
Радни састанак на тему “Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске 

конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у 

тужилачким актима’’- Нови Сад 25.03.2022. 

Чланица Националне мреже судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за 

људска права у Републици Србији – Јасмина Станковић, заменица Апелационог јавног 

тужилаштва у Београду упућена у Републичко јавно тужилаштво, учествовала је дана 

25.марта 2022.године у Хотелу Парк у Новом Саду на радном састанку тужилаца и 

заменика тужилаца, контакт особа за тужилачку праксу на тему “Правилно тумачење, 

позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима и праксе Европског 

суда за људска права у тужилачким актима”. 

Састанак је одржан у оквиру пројекта "Јачање ефикасних правних средстава за 

спречавање кршења људских права у Републици Србији” који се спроводи у оквиру 

заједничког програма Европске уније и Савета Европе “Horizontal Facility за Западни 

Балкан и Турску 2019-2022”. 

Радни састанак који је организован у сарадњи са Правосудном академијом Републике 

Србије и Републичким јавним тужилаштвом и окупио је заменике јавних тужилаца и 

тужилачке помоћнике са подручја Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду. Циљ 

састанака је био да се тужиоци и тужилачки помоћници упознају са правилним 

позивањем на Европску конвенцију о људским правима и праксу Европског суда за 

људска права приликом израде тужилачких аката и са усаглашавањем тужилачке праксе 

са европским стандардима о људским правима. 

Догађај је отворен поздравним речима Маје Мићић Лазовић, пројектне координаторке 

Савета Европе. У уводном излагању учествовала је чланица Националне мреже 

Јасмина Станковић, заменица јавног тужиоцаје учеснике упознала са правотехничким 

цитирањем одлука Европског суда за људска права. О правилном тумачењу, позивању 

и цитирању Европские конвенције о људским правима и о пракси Европског суда за 

људска права у тужилачким актима, говорио је консултант Савета Европе Холгер 

Хембах.  

У оквиру радног састанка Александар Стојановић, руководилац документационо 

информационог центра и послова информатике у Правосудној академији и Биљана 

Степановић, начелник одељења за документационо информациони центара у 

Правосудној академији представили су правне базе Правосудне академије: е-Case – 

базу судских пресуда Европског суда за људска права на српском језику и Cross-

reference – базу унакрсних веза између чланова EKLJP и националног законодавства. 

 

Радни састанак је био интерактиван и укључивао је: 

➢ Уводно излагање 

➢ Правилно тумачење, позивање и цитирање Европске конвенције о људским правима 

и праксе Европског суда за људска права у тужилачким актима 
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➢ Правнотехничко цитирање одлука Европског суда за људска права 

➢ Представљање правних база Правосудне академије е-Case и Cross-reference 

➢ Упознавање са апликацијом-сајтом Hudoc 

 

У прилогу извештаја налазе се програм рада, списак учесника и фотографије са радног 

састанка одржаног у Новом Саду. 

 

 


