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1. ПРОГРАМ СТАЛНЕ ОБУКЕ СУДИЈА КРИВИЧНИХ
ОДЕЉЕЊА И СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА ЗА 2017.
ГОДИНУ
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Сврха
Сврха обуке судија кривичних одељења и судијских 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.
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.
Наставни материјал
Национално законодавство - закони и подзаконски акти и међународни правни акти.
Стручна литаратура
Приручници у писаној и електронској форми.
Методологија
Комбинација предавања (са или без презентације) и дискусије, рад
симулација случаја, анализа случаја и округли сто.

у групама,

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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СЕМИНАРИ

Тема: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Специјалистичка обука 1:
Координација између јавног тужиоца и полиције; Претресање стана/просторија/ лица
на основу наредбе суда; Овлашћење суда да испитује основаност претресања;
Одузимање предмета од окривљеног и других лица; Претресање одузетих предмета;
Поступање са осетљивим сведоцима и мере заштите; Прикупљање доказа и
материјала у корист одбране; Коришћење доказа прикупљених од стране одбране.
Трајање: 1 дан
Округли сто 1:
отворена дискусија о темама које су обрађене у оквиру специјалистичке обуке 1:
Улога јавног тужиоца и суда у истрази; Прикупљање и оцена доказа.
Трајање: 1 дан
Специјалистичка обука 2:
Координација између јавног тужиоца и полиције; Увиђај предмета и места;
Обавештења прикупљена од грађања насупрот исказима сведока; Право сведока да
одбије да да исказ; Право сведока да одбије да одговори на одређена питања;
Узимање узорака биолошког порекла (узорак рукописа); Обавеза предаје предмета и
одузимање предмета без пристанка држаоца; Прикупљање доказа и материјала у
корист одбране; Тајни надзор комуникације; Употреба доказа прикупљених у другом
кривичном поступку; Дактилоскопија/вештачење рукописа/докумената/форензичко
препознавања гласа.
Трајање: 1 дан
Округли сто 2:
отворена дискусија о темама које су обрађене у оквиру специјалистичке обуке 2:
Координација између јавног тужиоца и полиције у истрази и планирање истраге;
Хапшење као један од облика лишења слободе (са освртом на праксу Европског суда
за људска права) и активности одбране у истрази.
Трајање: 1 дан
Специјалистичка обука 3:
Координација између тужиоца и полиције; Претресање на основу наредбе суда и без
наредбе суда; Привремено одузимање предмета; Претресање уређаја за електронску
обраду података; Покретање истраге; Израда плана истраге; Узимање отисака
папиларних линија без сагласности осумњиченог; Компјутерска форензика;
Финансијске истраге; Дактилоскопија; Преговарачке вештине.
Трајање: 1 дан
Округли сто 3:
отворена дискусија о темама које су обрађене у оквиру специјалистичке обуке 3:
Обим
судске
контроле
споразума
о
признању
кривичног
дела;
Однос пресуде и оптужбе
Трајање: 1 дан
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Специјалистичка обука 4:
Ниво доказа потребан за доношење наредбе о спровођењу истраге; Оцена доказа;
Провера банковних рачуна; Тајни фондови; Форензичко рачуноводство; Оф –шор
банкарство.
Трајање: 1 дан
Округли сто 4:
отворена дискусија о темама које су обрађене у оквиру специјалистичке обуке 4:
Притвор као мера за обезбеђење присуства окривљеног и за несметано вођење
кривичног поступка; Ниво доказа потребан за доношење осуђујуће пресуде.
Трајање: 1 дан
Специјалистичка обука 5:
Домашај примене чл. 16 и 84 ЗКП; Правни основ уласка полиције у стан; Претрес
електронских уређаја; Изузимање биолошких трагова; Правна заштита
комуникације; Употреба доказа прибављених у другом кривичном поступку;
Препознавање; Испитивање сведока; Судска медицина; Веродостојност сведочења;
Поузданост памћења.
Трајање: 1 дан
Округли сто 5:
отворена дискусија о темама које су обрађене у оквиру специјалистичке обуке 5:
Редовни правни лекови - жалба (са освртом на приговор); Ванредни правни лекови.
Трајање: 1 дан
Специјалистичка обука 6:
Испитивање сведока на главном претресу; Питања која се могу постављати;
Испитивање вештака; Улога суда током главног претреса; Вештине писања пресуда;
Логичка оцена доказа.
Трајање: 1 дан
Округли сто 6:
отворена дискусија о темама које су обрађене у оквиру специјалистичке обуке 6:
Скраћени поступак; Рочиште за изрицање кривичне санкције.
Трајање: 1 дан
РАДЊЕ ДОКАЗИВАЊА, ВРЕДНОВАЊЕ ДОКАЗА И „ПОСЕБНЕ
ДОКАЗНЕ РАДЊЕ“

Тема:

Радње доказивања (појам); Претресање стана, привремено одузимање предмета; Поступање са
сумњивим стварима; Саслушање окривљеног; Саслушање сведока; Увиђај и реконструкција;
Вештачење; Доказни поступак на главном претресу; Саслушање окривљеног, сведока и
вештака на главном претресу; Суочење сведока, окривљених и сведока; Оцена доказа и начело
слободне оцене доказа; Доказне забране; Посебне доказне радње.
Трајање: 1 дан
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Тема: МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСУСТВА ОКРИВЉЕНОГ И НЕСМЕТАНО

ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
Мере за обезбеђење присуства окривљеног у кривичном посутпку (појам);
Позив; Довођење; Забрана напуштања боравишта; Јемство; Притвор – разлози за
одређивање, решење о притвору; Притвор (хитност поступања, преиспитивање
разлога); Притвор у скраћеном поступку; Примена члана 5. Европске Конвенције о
људским правима
Трајање: 1 дан
Тема: МЕЂУНАРОДНО ПРАВНА ПОМОЋ И ИЗДАВАЊЕ ОСУЂЕНИХ И

ОКРИВЉЕНИХ ЛИЦА
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 издавање окривљених и осуђених
лица; Примери захтева за правну помоћ; Apostille; Упутство о садржају замолнице за
међународну правну помоћ
Трајање: 1 дан
Тема: ЖАЛБА И ПОСТУПАК ПО ЖАЛБИ
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
Трајање: 1 дан
Тема: КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ

Кривична дела против привреде (појам); Прeвaрa у oбaвљaњу приврeднe дeлaтнoсти
Прeвaрa у oсигурaњу; Прoнeвeрa у oбaвљaњу приврeднe дeлaтнoсти; Злoупoтрeбa
пoвeрeњa у oбaвљaњу приврeднe дeлaтнoсти; Пoрeскa утaja; Нeуплaћивaњe пoрeзa пo
oдбитку; Злoупoтрeбa пoлoжaja oдгoвoрнoг лицa; Злoупoтрeбa у вeзи сa jaвнoм
нaбaвкoм; Злoупoтрeбa у пoступку привaтизaциje; Зaкључeњe рeстриктивнoг
спoрaзумa; Примaњe/давање митa у oбaвљaњу приврeднe дeлaтнoсти; Прoузрoкoвaњe
стeчaja; Прoузрoкoвaњe лaжнoг стeчaja; Oштeћeњe пoвeрилaцa; Нeдoзвoљeнa
прoизвoдњa; Нeдoзвoљeнa тргoвинa; Криjумчaрeњe; Oнeмoгућaвaњe вршeњa
кoнтрoлe; Нeoвлaшћeнa упoтрeбa туђeг пoслoвнoг имeнa и другe пoсeбнe oзнaкe рoбe
или услугa; Нaрушaвaњe пoслoвнoг углeдa и крeдитнe спoсoбнoсти; Oдaвaњe
пoслoвнe тajнe; Фaлсификoвaњe нoвцa; Фaлсификoвaњe хaртиja oд врeднoсти;
Фaлсификoвaњe и злoупoтрeбa плaтних кaртицa; Фaлсификoвaњe знaкoвa зa врeднoст
Фaлсификoвaњe знaкoвa, oднoснo држaвних жигoвa зa oбeлeжaвaњe рoбe, мeрилa и
прeдмeтa oд дрaгoцeних мeтaлa; Прaвљeњe, нaбaвљaњe и дaвaњe другoм срeдстaвa зa
фaлсификoвaњe; Прaњe нoвцa
Трајање: 1 дан
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Тема: КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ
Кривична дела против службене дужности (појам); Злоупотреба службеног положаја;
Несавестан рад у служби; Кршење закона од стране судије; Превара у служби; Проневера;
Послуга; Примање мита; Давање мита; Противзаконито посредовање; Одавање службене тајне;
Противзаконита наплата и исплата;
Трајање: 1 дан

КРИВИЧНА ДЕЛА СА КОРУПТИВНИМ ЕЛЕМЕНТИМА, СА
АКЦЕНТОМ НА ЗЛОУПОТРЕБАМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Тема:

Основни ниво:
Oпшти пojaм кoрупциje, извoри кoрупциje, eкoнoмски aспeкт; Ближe oбjaшњeњe пojмa и
прoцeсa jaвних нaбaвки, прoцeси, oргaнизaциoнe слaбoсти, суштинa кривичнoг дeлa, сa aспeктa
прaксe пoлициje и Aгeнциje зa бoрбу прoтив кoрупциje; Прaксa и улoгa Држaвнe рeвизoрскe
институциje; Прaксa и улoгa Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe, пojaм jaвних нaбaвки сa aспeктa УJН;
Прaксa и улoгa Рeпубличкe кoмисиje зa зaштиту прaвa у пoступцимa jaвних нaбaвки,
пoступaњe Кoмисиje и прeдстaвљaњe нoвих нaдлeжнoсти ; Зaкoнoдaвни oквир, рaзликa у
oднoсу нa злoупoтрeбу службeнoг пoлoжaja, вeштaчeњe, прaксa сa aспeктa судa; Нeдoстaци у
Зaкoну o jaвним нaбaвкaмa, рaспoлoживи инструмeнти и мeрe кoje тужилaц мoжe дa прeдлaжe
тoкoм пoступкa, прeдистрaжни и истрaжни пoступaк, прaктични примeри; Индикaтoри
кoрупциje у jaвним нaбaвкaмa, пракса Грађанског надзорника.
Трајање: 1 дан
Напредни ниво:
Кривичнa истрaгa, врстa пoдaтaкa кojимa држ. Институциje рaспoлaжу, нпр. Aгeнциja зa
привaтизaциjу, Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje, Нaрoднa бaнкa, Кoмисиja зa хaртиje oд
врeднoсти, Упрaвa цaринa, Пoрeскa упрaвa, Aгeнциja зa приврeднe рeгистрe и њихoвa сaрaдњa
сa тужилaштвoм; зaкoнoдaвни oквир; Финaнсиjскe истрaгe у циљу трaгaњa зa имoвинoм
прoистeклoм из кривичнoг дeлa и прибaвљaњe дoкaзa у пoступку кривичнe истрaгe, прaћeњe и
aнaлизa финaнсиjских тoкoвa; прoaктивнe финaнсиjскe истрaгe; Нaдлeжнoсти Упрaвe зa
спрeчaвaњe прaњa нoвцa и бaзe пoдaтaкa кojимa рaспoлaжe; Oбeлeжja кривичних дeлa у вeзи сa
финaнсиjским криминaлoм; oблици кoрупциje у jaвнoм сeктoру сa нaглaскoм нa jaвнe нaбaвкe,
институциoнaлни oквир финaнсиjскe истрaгe; Meђунaрoдни aспeкт (дирeктивe Eврoпскe
Кoмисиje, прaвнe тeкoвинe EУ), мeрe прeдвиђeнe Нaциoнaлним стрaтeгиjaмa и aкциoним
плaнoвимa зa пoглaвљa 23 и 24 у вeзи сa унaпрeђeњeм пoступaњa држaвних oргaнa у oвoj
oблaсти; Улoгa, нaдлeжнoсти и сaрaдњa Држaвнe рeвизoрскe институциje сa oргaнимa
прaвoсуђa, рaзликa измeђу привaтних рeвизoрских кућa, индикaтoри кoрупциje.
Трајање: 1 дан
Тема: БАНКАРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Регистрација правних лица –АПР; претраживање кроз базе CR HoV и АПР; Отварање
пословних рачуна код комерцијалних банака- резидентни и нерезидентни рачуни; Банкарска
документација – увид у рачуне правних лица, извод банке, промет по динарском и девизном
рачуну; кредитне и дебитне картице; чекови; MT 103; IBAN (international Bank Account); BIC
(Bank Identifier Code); Сарадња са другим државним органима и Егмонт група; студија случаја.
Трајање: 2 дана
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Тема: КРИВИЧНО ДЕЛО ПРАЊЕ НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА

Прање новца и финансирање тероризма (основни појмови); Начин извршења дела
(готовинске трансакције, инвестиционе операције, кредитне операције итд.); Међународно
правни оквир (појам); Конвенције Уједињених Нација (Бечка, Палермо Конвенција);
Конвенција УН о финансирању тероризма; Глобални програм УН за борбу против прања
новца; Конвенције Савета Европе (Стразбуршка и Варшавска) ;Препоруке ФАТФ-а ; Споразум
ЕГМОНД; Домаћи правни оквир; Домаћа пракса и практична питања
Трајање: 1 дан
Тема: ОСНОВИ ИСКЉУЧЕЊА ПРОТИВПРАВНОСТИ И КРИВИЦЕ
Општи појам кривичног дела; Искључење противправности и кривице (појам) Дело малог
значаја (појам и примери); Нужна одбрана (појам и примери прекорачења нужне одбране);
Путативна нужна одбрана; Крајња нужда (појам и примери); Сила и претња (појам и
примери); Неурачунљивост; Стварна заблуда (појам и примери); Правна заблуда (појам и
примери).
Трајање: 1 дан
Тема: ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ
Кривична дела против безбедности рачунарских података (појам и домаћи правни оквир);
Оштећење рачунарских података и програма; Прављење и уношење рачунарских вируса;
Рачунарска превара; Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и
електронској обради података; Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској
мрежи; Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже; Међународни правни оквир;
Друга кривична дела учињена уз помоћ електронских уређаја и инсталација (кривична дела
против интелектуалне својине); Електронски докази, пракса и поступак; Дигитална форензика
са EnCase софтвером
Трајање: 3 данa
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2. ПРОГРАМ СТАЛНЕ ОБУКЕ ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА,
ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ТУЖИЛАЧКИХ
ПОМОЋНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Сврха
Сврха обуке јавних тужилаца, заменика јавних тужилаца и тужилачких помоћника је
упознавање са новим правним прописима из релевантних области и едукација која се односи
на процесуирање и доказивање појединих кривичних дела.

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 јавним тужилаштвима.
Трајање
По правилу једнодневни семинари, уз могућност измена у случају потребе.
Корисници
Јавни тужиоци, заменици јавног тужиоца, тужилачки помоћници, полиција и судије
за претходни поступак.
Наставни материјал
Национално законодавство - закони и подзаконски акти и међународни правни акти.
Стручна литаратура
Приручник у писаној и електронској форми.
Методологија
Комбинација предавања (са или без презентације) и дискусије, рад
симулација случаја, анализа случаја и округли сто.

