
-Четврти састанак Националне мреже за заштиту људских права у 

Републици Србији- 

 

 

У просторијама Правосудне академије у Београду је 24. маја 2019. год. одржан четврти 

састанак за координаторе Национале мреже са циљем да се разради план даљих 

активности и предложе теме и идеје ради побољшања и јачања саме Мреже.  

Састанак је био организован за координаторе Националне мреже. Поред координатора, 

испред Правосудне академије, састанку су присуствовали директор Ненад Вујић, Соња 

Видановић и Бојана Ившан. Састанку је испред Савета Европе присуствовала и Маја 

Мићић Лазовић. 

Састанак је отворио директор Правосудне академије Ненад Вујић. Током састанка су 

координатори указивали на питања која су битна за даљи рад Мреже: 

 Указано је на неопходност допуне базе за cross reference у виду уношења пресуда 

ЕСЉП 

 Предложено је да се организују квартални retreet-ови, где би се сви чланови Мреже 

састали и поделили у две групе, ради формулисања тема које би се потом даље 

разрађивале 

 Истакнуто је као пожељно да се успостави институционална повезаност између 

судова и Националне мреже, како би се судови ближе упознали са њеним радом. 

Такође је пожељно упознавање судова са интранет мрежом  

 Предложено је да се оформи предавачка група за ЕКЉП, која би пратила како 

примену Конвенције, али и проблеме у пракси 

 Предложено је да се од октобра 2019. год. крене са обукама судија до 3 год. 

судијског стажа на тему Европске Конвенције о људским правима (у уводном делу 

би се упознали са пресудама ЕСЉП). Указано је и на потребу да се у форми 

радионице спроведе симулација, где би се учесници обучили како да преко 

интернета приступе пресудама ЕСЉП, које се могу наћи и на сајту Правосудне 

академије (у одељку е-case). Било би пожељно учеснике упознати и са радом мреже 

и њеном улогом 

 Добродошло је и укључивање експерата Савета Европе на семинаре 



Као резултат четвртог састанка Националне мреже, од стране координатора је 

достављен списак предложених тема, које би могле представљати програм рада 

будућих обука.  

 

У прилогу се налази списак учесника и табела предложених тема.  

 

 

 

 

 

 

 


