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2. август 2019. 

Група Теме за организовање обука: 

 

Координатор Напомена 

КРИВИЧНО 1. Уводна обука о Европској конвенцији о 

људским правима за судије и тужиоце 

2. Прикупљање доказа и истрага у контексту 

Европске конвенције о људским правима  

3. Права оштећеног у контексту људских права 

4. Породично насиље и насиље над децом, 

женама и старим лицима у контексту 

људских права 

 

Јасмина Крштенић  

ГРАЂАНСКО 1. О проблемима судова/судија у примени 

ЕКЉП (директна примена, позивање и 

правилно цитирање пресуда ЕСЉП, грешке у 

позивању на праксу ЕСЉП, концепти и 

смернице за правилну примену ЕКЉП) 

2. Члан 8 (право на приватни и породични 

живот), са посебним фокусом на стандарде 

који се тичу: 

 односа родитеља и деце (најбољи 

интерес детета, мишљење детета, 

заступање деце) 

 права на дом 

 права на заштиту личног интегритета 

 права лица лишених пословне 

способности 

 осталих аспеката и односа са другим 

члановима Конвенције (нарочито са 

чланом 6) 

Оливера Пејак Прокеш  
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2. август 2019. 

ПРИВРЕДНО 1. Стечај 

2. Права интелекуалне својине 

3. Сукцесија и  члан 1 Протокола 1 ЕКЉП, са 

фокусом на: 

 заштиту имовине 

 право на становање 

 

Данијела Дукић Програмска група ПА 

за привредног право је 

донела одлуку у 

погледу тема од значаја 

за примену стандарда 

ЕСЉП и ЕКЉП у овој 

области (1. јула 2019.) 

и проследила нам ради 

упознавања 

 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

1. Право на имовину;  

2. Забрана дискриминације; 

3. Право на правично суђење кроз аспект права 

на добро образложену пресуду; 

4. Право на дом;  

5. Право на слободу изражавања у контексту 

спорова заснованих на примени Закона о 

јавном информисању и медијима. 

 

 

Ивана Марковић 

Радојевић 

Група је дала 

приоритет темама које 

су у свакодневном раду 

највише заступљене и 

отварају велики број 

питања за чије 

решавање би од значаја 

било боље познавање 

европских стандарда у 

наведеним областима, а 

установљени у 

пресудама ЕСЉП.  

 

ГЕНЕРАЛНО 

ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ 

МРЕЖЕ  

1. Анализа потреба за обуком судија и тужилаца 

у погледу коришћења сајта Правосудне 

академије (треба обухватити све садржаје), а 

посебно део за е-case и евентуално израда 

програма обуке за приступ и коришћење 

доступних алата 

2. На саветовању привредних судова Србије на 

Татјана Павловић 

Недељковић 

Анкетирање судија 

основних судова на 

територији 

Апелационог суда у 

Крагујевцу урадила је 

судија Татјана 

Павловић Недељковић 

у сарадњи са 
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Златибору и на Годишњем саветовању судија 

у Врњачкој Бањи "Судијски дани 2019" 

представити нови портал Правосудне 

академије (уколико је могуће пленарно) 

3. Приликом обука судија у погледу стицања 

посебних знања у породичним споровима, 

вршити презентацију сајта Правосудне 

академије, са посебним освртом на чл. 6 и 8 

ЕКЉП, са праксом ЕСЉП. 

председницима 

основних судова. 

Анкету треба 

искористити као 

основу за промоцију 

Мреже. 

 

ОСТАЛЕ 

АКТИВНОСТИ: 

- Посета Савету Европе, канцеларији у 

Београду 

- Посета Суду ЕУ у Луксембургу 

- Промоција за судије и јавне тужиоце у 

седиштима апелационих судова / јавних 

тужилаштава дела који се тиче е-case, 

унакрсног повезивања, базе судске праксе 

- ...... 

  

  

 