у групама,

Предавачи
Предавачи са листе Правосудне академије, универзитетски наставници, јавни
тужиоци, заменици јавног тужиоца, судије, као и други предавачи са усвојене листе
предавача.
Број предавача у зависности од теме.
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СЕМИНАРИ
Тема: УСТАВ, УСТАВНИ ЗАКОН И ДРУГИ ПРАВНИ ПРОПИСИ КОЈИ СЕ

ОДНОСЕ НА ПОЛОЖАЈ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА И ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ
ТУЖИОЦА
Устав, уставни закон, Закон о јавном тужилаштву, Закон о државном већу
тужилаца и Законик о кривичном поступку.
Трајање: 1 дан
Тема: ОДНОС ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА И ПОЛИЦИЈЕ
Овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију према Законику о кривичном поступку.
Практични примери остваривања овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију по важећим
нормативним решењима, са посебним освртом на увиђај и унапређењем знања јавних
тужилалаца из области криминалистике.Организација, начин рада и овлашћења полиције
према Закону о полицији и Законику о кривичном поступку, полицијска етика,
криминалистичка техника и тактика и Интерпол.
Трајање: 1 дан

Тема: ТУЖИЛАЧКА ИСТРАГА
Појам тужилачке истраге (спровођење, проширење, прекид, обустава, завршетак и допуна
истраге) и законска овлашћења учесника у истрази.
Трајање: 1 дан

Тема: ДОКАЗНЕ РАДЊЕ, ПОСЕБНЕ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ И ОЦЕНА ДОКАЗА
Појам и врсте доказних радњи (саслушање окривљеног, испитивање сведока; вештачење;
увиђај, реконструкција догађаја, исправа, узимање узорака, , провера рачуна и сумњивих
трансакција, привремено одузимање предмета, претресање).
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.
Трајање: 1 дан

Тема: 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.
Трајање: 1 дан
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Тема: ВЕШТИНЕ ВОЂЕЊА ПОСТУПКА
Основни програм обуке:
Припрема предмета за суђење и уводне речи ; вежбе везане за уводну реч. Основно
испитивање, посебна питања и вежбе везане за основно испитивање. Унакрсно испитивање и
посебна питања, вежбе унакрсног испитивања. Завршна реч: презентација, вежбе.Симулација
суђења – анализа чињеничног сценарија и припрема. Представљање предмета тужилаштва и
унакрсно испитивање Представљање предмета одбране; Завршна реч.
Трајање: 3 дана
Напредни програм обуке:
Стратегија унакрсног испитивања: сврха, анализа предмета и припрема; Разматрање предмета;
развијање теорије предмета кроз утврђивање предности и мана; рад на изради табеле за
анализу предмета и припрема за унакрсно испитивање сведока;Технике унакрсног испитивања;
Унапређење технике унакрсног испитивања; Унакрсно испитивање са циљем; Унакрсно
испитивање различитих врста сведока;Унакрсно испитивање у пракси.
Трајање: 2 дана
Тема: 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.
Трајање: 1 дан

Тема: СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА
Анализа законских одредби, искуства земаља у којима се примењује овај институт, упутства за
примену и спорна питања у пракси.
Трајање: 1 дан

Тема: МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСУСТВА ОКРИВЉЕНОГ И ЗА НЕСМЕТАНО

ВОЂЕЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
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.
Трајање: 1 дан

Тема: MЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА
Надлежни органи, замолница и претпоставке за пружање међународне правне помоћи,
изручење окривљног или осуђеног страној држави, изручење окривљеног или осуђеног
Републици Србији, преузимање кривичног гоњења од стране државе, уступање кривичног
гоњења страној држави, извршење стране кривичне пресуде (уз премештај), извршење домаће
кривичне пресуде (уз премештај) и остали облици међународе правне помоћи.
Трајање: 1 дан
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Тема: ОВЛАШЋЕЊА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ИЗВАН КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
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.
Трајање: 1 дан
Тема: КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ
Откривање и пријављивање кривичних дела против привреде (полиција и пореска полиција,
ревизор, агенције, инспекције, банке и др.) и процесуирање ових кривичних дела. Значај
платног промета, банкарског пословања и књиговодства за откривање и доказивање кривичних
дела против привреде.
Трајање: 1 дан
Тема: КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ
Појам и врсте кривичних дела против службене дужности (глава тридесет трећа Кривичног
законика): злоупотреба службеног положаја из чл.359, злоупотреба положаја одговорног лица
из чл. 234, трговина утицајем из чл.366, несавестан рад у служби из чл.361, кршење закона од
стране судије, јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца из чл.360, превара у служби из
чл.363, проневера из чл.364, послуга из чл.365, примање мита из чл.367, давање мита из чл.368,
одавање службене тајне из чл.369; противзаконита наплата и исплата из чл.362, ненаменско
коришћење буџетских средстава из чл.362а).
Трајање: 1 дан
Тема: ПРАЊЕ НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА
Појам прања новца и финансирања тероризма према Закону о спречавању прања новца и
финансирања тероризма, кривично дело прање новца из чл. 245 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.
Трајање: 1 дан

Тема: КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ

ПОДАТАКА
Рачунарски подаци, мреже, програми, вируси. Ова обука се односи само на заменике јавног
тужиоца и тужилачке помоћнике Вишег јавног тужилаштва - Одељења за борбу против
висoкотехнолошког криминала и Тужилаштва за организовани криминал.
Трајање: 1 дан
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Тема: ФИНАНСИЈСКЕ ИСТРАГЕ
Кривична истрага, врста података којима држ. институције располажу (нпр. Агенција за
приватизацију, Агенција за борбу против корупције, Народна банка, Комисија за хартије од
вредности, Управа царина, Пореска управа, Агенција за привредне регистре) и њихова сарадња
са тужилаштвом; законодавни оквир (Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног
дела, Закон о кривичном поступку, Кривични законик); Финансијске истраге у циљу трагања за
имовином проистеклом из кривичног дела и прибављање доказа у поступку кривичне истраге,
праћење и анализа финансијских токова; проактивне финансијске истраге, заједнички
истражни тимови; Студија случаја, пример добре праксе – модела сарадње између МУП и
тужилаштва, фокус на начин вођења истраге кроз тимски рад; улога официра за везу; Обележја
кривичних дела у вези са финансијским криминалом (кривична дела против привреде,
кривична дела против службене дужности, кривична дела са елементима корупције…), облици
корупције у јавном сектору; Улога, надлежности и сарадња Државне ревизорске институције са
органима правосуђа, разлика између приватних ревизорских кућа, индикатори корупције;
Оцена доказа од стране суда у поступцима суђења за коруптивна кривична дела и кривична
дела против привреде; Надлежности и улога Пореске управе и Пореске полиције, разлика у
односу на пореску контролу, пореска утаја и законодавни оквир, пример добре праксе и
сарадње са тужилаштвом (подаци којима Управа располаже корисни у току истраге) као и са
МУП на основу Меморандума о сарадњи са МУП;
Трајање: 2 дана
Тема: ПОРЕСКА УТАЈА
Основе прописа о ПДВ-у/акцизама у Србији; Како ПДВ треба да функционише у предузећу
које поштује закон – укључујући и практичну вежбу о прописном попуњавању формулара;
Како направити план истраге; Главне типологије превара & знаци за узбуну код истрага које
се тичу ПДВ-а; Типологије ПДВ-а; Проактивна истрага; Улога Europolа у борби против ПДВ
превара– EMPACT; Важне одлуке ЕСП код ПДВ превара; Нове тенденције код ПДВ превара;
Смернице за кривично гоњење и ефикасност код процесуирања пореских предмета; Систем
обрнутог терећења као начин борбе против ПДВ превара; Превентивне мере у борби против
ПДВ превара; Улога Europola & EMPACT-а у борби против организованог криминала;
Побољшање комуникације.
Трајање: 4 дана
Тема: БАНКАРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Регистрација правних лица –АПР; претраживање кроз базе CR HoV и АПР; Отварање
пословних рачуна код комерцијалних банака- резидентни и нерезидентни рачуни; Банкарска
документација – увид у рачуне правних лица, извод банке, промет по динарском и девизном
рачуну; кредитне и дебитне картице; чекови; MT 103; IBAN (international Bank Account); BIC
(Bank Identifier Code); Сарадња са другим државним органима и Егмонт група; студија
случаја.
Трајање: 2 дана
Тема: ЕКОНОМСКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ЗАМЕНИКЕ ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА
ОСНОВНИХ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТВА
(Ова обука се односи само на заменике јавних тужилаца и тужилачке помоћнике Основних
јавних тужилаштава)
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
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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 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.
Трајање: 9 дана

Тема: КРИВИЧНА

ДЕЛА СА КОРУПТИВНИМ
ЕЛЕМЕНТИМА,
СА
АКЦЕНТОМ НА ЗЛОУПОТРЕБАМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Базични ниво:Oпшти пojaм кoрупциje, извoри кoрупциje, eкoнoмски aспeкт
Ближe oбjaшњeњe пojмa и прoцeсa jaвних нaбaвки, прoцeси, oргaнизaциoнe слaбoсти, суштинa
кривичнoг дeлa, сa aспeктa прaксe пoлициje и Aгeнциje зa бoрбу прoтив кoрупциje; Прaксa и
улoгa Држaвнe рeвизoрскe институциje; Прaксa и улoгa Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe, пojaм jaвних
нaбaвки сa aспeктa УJН; Прaксa и улoгa Рeпубличкe кoмисиje зa зaштиту прaвa у пoступцимa
jaвних нaбaвки, пoступaњe Кoмисиje и прeдстaвљaњe нoвих нaдлeжнoсти ; Зaкoнoдaвни oквир,
рaзликa у oднoсу нa злoупoтрeбу службeнoг пoлoжaja, вeштaчeњe, прaксa сa aспeктa судa;
Нeдoстaци у Зaкoну o jaвним нaбaвкaмa, рaспoлoживи инструмeнти и мeрe кoje тужилaц мoжe
дa прeдлaжe тoкoм пoступкa, прeдистрaжни и истрaжни пoступaк, прaктични примeри;
Индикaтoри кoрупциje у jaвним нaбaвкaмa, пракса Грађанског надзорника.
Трајање: 1 дан
Напредни ниво: Кривичнa истрaгa, врстa пoдaтaкa кojимa држ. Институциje
рaспoлaжу, нпр. Aгeнциja зa привaтизaциjу, Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje, Нaрoднa
бaнкa, Кoмисиja зa хaртиje oд врeднoсти, Упрaвa цaринa, Пoрeскa упрaвa, Aгeнциja зa
приврeднe рeгистрe и њихoвa сaрaдњa сa тужилaштвoм; зaкoнoдaвни oквир; Финaнсиjскe
истрaгe у циљу трaгaњa зa имoвинoм прoистeклoм из кривичнoг дeлa и прибaвљaњe дoкaзa у
пoступку кривичнe истрaгe, прaћeњe и aнaлизa финaнсиjских тoкoвa; прoaктивнe финaнсиjскe
истрaгe; Нaдлeжнoсти Упрaвe зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa и бaзe пoдaтaкa кojимa рaспoлaжe;
Oбeлeжja кривичних дeлa у вeзи сa финaнсиjским криминaлoм; oблици кoрупциje у jaвнoм
сeктoру сa нaглaскoм нa jaвнe нaбaвкe, институциoнaлни oквир финaнсиjскe истрaгe;
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Meђунaрoдни aспeкт (дирeктивe Eврoпскe Кoмисиje, прaвнe тeкoвинe EУ), мeрe прeдвиђeнe
Нaциoнaлним стрaтeгиjaмa и aкциoним плaнoвимa зa пoглaвљa 23 и 24 у вeзи сa унaпрeђeњeм
пoступaњa држaвних oргaнa у oвoj oблaсти; Улoгa, нaдлeжнoсти и сaрaдњa Држaвнe
рeвизoрскe институциje сa oргaнимa прaвoсуђa, рaзликa измeђу привaтних рeвизoрских кућa,
индикaтoри кoрупциje.
Трајање: 1 дан
Тема: КРИВИЧНА

ДЕЛА СА КОРУПТИВНИМ
АКЦЕНТОМ НА ФИНАНСИЈСКИМ ИСТРАГАМА

ЕЛЕМЕНТИМА,

СА

Напредни ниво:Oпшти пojaм кoрупциje, извoри кoрупциje, кривична истрага
врстa пoдaтaкa кojимa држ. Институциje рaспoлaжу, нпр. Aгeнциja зa привaтизaциjу, Aгeнциja
зa бoрбу прoтив кoрупциje, Нaрoднa бaнкa, Кoмисиja зa хaртиje oд врeднoсти, Упрaвa цaринa,
Пoрeскa упрaвa, Aгeнциja зa приврeднe рeгистрe и њихoвa сaрaдњa сa тужилaштвoм;
Финaнсиjскe истрaгe у циљу трaгaњa зa имoвинoм прoистeклoм из кривичнoг дeлa и
прибaвљaњe дoкaзa у пoступку кривичнe истрaгe, прaћeњe и aнaлизa финaнсиjских тoкoвa;
прoaктивнe финaнсиjскe истрaгe; заједнички истражни тимови и улога официра за
везу, CARIN група, сарадња са ARO канцеларијом, биткоин, Улoгa, нaдлeжнoсти и сaрaдњa
Држaвнe рeвизoрскe институциje сa oргaнимa прaвoсуђa, рaзликa измeђу привaтних
рeвизoрских кућa, индикaтoри кoрупциje; прихватљивост доказа на суду; нова кривична дела у
вези са финансијским криминалом у јавном сектору у КЗ; надлежности и улога Пореске управе
и пореске полиције, разлика у односу на пореску контролу, пореска утаја и законодавни оквир,
базе података којима Управа располаже.
Трајање: два дана
Облик рада: радионице кроз студије случаја.
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3. ПРОГРАМ ОБУКЕ СУДИЈА, ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И
ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА У БОРБИ ПРОТИВ
ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА И
ЗАШТИТА ДЕЦЕ И МАЛОЛЕТНИКА
С обзиром на то колико се друштва широм света ослањају на информациону и
комуникациону технологију, судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца
морају бити спремни да се ухвате у коштац с високотехнолошким криминалом и
електронским доказима. Потребно је уложити посебне напоре да би се судијама,
јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца омогућило да буду кадри да гоне и
пресуђују дела из области високотехнолошког криминала и да користе електронске
доказе што им омогућава обука, умрежавање и специјализација.
Циљ
Циљ обуке је да судијама, јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца пренесе
уводни ниво знања о високотехнолошком криминалу и електронским доказима.
Циљна група
Судије основних и виших судова и јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца
основних и виших јавних тужилаштава.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Приручници, закони и подзаконски акти. Издавање публикације у циљу уједначавања
квалитета едукација и могућавање судијама да користе обрађени радни материјал.
ОСНОВНА ОБУКА
Циљ обуке је да судијама, јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца пренесе
уводни ниво знања о високотехнолошком криминалу и електронским доказима.
На крају обуке судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца ће имати основно
знање из следећих области:
 Високотехнолошки криминал и електронски докази,
 Како се судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца могу ухватити у
коштац с њима,
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 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.

НАПРЕДНА ОБУКА
Ова обука је замишљена тако да представља надградњу над уводним курсом за судије,
јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца који прођу основну обуку и обезбеди им
додатни ниво знања о високотехнолошком криминалу и електронским доказима, па је
потребно да га похађају само они који су претходно успешно завршили уводну обуку.
На обуци ће бити обрађене следеће теме:
 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.
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4. ПРОГРАМ СТАЛНЕ ОБУКЕ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О
МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА
И КРИВИЧНОПРАВНОЈ ЗАШТИТИ МАЛОЛЕТНИХ
ЛИЦА
Сврха обуке је специјализација свих учесника поступка које се воде спрема
малолетним лицима из боласти кривично-процесног и кривично-материјалног права.
Циљ: по заврштетку обуке корисници би требало да: правилно, јединственоно и
квалитетног примењују прописе.
Ефикасно и стучно воде поступак и доносе одлуке.
Избор тема: теме су предвиђене од стране програмске групе за малолетнике.
Корисници: судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца, адвокати, полиција и
комунална полиција.
Трајање: по правилу једнодневних, уз могућност измене у случају потребе
Предавачи: Предавачи су са листе Правосудне академија, психолози, дечији
психијатри, представници јединице за подршку деци у кривичном поступку.
Број предавача 4 (четворо), уз могућност измене у зависности од теме.
Место одржавања семинара: Седишта виших судова и виших јавних тужилаштава,
седишта Адвокатских комора, МУП
Наставне методе: предавања са презентацијама, практични примери, питања –
одговори, дискусија, евалуација.
Наставни материјал: национално законодавство – закони и подзаконски акти и
међународни акти
СЕМИНАРИ
Тема: МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО У ЗМ ИЗБОР И ИЗРИЦАЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА
Тема: ПРОЦЕСНЕ ОДРЕДБЕ ИЗ ЗМ И ЊИХОВА ПРИМЕНА У ПРАКСИ
Тема: ПРОБЛЕМИ У ПРИМЕНИ ЗМ СА РАСПРАВОМ, СЛУЧАЈЕВИ ИЗ
ПРАКСЕ, МАТЕРИЈАЛНИ И ПРОЦЕСНИ АСПЕКТ
Тема: ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА СА ОСВРТОМ НА

КОНЦЕПТ „ПРАВОСУЂЕ ПО МЕРИ ДЕТЕ
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СЕМИНАРИ
Тема: МЕЂУНАРОДНИ ОКВИР ЗА ПРИМЕНУ ПРИНЦИПА РЕСТОРАТИВНЕ

ПРАВДЕ
Тема: ПРИМЕНА ВАСПИТНИХ НАЛОГА – НАЦИОНИ ПРАВНИ ОКВИР
Тема: ПРИМЕНА ВАСПИТНИХ НАЛОГА – ЗАКОНКО РЕШЕЊЕ, БУДУЋЕ

НОВЕЛЕ
Тема: ПРОЦЕС ПИЛОТИРАЊА – СУДСКА ПРАКСА

СЕМИНАРИ
Тема: ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ О ПОДРШЦИ ДЕЦИ ЖРТВА И

