски ИКТ администраторе ефикасно и ефективно користе и администрирају
електронску базу судске праксе

Опис: 
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Материја: Обука за систем администраторе

Тема: MCSA Оперативни систем Windows

Сегмент: 
Циљна група: ИКТ судски администратори
Трајање: 25 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Демонстрирање, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Полазници ће стећи основна знања о функционсању Windows оперативног система,
инсталација оператвног система на радне станице, конфигурисање и отклањање основних
недостатака

Исходи: Полазници обуке су оспособљени да самостално инсталирају, конфигуришу и
отклањају основне проблеме у функционисању оперативног система 

Опис: Основе Windows оперативног система Основна администрација Умрежавање
Мониторинг система Решавања проблема Безбедност Инсталирање и надоградња 

Тема: Оперативни систем Linux

Сегмент: 
Циљна група: 
Трајање: 25 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: 
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Демонстрирање, Предавање (мини лекција)

Циљеви: Полазници обуке су оспособљени да самостално инсталирају, конфигуришу и
отклањају основне проблеме у функционисању оперативног система 

Исходи: Полазници обуке су оспособљени да самостално инсталирају, конфигуришу и
отклањају основне проблеме у функционисању оперативног система 

Опис: Основе Linux оперативног система Основна администрација Умрежавање Мониторинг
система Решавања проблема Безбедност Инсталирање и надоградња  
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