СВЕДОЦИМА У КРИВИЧНИМ ПОСТУПЦИМА/ПАРНИЧНИМ
ПОСТУПЦИМА
Важност избегавање секундарне виктимизације малолтних лица као оштећеног или
сведока у току кривичног поступка и активну улогу стручњака у фази припреме
малолетних лица за поступак у вођењуфорензичког интервујуа у циљу што ефикасније
поступка који се води уз поштовање принципа најбоље интереса детета, а у складу са
међународним стандардима
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5. ПРОГРАМ СТАЛНЕ ОБУКЕ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О
СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Увод
Сврха обуке судија, јавних тужилаца, заменика јавних тужилаца и надлежних
полицијских службеника је стицање знања у области примене новог Закона о
спречавању насиља у породици.
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија, јавних
тужилаца, заменика јавних тужилаца и надлежних полицијских службеника у области
спречавања насиља у породици.
Циљна група
Судије, јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и надлежни полицијски
службеници.
Методологија
Предавања са презентацијама, радионице, практични примери, питања и одговори,
дискусија, еваулација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.
План обуке: Обука се спроводи:
А) посебна обука судија и тужилаца
Б) посебна обука полицијских службеника
Ц) заједничка обука – радионице
ПЛАНИРАНИ УКУПАН БРОЈ СЕМИНАРА: 60
A) ОБУКА СУДИЈА, ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ
ТУЖИЛАЦА
Циљна група
Судије, јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца.
Методологија
Предавања са презентацијама, радионице, практични примери, питања и одговори,
дискусија, евалуација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.
Теоријска обука у трајању од 1 дана коју спроводи ПА po следећем програму:
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Тема: ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Увод; 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
Б) ОБУКА НАДЛЕЖНИХ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА
Циљна група
Надлежни полицијски службеници.
Методологија
Предавања са презентацијама, радионице, практични примери, питања и одговори,
дискусија, евалуација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.
Теоријска обука у трајању од 3 дана које спроводи КПА пo следећем програму:
Тема: КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО, КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО, ПРЕКРШАЈНО

И ПОРОДИЧНО ПРАВО
Појам и елементи кривичног дела насиље у породици; Казнена политика;Судска
пракса; Закон о јавном реду и миру; Прогањање, Силовање, Полно узнемиравање и
друга кривична дела на која се примењује део одредби Закона о спречавању насиља у
породици; Кривична пријава (Појам, врсте, садржај и значај кривичне пријаве);
Обавезно пријављивање насиља у породици или непосредне опасности од њега;
Препознавање насиља у породици или опасности од њега на основу кривичне пријаве;
Кривична одговорност за непријављивање појединих кривичних дела од стране
овлашћеног полицијског службеника. Правни положај оштећеног током прикупљања
доказа у кривичном поступку; Правни положај и заштита малолетних оштећених
Мере процесне принуде: Хапшење; Довођење; Задржавање осумњиченог по ЗКП;
Потражне радње предвиђене ЗКП од значаја за спречавање насиља у породици:
Прикупљање обавештења од грађанина; Утврђивање истоветности; Ограничење
кретања на одређеном простору – максимално осам часова; Прибављање евиденције
остварене телефонске комуникације, коришћених базних станица или лоцирање места
са којег се обавља комуникација; Доказне радње предвиђене ЗКП од значаја за
спречавање насиља у породици: Привремено одузимање предмета; Саслушање
осумњиченог; Претресање стана и других просторија; Увиђај; Узимање узорака.
Хитност у одлучивању о мерама за обезбеђење присуства окривљеног лица: Забрана
прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицима и посећивања
одређених места; Забрана напуштања боравишта; Забрана напуштања стана.
Појам насиља у породици у нашем правном систему (Породични закон, Закон о
спречавању насиља у породици); Чланови породице; Мере заштите ; Улога полиције
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Тема: ПОСТУПАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ У СПРЕЧАВАЊУ И СУЗБИЈАЊУ НАСИЉА
У ПОРОДИЦИ; ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА;
СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Начини откривања насиља у породици: Прикупљање обавештења; Откривање насиља у
породици кроз секторски начин рада и коришћењем оперативних веза као извора
сазнања; Улога образовног система у откривању насиља у породици; Улога
здравственог система у откривању насиља у породици; Улога медија и невладиних
организација у препознавању појаве насиља у породици; Пријава и препознавање
насиља у породици; Поступање полицијских службеника и надлежног полицијског
службеника: полицијско овлашћење довођење; полицијско овлашћење задржавање;
полицијска овлашћења према жртви кривичног дела; процена ризика; редуковање
ризика од ескалације насиља; безбедносни план; полицијско овлашћење наређење;
полицијско овлашћење наређење којим се одређују хитне мере; Поступање јавног
тужиоца; Поступање суда: поступање суда у првом степену; жалба против решења
основног суда; поступање суда у другом степену; Трајање хитних мера.Прве мере по
сазнању за догађај; Криминалистичка обрада места кривичног догађаја: Обезбеђење
лица места; Прикупљање обавештења на месту кривичног догађаја; Вршење увиђаја;
Састав увиђајне екипе и поступање након доласка исте на лице места; Методика
вршења увиђаја; Мере које предузима полиција у доказивању насиља у породици;
Мере које предузима јавно тужилаштво у доказивању насиља у породици.
Тема: РУКОВОДЕЋЕ ФУНКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ У СПРЕЧАВАЊЕМ НАСИЉА У

ПОРОДИЦИ
Планирање рада полиције на спречавању насиља упородици; Праће и процењивање
стања у области насиља у породици; Прикупљање и анализа расположивих
информација, Доношење планских одлука, израда планова (распореда рада) и налагање
активности; Организовање рада полиције на спречавању насиља упородици;
Успостављање одговарајућих режима рада овлашћених полицијских службеника
(сменски рад, дежурство, приправност, процедуре хитног ангажовања); Стручне,
структурне, мотивационо-етичке и материјално-логистичке припеме овлашћених
полицијских службаника; Координација рада полиције на спречавању насиља
упородици; Интерна координација - сарадња (усклађивање активности овлашћених и
осталих полицијских службеника); Екстерна координација - сарадња (усклађивање
активности овлашћених полицијских службеника и осталих субјеката спречавања
насиља у породици); Механизми екстерне координације (координационе улоге и групе)
Контрола (евалуација) рада полиције на спречавању насиља упородици; Евидентирање
(документовање) и евиденције, заштита података и приступ подацима о насиљу у
породици; Контрола, анализа, вредновање и унапређивање рада полиције на
спречавању насиља у породици; Одржавање и значај ефективне мултисекторске
сарадње у локалној заједници; Заштита жртава насиља у породици; Специфичности
насиља у породици – природа, фактори и последице; Индикатори повишеног ризика од
ескалације насиља и леталног насиља у партнерском односу; Секундарна
виктимизација – појам, фактори и последице; Посебно рањиве категорије жртава;
Заштита од ревиктимизације и секундарне виктимизације; Међународни стандарди
заштите жртава, добре праксе и домаћи правни оквир заштите; Разговор са жртвом;
Разговор са дететом; Службе подршке и помоћи жртвама насиља у породици и
упућивање жртве
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Ц) ЗАЈЕДНИЧКА ОБУКА - РАДИОНИЦА
Практична обука у трајању од 2 дана које спроводи Правосудна академија и КПА за
судије, јавне тужиоце, заменике јавних тужилаца и надлежне полицијске службенике
спроводиће се заједнички у форми радионица кроз обраде примера из праксе.
Увод
Сврха обуке судија, јавних тужилаца, заменика јавних тужилаца и надлежних
полицијских службеника је стицање знања у области практичне примене новог Закона
о спречавању насиља у породици.
Циљ
Практично оспособити надлежне полицијске службенике за правилно поступање у
конкретним ситуацијама, у процени ризика, изради наређења о хитним мерама и
припрема комплетирање и предаја материјала надлежном
јавном
тужиоцу
на
поступање.
Практично оспособљавање надлежних јавних тужиоца за примљену документацију и
процену ризика надлежног полицијског службеника. Израда предлога за продужење
хитних мера и достављање предмета надлежном суду.
Практично оспособљавање судија да оцени примљену документацију и процену ризика
надлежног полицијског службеника, јавног тужиоца и поднетог предлога. Израда
одлука поводом предлога и одлучивање по жалби.
Циљна група
Судије, јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и надлежни полицијски
службеници.
Методологија
Радионице, практични примери, израда аката, питања, дискусија о сваком случају,
еваулација.
Обука у трајању од 2 дана коју спроводе ПА и КПА пo следећем програму:
Тема: ПОСТУПАЊЕ НАДЛЕЖНОГ ПОЛИЦИЈСКОГ
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ТУЖИОЦЕМ

СЛУЖБЕНИКА

И

Упознавање са методом обуке и подела у групе ( мешовите групе); Подела студије
случаја и упознавање са задацима:
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
Презентација одлука у вези студије случаја.
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Тема: ПОСТУПАЊЕ СУДА И САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ТУЖИОЦЕМ И

ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИКОМ
Упознавање са методом обуке и подела у групе ( мешовите групе). Подела студије
случаја и упознавање са задацима:
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
Презентација одлука у вези студије случаја.
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6. ПРОГРАМ СТАЛНЕ ОБУКЕ СУДИЈА И СУДИЈСКИХ
ПОМОЋНИКА ГРАЂАНСКИХ ОДЕЉЕЊА
У Програму су дефинисани облици и програми рада за грађанско право.
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.
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
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;
3) Издавање радног материјала
(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;
Центри 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)
Укупан број планираних семинара: 68
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СЕМИНАРИ
Тема: ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Циљна група: судије које поступају у 1 степену
Планирани број семинара: 12
Трајање: 1 дан
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)

Методологија: Рад у малим групама, Симулација суђења, Округли сто, Панел
дискусија, хипотетичке ситуације, преношење искуства кроз дијалог

Тема: ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Циљна група: судије које поступају у 2 степену
Планирани број семинара: 8
Трајање: 1 дан
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,
Методологија: Рад у малим групама, судијске радионице, симулација, хипотетичке ситуације,
преношење искуства кроз дијалог, округли столови

Тема: ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ









примена новог 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
извршење ради наплате неновчаног потраживања
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 посебна правила извршења у трговинским и са трговинским повезаним
стварима
 скраћени поступак извршења
 обезбеђење
Методологија: рад у малим групама, судијске радионице, симулација, хипотетичке
ситуације, преношење искуства кроз дијалог

Тема: ПОРОДИЧНИ ЗАКОН
Циљна група: судије које поступају по породичним предметима
Планирани број семинара: 4
Трајање: 1 дан




















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
Моступак 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

Методологија: судијске радионице, симулација, хипотетичке ситуације, преношење
искуства кроз дијалог

Тема: ЗАКОН О РАДУ
Циљна група: судије које поступају у радним споровима
Планирани број семинара: 12
Трајање: 1 дан




заснивање и врсте радног односа
забрана дискриминације и заштита личних података
уговор о раду, клаузула забране конкуренције и измена уговорених услова рада
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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

Методологија: судијске радионице, симулација, хипотетичке ситуације, преношење
искуства кроз дијалог

Тема: НАКНАДА ШТЕТЕ
Циљна група: судије које поступају у првом степену
Планирани број семинара: 4
Трајање: 2 дана

Дан 1
Основи и услови одговорности
Накнада материјалне штете:







Обичана штета
Измакла корист
Потпуна накнада
Снижење накнаде
Подељена одговорност
Доспелост накнаде

Накнада нематеријалне штете
 због повреде угледа, части и достојанства
 због неоснованог лишења слободе (члан 5 Европске конвенције о људским
правима)
o врсте притварања по чл.5
o процедуралне гаранције у случају лишења слободе (право појединца
да буде обавештен о оптужбама, притвор пре суђења)
o одабрани случајеви Европског суда за људска права
 право на правично суђење (чл.6 Европске конвенције о људским правима):
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o суђење у разумном року
o претпоставка невиности
o процедуралне гаранције по члану 6
o одабрани случаји Европског суда за људска права
 Накнада штете због дискриминације
 Накнада штете проузрокована незаконитим или неправилним радом судије,
државног органа итд.
 Дискусија
Дан 2
 Одговорност за другог (родитеља, стараоца и одговорност по основу
правичности)
 Одговорност послодавца за штету причињену запосленим и трећим лицима
 Урачунавање досуђених износа у судском или вансудском поступку
 Одговорност за штету од опасне ствари или опасне делатности (предпоставка
узрочности, одговорна лица)
 Искључење одговорности имаоца ствари и ослобођење од одговорности
 Пренос и наслеђивање накнаде штете
 Одговорност у случају удеса изазваног од моторног возила у покрету
 Солидарна одговорност
 Рента или Осигуравајуће организације и стечај, Гарантни фонд
Методологија: рад у малим групама, судијске радионице, симулација, хипотетичке
ситуације, преношење искуства кроз дијалог.

Тема: СВОЈИНА И ДРЖАВИНА
Циљна група: судије које поступају у првом степену
Планирани број семинара: 8
Трајање: 1 дана

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
Трајање: 1 дан
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Методологија: рад у малим групама, судијске радионице, симулација, хипотетичке
ситуације, преношење искуства кроз дијалог
Тема: СПОРОВИ ИЗ ОБЛИГАЦИОНИХ ОДНОСА
Циљна група: судије које поступају у првом и другом степену
Планирани број семинара: 8
Трајање: 1 дана

 Спорови из уговора и уговорна штета
 Застарелост
 Стицање без основа
 Новчана рента
Методологија: рад у малим групама, судијске радионице, симулација, хипотетичке
ситуације, преношење искуства кроз дијалог

ИЗДАВАЊЕ РАДНОГ МАТЕРИЈАЛА (БРОШУРА,ПУБЛИКАЦИЈА)
Уређивање радног материјала са одржаних семинара и штампање у виду брошура,
публикација и сл. у циљу уједначавања квалитета едукација и омогућавања
корисницима да доцније користе обрађени радни материјал
ОКРУГЛИ СТОЛОВИ
Стручни састанци судија Врховног касационог суда, апелационих судова, виших и основних
судова.
Методологија: округли сто, преношење искуства кроз дијалог
Временски оквир: по потреби и захтеву ВСС-а, ВКС-а и Министарства правде
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7. ПРОГРАМ СТАЛНЕ ОБУКЕ СУДИЈА, САВЕТНИКА И
ПОМОЋНИКА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
У Предлогу Програму су дефинисани облици рада за судије привредних судова за 2017.
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
Републици, су:
 Београд
 Нови Сад
 Ниш
 Крагујевац

судова у

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.
Наставни 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 литаратура
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.

33
СЕМИНАРИ ЗА СВЕ СУДИЈЕ

Тема: ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ

Циљ : Примена стечених знања и вештина ради подизања квалитета и ефикасности
суђења.
Циљна група: судије привредних судова
Метод рада: презентација, кратко уводно разматрање, хипотетичке ситуације
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
Трајање: 3 једнодневна семинара
У циљу успешнијег вођења стечајног поступка од стране судија привредних судова
који поступају у овој материји је неопходно прво представљање измена и допуна
закона о стечају па након тога решавање разноврсних спорних питања у погледу
примене Закона о стечају.
Teма: СПОРНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ
ПОСТУПКУ
Циљ: Примена стечених знања и вештина ради подизања квалитета и ефикасности
суђења.
Циљна група: судије привредних судова
Метод рада: кратко уводно разматрање, хипотетичке ситуације
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
Трајање: 3 једнодневна семинара
У циљу успешнијег вођења парничног поступка од стране судија привредних судова
неопходно је решавање разних спорних питања у погледу примене Закона о парничном
поступку.
 Техника израда судских одлука
 Терет доказивања чињеница
 Припремно рочиште
Посебан програм на тему: „Израде судске одлуке и судијске етике“ за судије и
судијске помоћнике привредних судова али првенствено за судије које су новоизабране
у привредном суду као и Привредном апелационом суду.

Тема: СПОРНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И
ОБЕЗБЕЂЕЊУ
Циљ: Примена стечених знања и вештина ради подизања квалитета и ефикасности
суђења.
Циљна група: судије привредних судова
Метод рада: презентација
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Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
Трајање: 3 једнодневна семинара
С обзиром на стварну надлежност привредних судова на основу Закона о извршењу и
обезбеђењу, неопходно је стална обука у погледу ове теме.
Тема: СПОРНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ
ДРУШТВИМА И ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ
Циљ: Примена стечених знања и вештина ради подизања квалитета и ефикасности
суђења.
Циљна група: судије привредних судова
Метод рада: кратко уводно разматрање, хипотетичке ситуације
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
Трајање: 3 једнодневна семинара
С обзиром на континуирану примену Закона о привредним друштвима од стране
привредних судова, неопходна је стална обука у погледу ове теме.

Teма: СПОРНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ОСНОВНИХ ИНСТИТУТА
ОБЛИГАЦИОНОГ ПРАВА КРОЗ ТИПИЧНЕ УГОВОРЕ У ПРИВРЕДИ
Циљна група: судије привредних судова
Метод рада:
 кратак реферат уз презентацију примера из праксе (правилних и неправилних)
 округли сто
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
Трајање: 3 једнодневна семинара
У циљу ефикасније примене материјално правних прописа који се примењују у
решавању спорова пред привредним судовима , неопходно је стална обука у погледу
ове теме.
 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
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Тема: СПОРНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА ИЗ ОБЛАСТИ
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Циљ: Примена стечених знања и вештина ради подизања квалитета и ефикасности
суђења.
Циљна група: судије привредних судова
Метод рада: презентација,радионице и хипотетички ситуације
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
Трајање: 3 једнодневна семинара
На основу Закона о седишту подручјима судова и јавних тужилаштва Привредни суд у
Београду надлежан је за спорове о ауторским и сродним правима и заштити и употреби
проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског
порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких
производа и оплемењивача биљних сорти за територију Републике Србије , с тога је
веома битно континуирано стручно усавршавање судија Привредног суда Београд у
овој области.
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II

ТЕМАТСКИ СЕМИНАРИ

Тема: ИНСТИТУЦИЈЕ И ОРГАНИ ЕУ, НАДЛЕЖНОСТ И ПРАКСА
ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ У ЛУКСЕМБУРГУ, ПОСТУПАЊЕ У
ПРЕДМЕТИМА СА МЕЂУНАРОДНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
Циљ: Стицaње oснoвних знaњa, кaкo у вeзи сa oргaнизaциjoм и функциoнисaњeм
институциja тaкo и стaндaрдимa права ЕУ као и судске праксе Европског
суда ЕУ .
Циљна група: судије привредних судова
Метод рада: презентација и хипотетичке ситуације;
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
Трајање: 3 једнодневна семинара
У периоду 2009/2010 године одређене судије Привредног апелационог суда и
привредних судова у Србији су стекли посебна знања из области ЕУ прописа и
похађали све три фазе едукације у области европског права (прва и друга фаза
реализована новембра и децембра 2009. године као петодневни семинар, а трећа фаза
остварена организовањем тродневне студијске посете у Луксембургу са циљем
упознавања са институцијама ЕУ) и тако стекли могућност да буду предавачи на тему :
„Институције
и органи ЕУ, надлежност и пракса Европског суда правде у
Луксембургу, поступање у предметима са међународним елементом“.

Тема: МЕДИЈАЦИЈА У ПРИВРЕДНИМ СТВАРИМА
Циљ: Стицање вештина у погледу препознавања предмета којим се спор може решити
медијацијом
Циљна група: судије привредних судова
Метод рада: хипотетичке ситуације
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
Трајање: 3 једнодневна семинара
Meдиjaциja je пoступaк у кoмe двe стрaнe учeствуjу у рeшaвaњу свoг спoрнoг oднoсa,
мирним путeм, уз пoсрeдoвaњe jeднoг или вишe мeдиjaтoрa. Meдиjaциja je мoгућa у
имoвинскo прaвним ствaримa, приврeдним ствaримa, пoрoдичним ствaримa, упрaвним
ствaримa, рaдним ствaримa, кривичним ствaримa, a мoжe сe примeнити и у
мeђудржaвним спoрoвимa, у кoрпoрaтивним спoрoвимa, у oблaстимa oчувaњa живoтнe
срeдинe, у oбрaзoвним устaнoвaмa, кao и у свим другим случajeвимa у кojимa пo
прирoди спoрнoг oднoсa мoжe дa сe примeни пoступaк мeдиjaциje. Тим поводом је
неопходно да судија привредног суда изврши препознавање предмета у којима се спор
може решити медијацијом.
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Тема: СПОРНА ПИТАЊА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ ОБЛАСТИМА ( НПР.
СТАТУСНИ БАНКАРСКИ СПОРОВИ-БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА,
КАМАТА, ХИПОТЕКА ,ВАНСУДСКА ХИПОТЕКА, ДРУШТВЕНА И
ЈАВНА СВОЈИНА,ПРОЦЕНА УДЕЛА ВРЕДНОСТИ,ТУЖБА ЗА
ПОНИШТАЈ ОСНИВАЧКОГ УЛОГА)
Циљ: Примена стечених знања и вештина ради подизања квалитета и ефикасности
суђења и уједначавање судске праксе привредних судова.
Циљна група: судије привредних судова
Метод рада:
 кратак реферат уз презентацију примера из праксе (правилних и неправилних);
 округли сто;
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
Трајање: 3 једнодневна семинара
Очекује се доношење нових материјално правних прописа који ће се примењивати у
решавању спорова пред привредним судовима
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Економско образовање судија привредних судова
Неопходност да судије и судијски помоћници привредних судова и Привредног
апелационог суда стекну једно целовитије економско образовање кроз Програм
следећег садржаја:
Циљ: Примена стечених знања у свом раду
Циљна група: судије и судијски помоћници привредних судова и Привредног
апелационог суда
Метод рада: презентација, радионице и хипотетички ситуације
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
Трајање: 6 једнодневна семинара ( у два блока по три дана )
Теме:
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.
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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.

Темe: СПОРНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ
Циљ : Примена стечених знања и вештина ради подизања квалитета и ефикасности
суђења.
Метод рада: презентација, кратко уводно разматрање, хипотетичке ситуације,
радионице;
Радни материјал: Припремање и издавање публикација , брошура у погледу ове
теме;
Трајање: Једнодневни семинари за сваку подтему који ће се реализовати по центрима
Београд, Нови Сад , Ниш, Крагујевац.
Ове врсте обука на тему: “ Спорна питањау примени Закона о стечају “ која се
разрађује на осам подтема су неопходне за успешније и брже вођење стечајног
поступка од стране судија и судијских помоћника привредних судова.
 Повериоци и трећа лица ( излучни, разлучни,заложни ,јемство);
 Уновчење имовине стечаног дужника;
 Положај повезаних лица и деоба;
 Стечај и ликвидација банака и осигураваујучих друштва;
Тема : ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ПРИМЕНА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА У ВРШЕЊУ
СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ У ПРИВРЕДНИМ СУДОВИМА;
Метод рада: Радионице
1. презентација Етичког кодекса (power point);
2. хипотетичке ситуације које припремају предавачи;
Радни материјал: Припремање и издавање публикација , брошура у погледу ове
теме;
Време трајања: Семинар организовати у 4 центра за судије и судијске помоћнике.
Организација семинара ради имплементације усвојеног Етичког кодекса, представља
једну од активности у наредном периоду ради реализације обавеза које Академија има
према усвојеној Стратегији за реформу правосуђа и Националној стратегији за борбу
против корупције у периоду од 2013-2018. године)
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III

ПРИПРЕМАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ РАДНОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОШУРА, ПУБЛИКАЦИЈА..)
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.
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8. ПРОГРАМ СТАЛНЕ ОБУКЕ СУДИЈА, САВЕТНИКА И
ПОМОЋНИКА УПРАВНОГ СУДА
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 2015. годину.
Циљ организовања активности је усавршавање и боља примена стечених знања и
вештина ради подизања квалитета и ефикасности суђења.
Корисници Програма су судије и судијски помоћници Управног суда.
Предлажу се следећи ОБЛИЦИ РАДА:

I СЕМИНАРИ ЗА СУДИЈЕ ДО ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА ради
стручног усавршавања из области процесног и материјалног права, организовањем 5дневних 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;
Центри за организовање семинара могу бити:
Београд, Нови Сад , Ниш
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I СЕМИНАРИ ЗА СУДИЈЕ ДО ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА

ПРВИ ДAН
Увод: Неопходност да се судије до три године радног искуства интензивно стручно
усавршавају и у складу са тим боље примене стечена знања и вештина.
Теме:
- кодекс судијске етике
- oснoвнe рaзликe измeђу судoвa oпштe нaдлeжнoсти и Упрaвнoг судa кao судa
пoсeбнe нaдлeжнoсти
- рaзмaтрaњe знaчaja и улoгe Упрaвнoг судa у oднoсу нa пoстojeћe друштвeнe
oкoлнoсти (знaчaj у oднoсу нa рeституциjу,плaнирaњe и изгрaдњу,пoрeски и цaрински
систeм...)
- управно судство у развијеним земљама
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
- основна начела ЗУП-а
-првoстeпeни пoступaк (пoкрeтaњe поступка)
-пoступaк дo дoнoшeњa рeшeњa
Циљ : Подизања квалитета и ефикасности суђења
Циљна група: судије до три године радног искуства
Метод рада: презентација и примери из праксе
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
ДРУГИ ДАН

Увод: Неопходност да се судије до три године радног искуства интензивно стручно
усавршавају и у складу са тим боље примене стечена знања и вештина.
Тема: ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
-дoкaзивaњe
-рeшeњe и зaкључaк
-прaвнa срeдствa
-нaрoчити случajeви пoништaвaњa,укидања и мeњaњa рeшeњa
-извршeњe
Циљ : Подизања квалитета и ефикасности суђења
Циљна група: судије до три године радног искуства
Метод рада: презентација и примери из праксе
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
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ТРЕЋИ ДAН
Увод: Неопходност да се судије до три године радног искуства интензивно стручно
усавршавају и у складу са тим боље примене стечена знања и вештина .
Тема: ЗАКОН О УПРАВНИМ СПОРОВИМА
-

предмет и циљ ЗУП-а
претходни поступак (рaзлoзи зa oдбaцивaњe тужбe и прaвo нa пригoвoр прoтив
стрaнe
oдбaцивaњa,пoништeњe
aктa,удoвoљaвaњe
тужбeнoм
зaхтeву
oд
тужeнoг,oдгoвoр нa тужбу и рeшaвaњe спoрa бeз списa, дoстaвљaњe испрaвa, одустанак
oд тужбe...)
Циљ : Подизања квалитета и ефикасности суђења.
Циљна група: судије до три године радног искуства
Mетод рада: прeдaвaњa,симулaциje,хипoтeтичкe ситуaциje,прeнoшeњe искуствa
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме

ЧЕТВРТИ ДAН
Увод: Неопходност да се судије до три године радног искуства интензивно стручно
усавршавају и у складу са тим боље примене стечена знања и вештина .
Тема: ЗАКОН О УПРАВНИМ СПОРОВИМА
-дoнoшeњe oдлукe у спoру oгрaничeнe jурисдикциje
-дoнoшeњe oдлукe у спoру пунe jурисдикциje
-дoнoшeњe oдлукe збoг ћутaњa aдминистрaциje
-извршење одлука Управног суда и ванредна правна средства
Циљ : Подизања квалитета и ефикасности суђења.
Циљна група: судије до три године радног искуства
Мeтoд рада:прeдaвaњa, примeри из прaксe, рaдиoницe-вeжбe
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме

ПЕТИ ДAН
Увод: Неопходност да се судије до три године радног искуства интензивно стручно
усавршавају и у складу са тим боље примене стечена знања и вештина .
Тема:
- актуелна судска пракса Управног суда (судска пракса Управног суда, управног одељења
Врховног суда Србије, Врховног касационог суда и Уставног суда )
- право на суђење у разумном року ( повреда права у управном поступку и управном спору)
Циљ : Подизања квалитета и ефикасности суђења.
Циљна група: судије до три године радног искуства
Мeтoд рада:прeдaвaњa сa прeзeнтaциjaмa,прaктични примeри
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
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II СЕМИНАРИ ЗА СУДИЈЕ ПРЕКО ТРИ ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА И
СУДИЈСКЕ ПОМОЋНИКЕ

ПРВИ ДAН
Увод:
Континуирано стручно усавршавање судија преко три године радног искуства и
судијских помоћника како би боље применили стечена знања и вештина у свом раду.
Тема:
- oснoвнe рaзликe измeђу судoвa oпштe нaдлeжнoсти и Упрaвнoг судa кao судa пoсeбнe
нaдлeжнoсти
- рaзмaтрaњe знaчaja и улoгe Упрaвнoг судa у oднoсу нa пoстojeћe друштвeнe oкoлнoсти
(знaчaj у oднoсу нa рeституциjу, плaнирaњe и изгрaдњу,пoрeски и цaрински систeм...)
- вeштинa вoђeњa пoступкa (oд приjeмa прeдмeтa дo oкoнчaњa пoступкa – рaдњe вaн рaспрaвe
и нa рaспрaви )
- oргaнизaциja упрaвнoг судствa у Eврoпи (из oблaсти примeнe упрaвнoг,прoцeснoг и
мaтeриjaлнoг прaвa)
- aспeкт примeнe ЗУС-a у eврoпским зeмљaмa (из oблaсти примeнe упрaвнoг, прoцeснoг и
мaтeриjaлнoг прaвa)

Циљ : Подизања квалитета и ефикасности суђења
Циљна група: судије преко три године радног искуства и судијски помоћници
Мeтoд рада: прeдaвaњa,хипoтeтичкe ситуaциje,прeнoшeњe искуствa
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме

ДРУГИ ДAН
Увод: Континуирано стручно усавршавање судија преко три године радног искуства и
судијских помоћника како би боље применили стечена знања и вештина у свом раду.
Тема:
-oбрaдa oснoвних институтa прoцeснoг и мaтeриjaлнoг прaвa у упрaвнoм спoру

Циљ : Подизања квалитета и ефикасности суђења.
Циљна група: судије преко три године радног искуства и судијски помоћници
Мeтoд рада: прeдaвaњa,хипoтeтичкe ситуaциje,прeнoшeњe искуствa,симулација
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
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TРEЋИ ДAН
Увод: Континуирано стручно усавршавање судија преко три године радног искуства и
судијских помоћника како би боље применили стечена знања и вештина у свом раду.
Тема:
-примeнa Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (прaвo нa пoднoшeњe прaвних лeкoвa,....)
-примeнa Зaкoнa o рaдиoдифузиjи (пoступaк пo пригoвoру и тужби,...)
-Зaкoн o aзилу (oствaривaњe прaвa,...)
-примeнa Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (нoвинe у зaкoну)
Циљ : Подизања квалитета и ефикасности суђења.
Циљна група: судије преко три године радног искуства и судијски помоћници
Мeтoд рада: прeдaвaњa сa прeзeнтaциjoм,прeнoшeњe искуствa хипoтeтичкe ситуaциje
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
ЧETВРTИ ДAН
Увод: Континуирано стручно усавршавање судија преко три године радног искуства и
судијских помоћника како би боље применили стечена знања и вештина у свом раду.
Тема:
-рeституциja имoвинe
-зaштитa кoнкурeнциje
Циљ : Подизања квалитета и ефикасности суђења.
Циљна група: судије преко три године радног искуства и судијски помоћници
Мeтoд рада: прeдaвaњa сa прeзeнтaциjaмa,прaктични примeри
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
ПETИ ДAН
Увод:
Континуирано стручно усавршавање судија преко три године радног искуства и
судијских помоћника како би боље применили стечена знања и вештина у свом раду.
Тема:
-примeнa пoрeских прoписa
-примeнa цaринских прoписa
-примeнa прoписa o држaвним службeницимa (рaдни oднoси држaвних службeникa,прeстaнaк
рaдних oднoсa у држaвним oргaнимa,...)
-рeгулaтoрнa тeлa и aгeнциje
Циљ : Подизања квалитета и ефикасности суђења.
Циљна група: судије преко три године радног искуства и судијски помоћници
Мeтoд рада: прeдaвaњa сa прeзeнтaциjaмa,прaктични примeри
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
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ШEСTИ ДAН
Увод: Континуирано стручно усавршавање судија преко три године радног искуства и
судијских помоћника како би боље применили стечена знања и вештина у свом раду.
Тема:
-прaвo нa суђeњe у рaзумнoм рoку (пoврeдa прaвa у упрaвнoм пoступку и упрaвнoм спoру)
-прeтхoдни пoступaк (рaзлoзи зa oдбaцивaњe тужбe и прaвo нa пригoвoр прoтив
oдбaцивaњa,пoништeњe aктa,удoвoљaвaњe тужбeнoм зaхтeву oд стрaнe тужeнoг,oдгoвoр нa
тужбу и рeшaвaњe спoрa бeз списa, дoстaвљaњe испрaвa, oдустaнaк oд тужбe,...)
-усмeнa jaвнa рaспрaвa (утврђивaњe чињeницa нa рaспрaви, нaрoчити случajeви oдржaвaњa
рaспрaвe, jaвнoст , зaкaзивaњe, рукoвoђeњe,тoк,...)
Циљ : Подизања квалитета и ефикасности суђења.
Циљна група: судије преко три године радног искуства и судијски помоћници
Мeтoд рада: прeдaвaњa сa прeзeнтaциjaмa,прaктични примeри,хипoтeтичкe ситуaциje
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме

СEДMИ ДAН
Увод: Континуирано стручно усавршавање судија преко три године радног искуства и
судијских помоћника како би боље применили стечена знања и вештина у свом раду.
Тема:
-дoнoшeњe oдлукe - мисaoни прoцeс дoнoшeњa oдлукe (прeсудa и рeшeњe),грaницe судскoг
испитивaњa oспoрeнoг aктa,у спoру oгрaничeнe jурисдикциje,у спoру пунe jурисдикциje,збoг
ћутaњa упрaвe,oдлучивaњe o пaрничним ствaримa,дoнoшeњe и oбjaвљивaњe,сaдржинa и
сaстaвни дeлoви,писмeнa изрaдa;
-извршeњe пo ЗУС-у (сa oсвртoм нa пoступaњe упрaвних oргaнa у извршeњу oдлукa упрaвнoг
судa)
Циљ : Подизања квалитета и ефикасности суђења.
Циљна група: судије преко три године радног искуства и судијски помоћници
Мeтoд рада:радионица-задаци ,прaктични примeри,хипoтeтичкe ситуaциje
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ове теме
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III СЕМИНАРИ ЗА СВЕ СУДИЈЕ И СУДИЈСКЕ ПОМОЋНИКЕ
Увод: Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Србиje je 29. фeбруaрa 2016. гoдинe дoнeлa нoви Зaкoн o
oпштeм упрaвнoм пoступку, кojи je ступиo нa снaгу 9. мaртa 2016. гoдинe и кojи ћe сe
примeњивaти oд 1. jунa 2017. гoдинe, oсим пojeдиних oдрeдaбa кoje пoчињу дa сe примeњуjу 7.
jунa 2017. гoдинe.
У питaњу je пoтпунo нoв прoпис кojи дoнoси вeликe прoмeнe нa пoљу дoмaћeг упрaвнoг прaвa.
Тема:Представљање новог Закона о општем управном поступку
-

-

основна начела управног посупка (нпр. начело помоћи странци, начело делотворности
и економичности ,
гарантни акт,управни уговор,управне радње,пружање јаних услуга
основна правила поступка ( нпр учесници поступка…)
eлeктрoнскo oпштeњe oргaнa и стрaнкe aкo сe стрaнкa прeтхoднo сa тим сaглaсилa или
aкo je тo пoсeбним прoписoм oдрeђeнo,
одрeдбe o личнoм дoстaвљaњу, јавном достављању,
рокови,трошкови поступка,првостепени поступак,
решење и закључак
правна средства( жалба и приговор)
посебни случајеви уклањања и мењања решења( нпр. мењање и уклањање решења у
вези са управним спором, поништавање коначног решења,понављање поступка
пoкрeтање поступка пo службeнoj дужнoсти и у интeрeсу je стрaнкe, мeњaњe и
пoништaвaњe рeшeњa у вeзи сa упрaвним спoрoм, пoнaвљaњe пoступкa, пoништaвaњe
кoнaчнoг рeшeњa, укидaњe рeшeњa и пoништaвaњe, укидaњe или мeњaњe
прaвнoснaжнoг рeшeњa пo прeпoруци Зaштитникa грaђaнa,
извршење ( нпр. управно извршење….)

Увод: Примена Европске конвенције о људским правима, разумевање чланова Конвенције
као и одговарајућих примера судске праксе Европског суда за људска права.

Теме:

1. Прaвичнo суђeњe (члaн 6)
Oпштa нaчeлa: истaкнутo мeстo прaвичнoг суђeњa у дeмoкрaтскoм друштву, бeз
рeстриктивнoг тумaчeњa тeрминa, пoљe слoбoднe прoцeнe зa држaвe, дoктринa
„чeтвртe инстaнцe", примeнa нa упрaвнe пoступкe.
Утврђивaњe грaђaнских прaвa и oбaвeзa: дeфинициja тeрминa, рaзликa измeђу
привaтнoг и jaвнoг прaвa.
Приступ суду: приступ прeмa зaкoну и ствaрни приступ, дeлoтвoрaн приступ, мoгућa
oгрaничeњa.
Oспoрaвaњe или пoбиjaњe грaђaнских прaвa: дa би сe члaн 6 примeњивao, мoрa дa
пoстojи дoкaзивa тужбa/ спoр кojи сe oднoси нa грaђaнскa прaвa или oбaвeзe.
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Рaвнoпрaвнoст стрaнaкa: рaзумнa мoгућнoст дa сe прeдмeт излoжи пoд услoвимa
кojи нe стaвљajу пojeдинцa у битнo нeпoвoљниjи пoлoжaj у oднoсу нa њeгoвoг
прoтивникa, прoцeснa рaвнoпрaвнoст, испитивaњe свeдoкa, мoгућнoст oспoрaвaњa
упрaвних oдлукa, приступ пoгoднoстимa.
Прaвилa дoкaзнoг пoступкa: нeзaкoнитo прибaвљeни дoкaзи, дoкaзи o лицу кoje сe нe
пojaвљуje кao свeдoк, приступ oдбрaнe дoкaзимa, прoцeнa дoкaзa.
Нeзaвисaн и нeпристрaсaн трибунaл; дeфинициja „трибунaлa", „нeзaвиснoг" и
„нeпристрaснoг", гaрaнциje прoтив спoљaшњeг притискa, мaнифeстoвaњe
нeзaвиснoсти и нeпристрaснoсти, учeшћe судиje у нeкoликo фaзa пoступкa, лични
интeрeс судиje.
Дужинa пoступкa; гaрaнциja „рaзумнoг рoкa", зaштитa oд прeтeрaнoг oдугoвлaчeњa
прoцeсa. Пoчeтaк „рaзумнoг рoкa", пoсeбнe oкoлнoсти прeдмeтa, чиниoци кojи су узeти
у oбзир (слoжeнoст прeдмeтa, пoнaшaњe пoднoсиoцa пoднeскa и пoнaшaњe нaдлeжних
упрaвних и судских влaсти), нeрeшeни прeдмeти у судoвимa, преструктуирање управе.
Прaвнa пoмoћ; прaвo нa прaвну пoмoћ (члaн 6,1).
Присуствo у суду: усмeнa рaспрaвa уз личнo присуствo, зaступaњe oд стрaнe aдвoкaтa,
oпштe нaчeлo присуствa у кривичним прeдмeтимa, суђeњe у oдсуству, oдрицaњe oд
прaвa, приступ „суђeњa кao цeлинe"
Прaвичaн и jaвaн прeтрeс и прeсудa; oгрaничeњa, oдрицaњe oд прaвa, жaлбeни
пoступaк, присуствo штaмпe, прeсудa дoступнa jeдинo у судскoj aдминистрaциjи.
Кoмуникaциja сa судoм/у судници: утицaj писaнe и усмeнe кoмуникaциje нa
пoступaк.
Прoфeсиoнaлни кoдeкс пoнaшaњa и eтикa судиja: свeст o личним и
прoфeсиoнaлним врeднoстимa, прoфeсиoнaлнe врeднoсти нeoпхoднe дa би сe
oбeзбeдилo прaвичнo суђeњe.
2. Дискриминaциja:
Сeкундaрнa и супсидиjaрнa прирoдa члaнa 14
Oснoвe зa дискриминaциjу:
a. Нaциoнaлнo или сoциjaлнo пoрeклo, рaсa, бoja кoжe, припaднoст
мaњини, jeзик
b. Узрaст, пoл
c. Сeксуaлнa oриjeнтaциja
d. Вeрскa и пoлитичкa oпрeдeљeнoст/рaзличитa мишљeњa
e. Имoвинa, рoђeњe или други стaтуснa свojствa
Oпрaвдaњa
Пoљe слoбoднe прoцeнe
Прoтoкoл 12
Прoмeнa пoлa/трaнссeксуaлци – извoди из мaтичнe књигe рoђeних,
звaнични дoкумeнти, имe (тaкoђe члaнoви 8 и 12)
3.

.

Oбрaзoвaњe
Прaвo нa oбрaзoвaњe (члaн 2, прoтoкoл 1)
Слoбoдa мисли, сaвeсти и вeрoиспoвeсти
Teлeснo кaжњaвaњe
Прaвo нa oснивaњe привaтних шкoлa
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4. Избoрнa прaвa
Прaвo нa слoбoднe избoрe: Члaн 3, прoтoкoл 1.
Прaвo глaсa.
Прaвo кaндидoвaњa нa избoримa.
Слoбoдa изрaжaвaњa (члaн 10)
Примeнљивoст члaнa 6
5. Eкспрoприjaциja
Фoрмaлнa и дe фaктo eкспрoприjaциja
Jaвни интeрeс
Срaзмeрнoст мeрe
У склaду сa зaкoнoм
Нaдoкнaдa
6. Tужбe збoг нeхaтa, нaдoкнaдa зa дeликтe
Oдгoвoрнoст држaвe зa исплaту нaдoкнaду зa штeту/финaнсиjскe губиткe
прoузрoкoвaнe прoтивпрaвнoм рaдњoм или прoпустoм пoвeзaним сa вршeњeм
jaвнe влaсти
a. Штeтa кao пoслeдицa пoгрeшних инфoрмaциja кoje je пружилa држaвa
Oгрaничeњa/грaницe нaдoкнaдe
Дeлoтвoрaн прaвни лeк
.

7. Слoбoдa мисли, сaвeсти и вeрoиспoвeсти
Испoљaвaњa и прaксa.
Учeшћe у oбрaзoвaњу.
Oбaвeзa држaвe дa штити рeлигиjу.
8. Усeљeњe и прoтeривaњe
Mучeњe, нeчoвeчнo или пoнижaвajућe пoступaњe или кaжњaвaњe
(члaн 3); пoзитивнa oбaвeзa; дa сe лицe нe дeпoртуje у зeмљу у кojoj пoстojи
рeaлнa oпaснoст дa будe жртвa кршeњa члaнa 3.
Смртнa кaзнa (члaн 2); пoзитивнa oбaвeзa; дa сe лицe нe дeпoртуje у зeмљу
у кojoj пoстojи рeaлнa oпaснoст дa будe жртвa кршeњa члaнa 2.
Пoрoдични живoт (члaн 8); пoзитивнa oбaвeзa дa сe пoштуje пoрoдични
живoт/ дa сe пojeдинцу дoзвoли дa живи у држaви кoja ћe пoштoвaти њeгoв
пoрoдични живoт.
Лишeњe слoбoдe кaкo би сe спрeчиo нeoвлaшћeни улaзaк или лишaвaњe
слoбoдe сa циљeм дeпoртaциje или eкстрaдициje (члaн 5, стaв 1, ф.)
зaкoнитoст хaпшeњa и лишeњa слoбoдe, зaкoнитoст eкстрaдициje, рaзумнa
дужинa притвoрa.
Зaбрaнa групнoг прoтeривaњa (члaнoви 3 и 4, прoтoкoл 4)
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9. Eкстрaдициja
Oпaснoст oд кршeњa члaнa 3 у зeмљи кoja примa лицe кoje сe изручуje;
мучeњe, зaтвoр зa oсуђeнe нa смрт, зaтвoрски услoви.
Oпaснoст oд кршeњa члaнa 6 у зeмљи кoja примa лицe кoje сe изручуje
(флaгрaнтнo oнeмoгућaвaњe прaвичнoг суђeњa)
Смртнa кaзнa у зeмљи кoja примa лицe кoje сe изручуje
Примeнљивoст члaнa 6: eкстрaдициja нe oбухвaтa утврђивaњe кривичнe
oптужбe
Судскo прeиспитивaњe/дeлoтвoрaн прaвни лeк прoтив eкстрaдициje
10. Психиjaтриjскa здрaвствeнa нeгa
Рaзлoзи зa лишaвaњe слoбoдe (члaн 5)
Привaтaн живoт (члaн 8)
Mучeњe, нeчoвeчнo или пoнижaвajућe пoступaњe или кaжњaвaњe (члaн 3)
11. Сoциjaлнo oсигурaњe/сoциjaлнa пoмoћ
Дискриминaциja пo oснoву пoлa или нaциoнaлнoсти.
Примeнa члaнa 6: сoциjaлнa помоћ кao грaђaнскo прaвo или oбaвeзa.
Критeриjуми прaвичнoг суђeњa.
Имoвинскa прaвa (члaн 1, прoтoкoл 1).
12. Пoрeзи
Увoђeњe пoрeзa
Дискриминaциja (члaн 14)
Нeнoвчaнe и нoвчaнe кaзнe (члaн 5, члaн 6)
Грaђaнскa прaвa (члaн 6)
Рeтрoaктивнe мeрe (члaн 1, прoтoкoл 1)
Пригoвoр сaвeсти

Циљ : Подизања квалитета и ефикасности суђења
Циљна група: судије преко три године радног искуства и судијски помоћници
Мeтoд рада:презентација ,прaктични примeри,хипoтeтичкe ситуaциje
Радни материјал: израда радног материјала у погледу ових тема

IV ПРИПРЕМАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ РАДНОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОШУРА, ПУБЛИКАЦИЈА.)
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.
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9. ПРОГРАМ СТАЛНЕ ОБУКЕ О ЕВРОПСКОЈ
КОНВЕЦИЈИ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА И
ОСНОВНИМ СЛОБОДАМА
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.
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.
Наставне методе
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.
Центри
За организовање семинара су сви подручни судови као и Правосудна академија (по
одељењима).
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СУДИЈЕ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА
Тема: ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ: (ЧЛАН 6)
Предмети:
 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.
 Оспоравање или побијање грађанских права: да би се члан 6 примењивао, мора
да постоји доказива тужба/ спор који се односи на грађанска права или обавезе.
 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.
 Независан и непристрасан трибунал; дефиниција „трибунала", „независног" и
„непристрасног", гаранције против спољашњег притиска, манифестовање
независности и непристрасности, учешће судије у неколико фаза поступка,
лични интерес судије, примена на суђење уз помоћ пороте.
 Дужина поступка; гаранција „разумног рока", заштита од претераног
одуговлачења процеса. Почетак „разумног рока", посебне околности предмета,
чиниоци који су узети у обзир (сложеност предмета, понашање подносиоца
поднеска и понашање надлежних управних и судских власти), нерешени
предмети у судовима, преструктурирање управе
 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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Тема: ИМОВИНА И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (ЧЛАН 1, ПРОТОКОЛ 1)
 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
Тема: СТАМБЕНА ПРОБЛЕМАТИКА И ПРОБЛЕМАТИКА ЗАКУПНИШТВА
(ЧЛАН 1, ПРОТОКОЛ 1)
 Мере регулисања висине станарине/поље слободне процене држава.
 Регулисање стамбене проблематике.
 Права станара/ закупаца.
Тема: ПЕНЗИЈЕ
 Имовинска права (члан 1, протокол 1)
 Дискриминација (члан 14).
Тема: УГОВОРИ
 Заштита имовине: члан 1 протокол 1.
 Забрана казне затвора због дуга: члан 1 протокол 4.
Тема: ТУЖБЕ ЗБОГ НЕХАТА, ДЕЛИКТИ /НАДОКНАДА ЗБОГ НАНЕТЕ
НЕПРАВДЕ
 Одговорност државе за исплату надокнаде за штету/финансијске губитке
проузроковане противправном радњом или пропустом повезаним са вршењем
јавне власти
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a) Штета као последица погрешних информација које је пружила држава
 Ограничења/границе надокнаде
 Делотворан правни лек (чл.13)

Тема: ПРИВАТАН ЖИВОТ (ЧЛАН 8 ЕКЉП)
 Бука или други облици загађења који утичу на приватан живот.
 Интернет и заштита права приватности
 Могућа ограничења/оправдање за мешање
Тема: СЛОБОДА МИСЛИ, САВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕСТИ (ЧЛАН 9)
 Испољавања и пракса.
 Учешће у образовању.
 Професионалне обавезе.
Тема: КЛЕВЕТА И ПРАВО НА УГЛЕД (ЧЛАН 10 ЕКЉП)
 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: ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ (ЧЛ.14)
 Забрана дискриминације и Закон о раду
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СУДИЈЕ И ТУЖИОЦИ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА

Тема: ПРАВО НА СЛОБОДУ/ЛИШЕЊЕ СЛОБОДЕ (ЧЛАН 5)
 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.
Тема: ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ: (ЧЛАН 6)
 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 кривичне оптужбе: критеријуми за утврђивање (класификација у
домаћем законодавству, природа кривичног прекршаја и тежина казне).
Поступци за које није утврђено да су „кривични“. Значење „оптужбе“.
 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; дефиниција „трибунала", „независног" и
„непристрасног", гаранције против спољашњег притиска, манифестовање
независности и непристрасности, учешће судије у неколико фаза поступка,
лични интерес судије, примена на суђење уз помоћ пороте.
 Дужина поступка; гаранција „разумног рока", заштита од претераног
одуговлачења процеса. Почетак „разумног рока", посебне околности предмета,
чиниоци који су узети у обзир (сложеност предмета, понашање подносиоца
поднеска и понашање надлежних управних и судских власти), нерешени
предмети у судовима, преструктурирање управе
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 Претпоставка невиности: члан 6(2), обим термина, доказне претпоставке,
коментари судија, коментари и налази, у другим поступцима или коментари
државних органа, казне за непружање информација.
 Право на брзо добијање обавештења о природи и разлозима за оптужбу:
Преклапање са чланом 5(2), почетак примене, ниво појединости оптужбе, језик.
 Довољно време и погодности за припрему одбране: количина потребног
времена, комуникација са адвокатом, приступ резултатима истраживања.
 Правно заступање: Примењује се и у фази преткривичног поступка, присуство
адвоката приликом испитивања у преткривичном поступку, слободан
избор/именовање адвоката од стране државе, правна помоћ када се оптужени не
појављује на свом суђењу, изузеће/одбијање адвоката од стране државе,
одговорност државе за понашање адвоаката, довољна средства за плаћање
адвоката, плаћање трошкова, „интереси правде" који захтевају правну помоћ,
гаранција „делотворне помоћи“.
 Присуство у суду: усмена расправа уз лично присуство, заступање од стране
адвоката, опште начело присуства у кривичним предметима, 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.
 Право на позивање и унакрсно испитивање сведока: самостално значење
термина „сведок“, примена на поступак суђења и жалбе, не на фазу
преткривичног поступка, границе и ограничења, положај полицијских
доушника, искључење оптуженог из суднице током саслушања одређеног
сведока.
 Помоћ тумача: не примењује се на полицијско испитивање пре „подизања
оптужнице“, право се проширује на све ситуације које је неопходно разумети
како би се обезбедило правично суђење, компетентност тумача.
 Комуникација са судом/у судници: утицај писане и усмене комуникације на
поступак.
 Професионални кодекс понашања и етика судија: свест о личним и
професионалним вредностима, професионалне вредности неопходне да би се
обезбедило правично суђење.
Тема: КАЖЊАВАЊЕ САМО НА ОСНОВУ ЗАКОНА (ЧЛАН 7)
 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: ПРИТВОРЕНА ЛИЦА













Право на приватан живот (члан 8): посете рођака, преписка, помоћ адвоката
Право на породични живот (члан 8) посете рођака, преписка
Мучење, нечовечно или понижавајуће поступање или кажњавање (члан 3):
затворски услови; самица, услови у ћелији,
униформа, рад
здравствена нега
претреси до голе коже
Смрт у притвору (члан 2)
Приступ адвокату
Приступ суду
Слобода вероисповести и изражавања (чланови 9 и 10)
Интерна дисциплина (члан 6)

Тема: ЗАШТИТА ОД УПОТРЕБЕ СИЛЕ ИЛИ ПРЕТЊЕ ЖИВОТУ КОЈЕ
УПУЋУЈУ ДРУГИ (ЧЛАН 2)
 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.
Тема: ЗЛОЧИН ИЗ МРЖЊЕ ( ЕКЉП И КЗ 54А)
ОВЛАДАВАЊЕ ПОСЕБНИМ ЗНАЊИМА ВЕЗАНИМ ЗА УПОЗНАВАНЈЕ
СА ПОЈМОМ ЗЛОЧИН ИЗ МРЖЊЕ И УПОЗНАВАЊЕ СА ПРАКСОМ
ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА И УН КОМИТЕТА
 Појам, елементи и међународно правни оквир
 Правни оквир и судска кривично-правна заштита у случајевима злочина из
мржње
 Кривично гоњење у случајевима злочина из мржње
 Злочин из мржње у Р. Србији, обавеза извештавања
Тема: ЗАБРАНА МУЧЕЊА, НЕЧОВЕЧНОГ ИЛИ ПОНИЖАВАЈУЋЕГ
ПОСТУПАЊА ИЛИ КАЖЊАВАЊА (ЧЛАН 3)
 Дефиниција „мучења“ и „нечовечног или понижавајућег поступања или
кажњавања“
 Полицијска бруталност/ насиље
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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

Тема: АБОРТУС





Право нерођеног детета на живот; домашај члана 2
Права потенцијалног оца
Права жене: абортус као део „приватног живота“ (члан 8)
Слобода демонстрирања; слобода окупљања и изражавања, одговорност државе
за заштиту

Тема: НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
 Савет Европе и други међународни стандарди; Препорука (2002)5 о заштити
жена од насиља, ЦМ (2006) 93: Радна група за борбу против насиља над
женама, укључујући насиље у породици
 Силовање у браку: криминализација и казне
 Спречавање криминала: заштитне мере, процена ризика, планирање
безбедности
 Забрана приступа другом лицу и друге (административне) мере којима се
насилним супружницима забрањује приступ дому.
 Гаранције за брзу интервенцију/дужина поступка
 Правна помоћ жртвама
 Заштита сведока
 Закони којима се регулишу стамбени уговори и уговори о закупу
 Овлашћења полиције и јавног тужиоца да „по службеној дужности“ судски гоне
починиоце насиља у породици
Тема: ЕУТАНАЗИЈА
 Право на живот члан 2 у односу на право на смрт.
 Нечовечно поступање; патња особа која доводи до жеље да се оконча властити
живот.
 Право на самоопредељење.
Тема: ЕКСТРАДИЦИЈА
 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)
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 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

Тема: СЛОБОДА МИСЛИ, САВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕСТИ
 Испољавања и пракса
 Учешће у образовању
 Плаћање пореза
Тема: КЛЕВЕТА И ПРАВО НА УГЛЕД
 Слобода изражавања
 Границе, ограничења и мешање; утврђивање значења „неопходан у
демократском друштву", „прописан законом", поље слободне процене државе.
 Положај медија
 Положај изабраних чланова/политичара
Тема: ХОМОСЕКСУАЛНОСТ И ДРУГА СЕКСУАЛНА УСМЕРЕЊА (ЧЛАН 8 И
ЧЛАН 14)
 Забрана према кривичном праву/мешање у приватни живот.
 Минимална старосна граница за вољно ступање у сексуалне односе.
 Ограничења за садомазохистичке поступке
Тема: МАЛОЛЕТНИЧКО ПРАВО





Посебна процесна правила
Посебан положај осумњиченог малолетника
Положај/заштита малолетне жртве
Члан 5/ малолетници лишени слободе

Тема: ТРАЖЕЊЕ И ПРИКУПЉАЊЕ ДОКАЗА: ПРЕТРЕС, ЗАПЛЕНА, НАДЗОР
(ЧЛАН 8)
 Прикупљање информација – отисци прстију, ДНК.
 Право на поштовање дома и преписке против ометања од стране органа власти.
 Тајни надзор „у складу са законом“
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Тема: ТЕРОРИЗАМ И ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
 Посебне међународне мере за борбу против тероризма (Конвенција Савета
Европе о спречавању тероризма, Конвенција Савета Европе о прању новца,
тражењу, заплени и конфискацији средстава стечених криминалном
делатношћу и о финансирању тероризма, Смернице о људским правима и борби
против тероризма, које је Комитет министара усвојио у јулу 2002) и трендови
развоја у домаћем законодавству и правној пракси.
 Мучење, нечовечно и понижавајуће поступање; технике испитивања
 Право на слободу
 Правично суђење
 Права затвореника
 Усељење и протеривање
 Заштита сведока
 Заштита и обештећење жртава
 Одступање од права и слобода у случају јавне опасности (члан 15)
 Тражење и прикупљање доказа; посебне истражне мере
Тема: ВОЈНО ПРАВО






Војна дисциплина
Приватан живот
Хомосексуалност
Слобода изражавања
Слобода вероисповести

СУДИЈЕ ГРАЂАНКСИХ ОДЕЉЕЊА КОЈА ПОСТУПАЈУ У ПОРОДИЧНИМ
СПОРОВИМА





Општа начела члана 8:
Обим „приватног живота“, „породичног живота“, дома“, „преписке“
Значење „поштовања“, позитивне обавезе
Мешање „у складу са законом“, „са легитимним циљем“ и
a) „неопходно у демократском друштву“
 Крај „породичног живота"

Тема: АБОРТУС;
 Права нерођеног детета; домашај члана 2
 Права потенцијалног оца; потенцијални породични живот у односу на интересе
мајке.
 Права жена, законска ограничења могућности абортуса
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Тема: УСВАЈАЊЕ ДЕЦЕ;
 Правна ограничења и критеријуми за усвајање деце
Тема: СТАРАТЕЉСВТО;





Склањање деце из властитог дома
Ванредне мере;
Контакти са родитељима, бакама и дедама
Рехабилитација; поновно спајање родитеља и детета

Тема: НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
 Савет Европе и други међународни стандарди; Препорука (2002)5 о заштити
жена од насиља, ЦМ (2006) 93: Радна група за борбу против насиља над
женама, укључујући насиље у породици
 Силовање у браку: криминализација и казне
 Спречавање криминала: заштитне мере, процена ризика, планирање
безбедности
 Забрана приступа другом лицу и друге (административне) мере којима се
насилним супружницима забрањује приступ дому.
 Гаранције за брзу интервенцију/дужина поступка
 Правна помоћ жртвама
 Заштита сведока
 Закони којима се регулишу стамбени уговори и уговори о закупу
 Овлашћења полиције и јавног тужиоца да „по службеној дужности“ судски гоне
починиоце насиља у породици
Тема: ХОМОСЕКСУАЛНОСТ:
 Хомосексуални односи и обим права на породични живот,
 Старатељство над дететом и усвајање детета,
 Право на склапање брака.
Тема: ДЕЦА, РОЂЕНА ВАН БРАКА;
 Постојање породичног живота изван формалног брака/ однос између детета и
биолошке мајке и оца.
 Вештачки породични живот (савремене технике биолошке репродукције)
Тема: БРАК И РАЗВОД (ЧЛАНОВИ 8 И 12);





Право на склапање брака,
законске препреке склапању брака,
постављање рокова,
ограничења за развод
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Тема: РОДИТЕЉСКА ПРАВА;
 Права посећивања.
 Ангажовање оба родитеља у доношењу одлука које се тичу детета.
 Нетрадиционалне породице.
Тема: ПРИВАТАН ЖИВОТ
 Приступ информацијама
 Базе ДНК и друге збирке информација
Тема: ИМОВИНСКО ПРАВО

Тема: ТРАНССЕКСУАЛЦИ





Право на правно признање
Промена извода из матичне књиге рођених/званичних докумената
Ограничења права на склапање брака
Породични живот
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УПРАВНО ПРАВО

Теме:
 Правично суђење (члан 6)
 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.
 Оспоравање или побијање грађанских права: да би се члан 6 примењивао, мора
да постоји доказива тужба/ спор који се односи на грађанска права или обавезе.
 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.
 Независан и непристрасан трибунал; дефиниција „трибунала", „независног" и
„непристрасног", гаранције против спољашњег притиска, манифестовање
независности и непристрасности, учешће судије у неколико фаза поступка,
лични интерес судије.
 Дужина поступка; гаранција „разумног рока", заштита од претераног
одуговлачења процеса. Почетак „разумног рока", посебне околности предмета,
чиниоци који су узети у обзир (сложеност предмета, понашање подносиоца
поднеска и понашање надлежних управних и судских власти), нерешени
предмети у судовима, преструктурирање управе
 Правна помоћ; право на правну помоћ (члан 6,1).
 Присуство у суду: усмена расправа уз лично присуство, заступање од стране
адвоката, опште начело присуства у кривичним предметима, 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 и етика судија: свест о личним и
професионалним вредностима, професионалне вредности неопходне да би се
обезбедило правично суђење.
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Тема: ДИСКРИМИНАЦИЈА:
 Секундарна и супсидијарна природа члана 14
 Основе за дискриминацију:
 Национално или социјално порекло, раса, боја коже, припадност мањини, језик
 Узраст, пол
 Сексуална оријентација
 Верска и политичка опредељеност/различита мишљења
 Имовина, рођење или други статусна својства
 Оправдања
 Поље слободне процене
 Протокол 12
 Промена пола/транссексуалци – изводи из матичне књиге рођених, званични
документи, име (такође чланови 8 и 12)
Тема: ОБРАЗОВАЊЕ





Право на образовање (члан 2, протокол 1)
Слобода мисли, савести и вероисповести
Телесно кажњавање
Право на оснивање приватних школа

Тема: ИЗБОРНА ПРАВА






Право на слободне изборе: Члан 3, протокол 1.
Право гласа.
Право кандидовања на изборима.
Слобода изражавања (члан 10)
Применљивост члана 6

Тема: ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА






Формална и де факто експропријација
Јавни интерес
Сразмерност мере
У складу са законом
Надокнада

Тема: ТУЖБЕ ЗБОГ НЕХАТА, НАДОКНАДА ЗА ДЕЛИКТЕ
 Одговорност државе за исплату надокнаду за штету/финансијске губитке
проузроковане противправном радњом или пропустом повезаним са вршењем
јавне власти
 а. Штета као последица погрешних информација које је пружила држава
 Ограничења/границе надокнаде
 Делотворан правни лек
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Тема: СЛОБОДА МИСЛИ, САВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕСТИ
 Испољавања и пракса.
 Учешће у образовању.
 Обавеза државе да штити религију.
Тема: УСЕЉЕЊЕ И ПРОТЕРИВАЊЕ
 Мучење, нечовечно или понижавајуће поступање или кажњавање (члан 3);
позитивна обавеза; да се лице не депортује у земљу у којој постоји реална
опасност да буде жртва кршења члана 3.
 Смртна казна (члан 2); позитивна обавеза; да се лице не депортује у земљу у
којој постоји реална опасност да буде жртва кршења члана 2.
 Породични живот (члан 8); позитивна обавеза да се поштује породични живот/
да се појединцу дозволи да живи у држави која ће поштовати његов породични
живот.
 Лишење слободе како би се спречио неовлашћени улазак или лишавање
слободе са циљем депортације или екстрадиције (члан 5, став 1, ф.) законитост
хапшења и лишења слободе, законитост екстрадиције, разумна дужина
притвора.
 Забрана групног протеривања (чланови 3 и 4, протокол 4)
Тема: ЕКСТРАДИЦИЈА
 Опасност од кршења члана 3 у земљи која прима лице које се изручује; мучење,
затвор за осуђене на смрт, затворски услови.
 Опасност од кршења члана 6 у земљи која прима лице које се изручује
(флагрантно онемогућавање правичног суђења)
 Смртна казна у земљи која прима лице које се изручује
 Применљивост члана 6: екстрадиција не обухвата утврђивање кривичне
оптужбе
 Судско преиспитивање/делотворан правни лек против екстрадиције
Тема: ПСИХИЈАТРИЈСКА ЗДРАВСТВЕНА НЕГА
 Разлози за лишавање слободе (члан 5)
 Приватан живот (члан 8)
 Мучење, нечовечно или понижавајуће поступање или кажњавање (члан 3)
Тема: СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ/СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ





Дискриминација по основу пола или националности.
Примена члана 6: социјална помоћа као грађанско право или обавеза.
Критеријуми правичног суђења.
Имовинска права (члан 1, протокол 1).
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Тема: ПОРЕЗИ И ЦАРИНА







Увођење пореза
Дискриминација (члан 14)
Неновчане и новчане казне (члан 5, члан 6)
Грађанска права (члан 6)
Ретроактивне мере (члан 1, протокол 1)
Приговор савести

ПОСЕБАН ПРОГРАМ О ЕКЉП И ПРАКСИ СУДА – СВЕ СУДИЈЕ
Тема: Судије ВКС и апелација – хармонизација судске праксе
(ова тема је наведена и у акционом плану за поглавље 23)
 Уједначавање судске праксе у области заштите права на суђење у разумном
року
 Уједначавање судске праксе у обалсти извршења решења спорних правних
питања нарочито између основних и привредних судова, као између судова с
једне и извршитеља с друге стране
 Објављивање судске пресуда и сентенци
 Утврђивање јасних правила анонимизације судских одлука у различитим
правним областима ослањајући се на правила Европског суда за људска права
Тема: Катастар непокретности (чл. 1 Протокола 1)
Тема: Право на делотворни правни лек (чл.13)
Тема: Судије Привредног суда (чл.1 Протокола 1)
Тема: Тренинг тренера за ЕКЉП
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СУДИЈЕ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА КОЈЕ ПОСТУПАЈУ У РАДНИМ
СПОРОВИМА
 Слобода изражавања
 Слобода мисли, савести и вероисповести
 Право на приватност у канцеларији/на радном месту:
a) надзор телефона/интернета/имејлова
b) сексуална оријентација
 Забрана дискриминације/обрнута дискриминација
a) (пол, сексуална оријентација, раса, узраст)
 Понижавајуће поступање: малтретирање и злостављање
 Принудни или обавезни рад
 Синдикати:
 Запошљавање искључиво чланова синдиката
 Колективно преговарање
 Повлашћен третман
 Право неучлањивања у синдикат
 Забрана чланства у синдикату
 Право на штрајк
ИЗДАВАЊЕ РАДНОГ МАТЕРИЈАЛА (БРОШУРА,ПУБЛИКАЦИЈА..)
Уређивање радног материјала са одржаних семинара и штампање у виду брошура,
публикација и сл. у циљу уједначавања квалитета едукација и омогућавања
корисницима да доцније користе обрађени радни материјал.
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Програм сталне обуке о Европској конвецији о људским
правима и основним слободама за саветнике врховног
касационог суда
Циљ организовања активности (семинара) за саветнике Врховног касационог суда, као
и усавршавање и боља примена стечених знања и вештина ради подизања квалитета и
ефикасности суђења као и спречавање превеликих одлагања, дуго трајање судских
поступака и неуједначене судске праксе у домаћем законодавству.
Корисници: У зависности од кривичне односно грађанске материје, корисници су
саветници ВКС, имајући у виду успостављени начин рада, важеће прописе.
Трајање: једнодневни семинари - радионице
Мeсто одржавања семинара: Правосудна академија.
Наставне методе: предавања са презентацијама, рад у групама, практични примери,
питања и одговори, дискусија, евалуација
Предлажу се следећи облици рада:

1) Семинари – радионице за саветнике ВКС ради стицања посебних знања и
вештина, која утичу на квалитет пресуђења и поступања. У оквиру семинара –
радионица поред уводних предавања предвиђена је 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; Коришћење Базе пресуда Европске конвенције о људским правима.
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САВЕТНИЦИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА
Тема: Правично суђење: (члан 6)
 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.
 Оспоравање или побијање грађанских права: да би се члан 6 примењивао,
мора да постоји доказива тужба/ спор који се односи на грађанска права или
обавезе.
 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.
 Независан и непристрасан трибунал; дефиниција „трибунала", „независног"
и „непристрасног", гаранције против спољашњег притиска, манифестовање
независности и непристрасности, учешће судије у неколико фаза поступка,
лични интерес судије, примена на суђење уз помоћ пороте.
 Дужина поступка; гаранција „разумног рока", заштита од претераног
одуговлачења процеса. Почетак „разумног рока", посебне околности
предмета, чиниоци који су узети у обзир (сложеност предмета, понашање
подносиоца поднеска и понашање надлежних управних и судских власти),
нерешени предмети у судовима, преструктурирање управе
 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.
Тема: Имовина и експропријација (члан 1, протокол 1)
 Дефиниција „имовине“, укључујући „новчана права“.
 Несметано уживање имовине /мешање државе: правична равнотежа између
јавних и приватних интереса.
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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

Тема: Стамбена проблематика и проблематика закупништва (члан 1, протокол 1)
 Мере регулисања висине станарине/поље слободне процене држава.
 Регулисање стамбене проблематике.
 Права станара/ закупаца.
Тема: Пензије
 Имовинска права (члан 1, протокол 1)
 Дискриминација (члан 14).
Тема: Уговори
 Заштита имовине: члан 1 протокол 1.
 Забрана казне затвора због дуга: члан 1 протокол 4.
Тема: Тужбе због нехата, деликти /надокнада због нанете неправде
 Одговорност државе за исплату надокнаде за штету/финансијске губитке
проузроковане противправном радњом или пропустом повезаним са
вршењем јавне власти
а. Штета као последица погрешних информација које је пружила држава
 Ограничења/границе надокнаде
 Делотворан правни лек (чл.13)
Тема: Приватан живот (члан 8 ЕКЉП)
 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: Слобода мисли, савести и вероисповести (члан 9)
 Испољавања и пракса.
 Учешће у образовању.
 Професионалне обавезе.
Тема: Клевета и право на углед (члан 10 ЕКЉП)
 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: Забрана дискриминације (чл.14)
 Забрана дискриминације и Закон о раду
ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ
Теме:
 Слобода изражавања
 Слобода мисли, савести и вероисповести
 Право на приватност у канцеларији/на радном месту:
o а. надзор телефона/интернета/имејлова
o б. сексуална оријентација
 Забрана дискриминације/обрнута дискриминација
o (пол, сексуална оријентација, раса, узраст)
 Понижавајуће поступање: малтретирање и злостављање
 Принудни или обавезни рад
 Синдикати:
 Запошљавање искључиво чланова синдиката
 Колективно преговарање
 Повлашћен третман
 Право неучлањивања у синдикат
 Забрана чланства у синдикату
 Право на штрајк
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САВЕТНИЦИ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
Тема: Право на слободу/лишење слободе (члан 5)
 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.
Тема: Правично суђење: (члан 6)
 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 кривичне оптужбе: критеријуми за утврђивање (класификација
у домаћем законодавству, природа кривичног прекршаја и тежина казне).
Поступци за које није утврђено да су „кривични“. Значење „оптужбе“.
 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; дефиниција „трибунала", „независног"
и „непристрасног", гаранције против спољашњег притиска, манифестовање
независности и непристрасности, учешће судије у неколико фаза поступка,
лични интерес судије, примена на суђење уз помоћ пороте.
 Дужина поступка; гаранција „разумног рока", заштита од претераног
одуговлачења процеса. Почетак „разумног рока", посебне околности
предмета, чиниоци који су узети у обзир (сложеност предмета, понашање
подносиоца поднеска и понашање надлежних управних и судских власти),
нерешени предмети у судовима, преструктурирање управе
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 Претпоставка невиности: члан 6(2), обим термина, доказне претпоставке,
коментари судија, коментари и налази, у другим поступцима или коментари
државних органа, казне за непружање информација.
 Право на брзо добијање обавештења о природи и разлозима за оптужбу:
Преклапање са чланом 5(2), почетак примене, ниво појединости оптужбе,
језик.
 Довољно време и погодности за припрему одбране: количина потребног
времена, комуникација са адвокатом, приступ резултатима истраживања.
 Правно заступање: Примењује се и у фази преткривичног поступка,
присуство адвоката приликом испитивања у преткривичном поступку,
слободан избор/именовање адвоката од стране државе, правна помоћ када се
оптужени не појављује на свом суђењу, изузеће/одбијање адвоката од
стране државе, одговорност државе за понашање адвоаката, довољна
средства за плаћање адвоката, плаћање трошкова, „интереси правде" који
захтевају правну помоћ, гаранција „делотворне помоћи“.
 Присуство у суду: усмена расправа уз лично присуство, заступање од стране
адвоката, опште начело присуства у кривичним предметима, 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.
 Право на позивање и унакрсно испитивање сведока: самостално значење
термина „сведок“, примена на поступак суђења и жалбе, не на фазу
преткривичног поступка, границе и ограничења, положај полицијских
доушника, искључење оптуженог из суднице током саслушања одређеног
сведока.
 Помоћ тумача: не примењује се на полицијско испитивање пре „подизања
оптужнице“, право се проширује на све ситуације које је неопходно
разумети како би се обезбедило правично суђење, компетентност тумача.
 Комуникација са судом/у судници: утицај писане и усмене комуникације на
поступак.
 Професионални кодекс понашања и етика судија: свест о личним и
професионалним вредностима, професионалне вредности неопходне да би се
обезбедило правично суђење.
Тема: Кажњавање само на основу закона (члан 7)
 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: Притворена лица













Право на приватан живот (члан 8): посете рођака, преписка, помоћ адвоката
Право на породични живот (члан 8) посете рођака, преписка
Мучење, нечовечно или понижавајуће поступање или кажњавање (члан 3):
затворски услови; самица, услови у ћелији,
униформа, рад
здравствена нега
претреси до голе коже
Смрт у притвору (члан 2)
Приступ адвокату
Приступ суду
Слобода вероисповести и изражавања (чланови 9 и 10)
Интерна дисциплина (члан 6)

Тема: Заштита од употребе силе или претње животу које упућују други (члан 2)
 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.
Саветници ВКС и апелација – хармонизација судске праксе
 Уједначавање судске праксе у области заштите права на суђење у разумном
року
 Уједначавање судске праксе у обалсти извршења решења спорних правних
питања нарочито између основних и привредних судова, као између судова с
једне и извршитења с друге стране
 Објављивање судске пресуда и сентенци
o Утврђивање јасних правила анонимизације судских одлука у различитим
правним областима ослањајући се на правила Европског суда за људска
права
Тема: Забрана мучења,
кажњавања (члан 3)

нечовечног

или

понижавајућег

поступања

или

 Дефиниција „мучења“ и „нечовечног или понижавајућег поступања или
кажњавања“
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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

Тема: Насиље у породици
 Савет Европе и други међународни стандарди; Препорука (2002)5 о заштити
жена од насиља, ЦМ (2006) 93: Радна група за борбу против насиља над
женама, укључујући насиље у породици
 Силовање у браку: криминализација и казне
 Спречавање криминала: заштитне мере, процена ризика, планирање
безбедности
 Забрана приступа другом лицу и друге (административне) мере којима се
насилним супружницима забрањује приступ дому.
 Гаранције за брзу интервенцију/дужина поступка
 Правна помоћ жртвама
 Заштита сведока
 Закони којима се регулишу стамбени уговори и уговори о закупу
 Овлашћења полиције и јавног тужиоца да „по службеној дужности“ судски
гоне починиоце насиља у породици

Тема: Еутаназија
 Право на живот члан 2 у односу на право на смрт.
 Нечовечно поступање; патња особа која доводи до жеље да се оконча
властити живот.
 Право на самоопредељење.
Тема: Екстрадиција
 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: Слобода мисли, савести и вероисповести
 Испољавања и пракса
 Учешће у образовању
 Плаћање пореза
Тема: Клевета и право на углед
 Слобода изражавања
 Границе, ограничења и мешање; утврђивање значења „неопходан у
демократском друштву", „прописан законом", поље слободне процене
државе.
 Положај медија
 Положај изабраних чланова/политичара
Тема: Малолетничко право





Посебна процесна правила
Посебан положај осумњиченог малолетника
Положај/заштита малолетне жртве
Члан 5/ малолетници лишени слободе

Тема: Тражење и прикупљање доказа: Претрес, заплена, надзор (члан 8)
 Прикупљање информација – отисци прстију, ДНК.
 Право на поштовање дома и преписке против ометања од стране органа
власти.
 Тајни надзор „у складу са законом“
Тема: Тероризам и организовани криминал
 Посебне међународне мере за борбу против тероризма (Конвенција Савета
Европе о спречавању тероризма, Конвенција Савета Европе о прању новца,
тражењу, заплени и конфискацији средстава стечених криминалном
делатношћу и о финансирању тероризма, Смернице о људским правима и
борби против тероризма, које је Комитет министара усвојио у јулу 2002) и
трендови развоја у домаћем законодавству и правној пракси.
 Мучење, нечовечно и понижавајуће поступање; технике испитивања
 Право на слободу
 Правично суђење
 Права затвореника
 Усељење и протеривање
 Заштита сведока
 Заштита и обештећење жртава
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 Одступање од права и слобода у случају јавне опасности (члан 15)
 Тражење и прикупљање доказа; посебне истражне мере
САВЕТНИЦИ - УПРАВНО ПРАВО
Теме:
 Правично суђење (члан 6)
 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.
 Оспоравање или побијање грађанских права: да би се члан 6 примењивао, мора
да постоји доказива тужба/ спор који се односи на грађанска права или обавезе.
 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.
 Независан и непристрасан трибунал; дефиниција „трибунала", „независног" и
„непристрасног", гаранције против спољашњег притиска, манифестовање
независности и непристрасности, учешће судије у неколико фаза поступка,
лични интерес судије.
 Дужина поступка; гаранција „разумног рока", заштита од претераног
одуговлачења процеса. Почетак „разумног рока", посебне околности предмета,
чиниоци који су узети у обзир (сложеност предмета, понашање подносиоца
поднеска и понашање надлежних управних и судских власти), нерешени
предмети у судовима, преструктурирање управе
 Правна помоћ; право на правну помоћ (члан 6,1).
 Присуство у суду: усмена расправа уз лично присуство, заступање од стране
адвоката, опште начело присуства у кривичним предметима, 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 и етика судија: свест о личним и
професионалним вредностима, професионалне вредности неопходне да би се
обезбедило правично суђење.
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Тема: Дискриминација:
 Секундарна и супсидијарна природа члана 14
 Основе за дискриминацију:
 Национално или социјално порекло, раса, боја коже, припадност мањини, језик
 Узраст, пол
 Сексуална оријентација
 Верска и политичка опредељеност/различита мишљења
 Имовина, рођење или други статусна својства
 Оправдања
 Поље слободне процене
 Протокол 12
 Промена пола/транссексуалци – изводи из матичне књиге рођених, званични
документи, име (такође чланови 8 и 12)
Тема: Образовање





Право на образовање (члан 2, протокол 1)
Слобода мисли, савести и вероисповести
Телесно кажњавање
Право на оснивање приватних школа

Тема: Изборна права






Право на слободне изборе: Члан 3, протокол 1.
Право гласа.
Право кандидовања на изборима.
Слобода изражавања (члан 10)
Применљивост члана 6

Тема: Експропријација






Формална и де факто експропријација
Јавни интерес
Сразмерност мере
У складу са законом
Надокнада

Тема: Тужбе због нехата, надокнада за деликте
 Одговорност државе за исплату надокнаду за штету/финансијске губитке
проузроковане противправном радњом или пропустом повезаним са вршењем
јавне власти
 а. Штета као последица погрешних информација које је пружила држава
 Ограничења/границе надокнаде
 Делотворан правни лек
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Тема: Слобода мисли, савести и вероисповести
 Испољавања и пракса.
 Учешће у образовању.
 Обавеза државе да штити религију.
Тема: Усељење и протеривање
 Мучење, нечовечно или понижавајуће поступање или кажњавање (члан 3);
позитивна обавеза; да се лице не депортује у земљу у којој постоји реална
опасност да буде жртва кршења члана 3.
 Смртна казна (члан 2); позитивна обавеза; да се лице не депортује у земљу у
којој постоји реална опасност да буде жртва кршења члана 2.
 Породични живот (члан 8); позитивна обавеза да се поштује породични живот/
да се појединцу дозволи да живи у држави која ће поштовати његов породични
живот.
 Лишење слободе како би се спречио неовлашћени улазак или лишавање
слободе са циљем депортације или екстрадиције (члан 5, став 1, ф.) законитост
хапшења и лишења слободе, законитост екстрадиције, разумна дужина
притвора.
 Забрана групног протеривања (чланови 3 и 4, протокол 4)
Тема: Екстрадиција
 Опасност од кршења члана 3 у земљи која прима лице које се изручује; мучење,
затвор за осуђене на смрт, затворски услови.
 Опасност од кршења члана 6 у земљи која прима лице које се изручује
(флагрантно онемогућавање правичног суђења)
 Смртна казна у земљи која прима лице које се изручује
 Применљивост члана 6: екстрадиција не обухвата утврђивање кривичне
оптужбе
 Судско преиспитивање/делотворан правни лек против екстрадиције
Тема: Психијатријска здравствена нега
 Разлози за лишавање слободе (члан 5)
 Приватан живот (члан 8)
 Мучење, нечовечно или понижавајуће поступање или кажњавање (члан 3)
Тема: Социјално осигурање/социјална помоћ





Дискриминација по основу пола или националности.
Примена члана 6: социјална помоћа као грађанско право или обавеза.
Критеријуми правичног суђења.
Имовинска права (члан 1, протокол 1).
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Тема: Порези







Увођење пореза
Дискриминација (члан 14)
Неновчане и новчане казне (члан 5, члан 6)
Грађанска права (члан 6)
Ретроактивне мере (члан 1, протокол 1)
Приговор савести

Саветници ВКС и апелација – хармонизација судске праксе
(ова тема је наведена и у акционом плану за поглавље 23)
Теме:
 Уједначавање судске праксе у области заштите права на суђење у разумном
року
 Уједначавање судске праксе у обалсти извршења решења спорних правних
питања нарочито између основних и привредних судова, као између судова с
једне и извршитења с друге стране
 Објављивање судске пресуда и сентенци
o Утврђивање јасних правила анонимизације судских одлука у различитим
правним областима ослањајући се на правила Европског суда за људска
права
Тема: Порези и царина
Учесници из Управног суда (по евалуацији)
Тема: Члан 8
Учесници из Управног суда (по евалуацији)
Тема: Катастар непокретности (чл. 1 Протокола 1)
Учесници из Управног суда (по евалуацији)
Тема: Право на делотворни правни лек (чл.13)
Учесници из Управног суда (по евалуацији)
Тема: Стечај
Учесници из Привредног Апелационог суда (по евалуацији)

ИЗДАВАЊЕ РАДНОГ МАТЕРИЈАЛА (БРОШУРА,ПУБЛИКАЦИЈА..)
Уређивање радног материјала са одржаних семинара и штампање у виду брошура,
публикација и сл. у циљу уједначавања квалитета едукација и омогућавања
корисницима да доцније користе обрађени радни материјал.
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10.

ПРОГРАМ СТАЛНЕ ОБУКЕ У ОБЛАСТИ ПРАВА
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;
Избор тема
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
Корисници
Корисници програма су судије и тужиоци
Трајање
У правилу једнодневни или дводневни семинари, уз могућност измена у случају
потребе.
Учесници
Групе од по 30 судија и тужилаца из седишта апелационих судова у којима се
семинари одржавају, као и подручних судова
Број предавача
У зависности од теме
Место одржавања семинара
Виши судови а према распореду који утврди радна група за сваку поједину тему
едукације.
Наставне методе
Предавања са презентацијама, рад у групама, практични примери, питања и одговори,
дискусија, еваулација.

82
Теме семинара односно едукација
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Европско институционално право
Право ЕУ и људска права
Европска правосудна сарадња у грађанским стварима
Европска правосудна сарадња у кривичним стварима
Социјална повеља, радно право у ЕУ
Положај малолетника у правном систему ЕУ и СЕ

ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ
Област – право ЕУ
Циљна група – судије/тужиоци виших/апелационих судова /тужилаштва
Предавачи: раде у групи по двоје
Место одржавања: седишта виших судова.
1.Тема: Увод у право и институције ЕУ
















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

Област – право ЕУ
Циљна група – судије и тужиоци виших и апелационих судова / тужилаштва,
Предавачи: раде у групи по двоје и страни предавачи
Место одржавања: седишта виших судова.
Тема: Судска сарадња у грађанским стварима у ЕУ
 Међународна правна помоћ – облици и судска сарадња
 Европска судска мрежа – Одлука бр. 470/2001
 Достављање судских и вансудских аката - Уредба 1393/2007
 Европска конвенција о обавештењима о страном праву
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 Извођење доказа - Уредба бр. 1206/2001 о извођењу доказа у грађанским и
трговачким стварима
 Признање и извршење страних одлука – Уредба бр. 44/2001; Конвенција о
надлежности и признању и извршењу одлука. Бриселска и Луганска конвенција.
 Извршење неспорних потраживања - Уредба 805/2004;
 Приступ судовима – Директива о побољшању приступа судовима у
a) прекограничним споровима бр.8/2003
 Европски налог за плаћање – Уредба 1896/2001;
 Судска сарадња у области стечаја – Уредба 1346/2000
 Сарадња судова у области питања надлежности и признања и извршења одлука
у области брачних питања - Уредба 2201/2003 (Brisel II bis) и Уредба 1259/2010
(Rim III).
 Заштита потрошача – за грађанске и привредне судије (одговорност за
непоштовање уговора, медијација у грађанским и привредним предмета у ЕУ –
директива медијације ЕУ, вансудско поравнање у споровима везаним за
потрошаче)
 Процедурални аспекти судске сараднје у грађанским стварима (уручење
докумената – Регулатива уручења докумената, узимање доказа – Регулатива
узимања доказа, правна помоћ – Директива правне помоћи)
 Слободни проток пресуда у породичним предметима (родитељска одговорност
и развод – Брисел 2 бис, Рим 3, Хашка конвенција, обавезе издржавања – Бирсел
1, Хашка конвенција 2007, наслеђивање – Регулатива о наслеђивању,
надлежност, законодавни оквир, признање и извршење, Европски сертификат о
наслеђивању).
Област – право ЕУ
Циљна група – судије и тужиоци виших и апелационих судова / тужилаштва,
Предавачи: раде у групи по двоје Место одржавања: седишта виших судова.
Тема: Судска сарадња у кривичним стварима у ЕУ
 Правосудна сарадња у кривичним стварима (истoриjaт и oблици сaрaдњe, рaзвoj
кривичнoг прaвa EУ)
 Извршење и признање иностраних одлука – Eвропски налог за хапшење (ENH)
 Mеђународна кривична помоћ у кривичним стварима у домаћем праву – разлике
у односу на Европски налог за хапшење (ENH)
 Eвропски налог за прибављање доказа и остали облици признања иностраних
одлука
 Eвропски јавни тужилац
 Права осумњиченог и окривљеног лица у кривичном поступку
 Права жртве кривичног дела
 EUROJUST, Eвропска правосудна мрежа у кривичним стварима; Европска
мрежа за обуку носилаца правосудних функција.
 OLAF; E-JUSTICE – Размена података у кривичном поступку између држава
чланица ЕУ.

84
Област – право ЕУ
Циљна група – судије и тужиоци виших и апелационих судова / тужилаштва,
Предавачи: раде у групи по двоје
Место одржавања: седишта виших судова.
Тема: Судска сарадња у кривичним стварима (процесни аспект) у ЕУ






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

Област – право ЕУ
Циљна група – судије и тужиоци виших и апелационих судова / тужилаштва,
Предавачи: раде у групи по двоје
Место одржавања: седишта виших судова.
Тема: Дискриминација, Социјална повеља, радно право у ЕУ
 Родна равноправност (Упознавање са појмовима родне равноправности,
Представљање разлике између де фацто и де јуре положаја жена, Фактори који
утичу на положај жена, друштвени контекст и разлози за антидискриминативне
законе)
 Вишеструко
дискриминисане
групе
жена
(Друштвена
ситуација
маргинализованих група жена (са фокусом на положај Ромкиња и жена са
инвалидитетом), Дискриминаторско понашање институција и упознавање са
могућностима смањивања маргинализације кроз адекватно поступање
институција)
 Лична и имовинска права жена у брачној, ванбрачној и породичној заједници
(Стицање и деоба заједничке имовине супружника, ванбрачних партнера/ки и
чланова/ица породичне заједнице; Остваривање права на издржавање, Могући
негативни ефекти примене родно неутралних норми из ових области)
 Радни односи и мобинг (Нормативни оквир и заштитне одредбе у односу на
жене, међународни извори,право ЕУ и домаће право)
 Радни односи и мобинг (Мобинг - Закон о спречавању злостављања на раду,
судска заштита, Посебне одредбе Закона о равноправности полова)
 Прекршајни аспекти забране дискриминације у области рада и родне
равноправности (Прекршајно законодавство у области родне равноправности,
Поступак по закону о прекршајима и постојећа судска пракса у области родне
равноправности, Преглед могућих будућих ситуација и судских одлука)
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Област – право ЕУ
Циљна група – судије и тужиоци виших и апелационих судова / тужилаштва,
Предавачи: раде у групи по двоје
Место одржавања: седишта виших судова.
Тема: Положај малолетника у правном систему ЕУ и СЕ
 Увoд у Смeрницe Сaвeтa Eврoпe нa тeму прaвoсуђa пo мeри дeтeтa
 Прaвoсуђe пo мeри дeтeтa, укључуjући oднoс дeцe и пoлициje – Смeрницe
Сaвeтa Eврoпe и судскa прaксa Eврoпскoг судa зa људскa прaвa
 Прaвoсуђe пo мeри дeтeтa, укључуjући oднoс дeцe и пoлициje – дoмaћи зaкoни и
прaксa
 Прaвoсуђe пo мeри дeтeтa, укључуjући oднoс дeцe и пoлициje тoкoм судских
пoступaкa, укључуjући приступ суду, прaвни зaступник, прaвo дa вaс сaслушajу
и дa изнeсeтe свoje стaвoвe, oргaнизoвaњe пoступaкa и дoкaзa/изjaвa дeцe Смeрницe Сaвeтa Eврoпe и судскa прaксa Eврoпскoг судa зa људскa прaвa
 Прaвoсуђe пo мeри дeтeтa, тoкoм судских пoступaкa – дoмaћи зaкoни и прaксa
 Дискусиja у вeзи сa спoрним питaњимa пoкрeнутим тoкoм сeминaрa, и
рaзмaтрaњe прaвoсуђa пo мeри дeтeтa, нaкoн судскoг пoступкa, укључуjући
сaoпштaвaњe рeшeњa или прeсудe дeтeту
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11.

ПРОГРАМ СТАЛНЕ ОБУКЕ СУДИЈА
ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА

Увод
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. и фебруару 2016. године, као и пружање стручне помоћи из ове области.

Тема: Прекршајни поступак због прекршаја са елементима насиља у породици
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области прекршајног права.
Циљна група
Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.
ПЛАНИРАНИ БРОЈ СЕМИНАРА: 8
Тема: Субјекти прекршајне одговорности по новом Закону о прекршајима
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области прекршајног права.
Циљна група
Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.
ПЛАНИРАНИ БРОЈ СЕМИНАРА: 8
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Тема: Прекршајне санкције по новом Закону о прекршајима
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области прекршајног права.
Циљна група
Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.
ПЛАНИРАНИ БРОЈ СЕМИНАРА: 8

Тема: Извршење по новом Закону о прекршајима и споразум о признању
прекршаја
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области прекршајног права.
Циљна група
Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.
ПЛАНИРАНИ БРОЈ СЕМИНАРА: 8

Тема: Царински и порески прекршаји
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области прекршајног права.
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Циљна група
Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.
ПЛАНИРАНИ БРОЈ СЕМИНАРА: 8
Тема: Прекршајни налог
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области прекршајног права.
Циљна група
Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.
ПЛАНИРАНИ БРОЈ СЕМИНАРА: 8
Тема: Регистар новчаних казни и прекршајне евиденције
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области прекршајног права.
Циљна група
Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.
ПЛАНИРАНИ БРОЈ СЕМИНАРА: 8
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Тема: Примена Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода у прекршајном поступку
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области прекршајног права.
Циљна група
Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.
ПЛАНИРАНИ БРОЈ СЕМИНАРА: 8

Тема: Примена Закона о заштити узбуњивача – практична обука
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области прекршајног права.
Циљна група
Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.

Тема: Стандардизација судске праксе
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области прекршајног права.
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Циљна група
Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.
Тема: Одговорност за прекршај и ток прекршајног поступка по новом Закону о

прекршајима
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области прекршајног права.
Циљна група
Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.

Тема: Примена Кривичноправне конвенције о корупцији у прекршајном
поступку
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области прекршајног права.
Циљна група
Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Публикације, приручници, закони и подзаконски акти.
ПЛАНИРАНИ БРОЈ СЕМИНАРА: 4
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Тема: Судије прекршајних судова који поступају у предметима где лица

појављују као тражиоци азила
Циљ
Програма едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија и судијских
помоћника из области избегличког права.
Циљна група
Судије и судијски помоћници прекршајних судова Р. Србије.
Методологија
Предавања са презентацијама, практични примери, питања и одговори, дискусија,
еваулација.
Радни материјал
Приручници, закони и подзаконски акти. Издавање публикације у циљу уједначавања
квалитета едукација и могућавање судијама да доцније користе ображени радни
материјал.
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12. ПОСЕБНИ ПРОГРАМ СТАЛНЕ ОБУКЕ СУДИЈА
ВАНПАРНИЧНИХ ОДЕЉЕЊА „ПОСЛОВНА
СПОСОБНОСТ КАО ПРЕДУСЛОВ
РАВНОПРАВНОСТИ ПРЕД ЗАКОНОМ ЗА ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ“
Област права
Ванпарнични поступак, лишење пословне способности, забрана дискриминације
Увод
Конвенцијом Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом, коју је Србија
ратификовала у мају 2009. године, као и Општим коментаромбр. 1 на члан 12.
Конвенције који је усвојио Комитет за права особа са инвалидитетом 2014. године,
прописано је да особе са инвалидитетом уживају пословну способност на једнакој
основи са другима у свим областима живота.Последње измене Закона о ванпарничном
поступку указују да постоји свест о потреби реформе поступка лишења пословне
способности и система старатељства над одраслим особама, с обзиром да постојећа
решења која се тичу услова и самог поступка за лишење пословне способности нису у
складу са концептом остваривања и поштовања људских права и забране
дискриминације, јер не представљају мере подршке и заштите, већ се своде на
ускраћивање права и слобода.
Последице лишења пословне способности веома су озбиљне, комплексне и
далекосежне. Особа лишена пословне способности не може да доноси одлуке у своје
име, нема могућност да бира где жели да живи и са ким, не може да располаже својом
имовином, не може да склопи брак, одлучи о рађању, губи право гласа. Имајући у виду
прописе којима су регулисани услови за лишење пословне способности, евидентно је
да су особе са инвалидитетом у највећем ризику од лишења пословне способности,
посебно особе са интелектуалним и психосоцијалним инвалидитетом, што их додатно
излаже стигматизацији и неприхватању у друштву. Подаци показују да се број
одраслих особа под старатељством у Србији повећава, у току 2011. године, број особа
под старатељством повећан је за 33,9%, а број особа лишених пословне способности у
2012. години повећан је за 20% .
Истраживање судске праксе у Србији у поступцима лишења пословне способности
показало је да у 87% случајева суд није саслушао особу о чијој пословној способности
се одлучивало, као и да је у 99% случајева суд донео одлуку о потпуном лишењу
пословне способности. На крају, треба указати на чињеницу да се лишење пословне
способности заснива искључиво на медицинском моделу јер је у 99% анализираних
одлука јасно наведена врста инвалидитета, најчешће у форми медицинске дијагнозе,
без додатног образложења о разлозима лишења пословне способности.
Имајући у виду међународне прописе и стандарде, као и националне
антидискриминационе законе, евидентно је да је неопходна реформа система
старатељства над одраслим особама, односно, омогућавање пуног уживања пословне
способности особама са инвалидитетом. С обзиром да је у питању дуготрајан процес,
којем претходи подизање свести најшире јавности и промена парадигме у приступу
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према особама са инвалидитетом, у овом моменту је потребно да судови (такође и
органи старатељства и вештаци), у оквиру важећег законодавног оквира, поступају на
начин који обезбеђује максимално уважавање права, потреба и интереса особа о чијој
се пословној способности одлучује.
Повереник за заштиту равноправности и Иницијатива за права особа са менталним
инвалидитетом МДРИ-С организовали су 26-27. новембра 2014. године, у Бањи
Врдник, дводневну обуку за судије на тему равноправности пред законом за особе са
инвалидитетом. Обуци је присуствовало 20 судија (11 из основних судова и девет из
виших судова). Судије су биле из ванпарничних одељења, из различитих градова и
општина у Србији, с тим што је интересовање било много веће, односно, пријављивало
се по неколико из судија из истог основног/вишег суда, али у том моменту
организатори нису били у могућности да прихвате толико пријава из финансијских
разлога, па су пријаве прихватане само за по једног судију по суду.
Учесници/це су као мотивацију за учешће на обуци истакли бројне недоумице у вези
са изменама Закона о ванпарничном поступку, а посебно измену која се односи на
обавезну ревизију претходно донетих одлука о лишењу пословне способности. Судије
наводе да имају велики број „старих“ предмета, веома кратке рокове и питају се како
ће то радити и како треба да поступају. Надаље, имају недоумице у вези са плаћањем
трошкова поступка и трошкова вештачења, као и да ли је могуће саслушање по
замолници или је неопходно да лично саслушају особе које су раније лишене пословне
способности, а због чињенице да се многе особе са инвалидитетом које су лишене
пословне способности налазе у институцијама социјалне заштите, често ван места свог
пребивалишта. Одређен број учесника/ца, као мотивацију за учешће, навео је размену
информација са колегама/ницама и уједначавање судске праске, док су судије из
виших судова изразиле очекивање и жељу да сазнају више о самој теми како би у
поступцима по жалбама евентуално другачије одлучивали и могли да дају смернице
првостепеним судовима. Евалуација обуке показала је да 68% учесника сматра да су
очекивања од обуке остварена у потпуности. Највећи број учесника/ца оцењује
квалитет презентација и излагања највишом оценом, али и остали аспекти обуке су
оцењени веома високим оценама1.
Тема
Тема обуке је једнако признање пред законом за особе са инвалидитетом са аспекта
пословне способности. Осим прописа којима су регулисани услови и поступак лишења
пословне способности, тема обуке су и домаћи и међународни стандарди и обавезе које
је Република Србија преузела ратификацијом међународних докумената, а који указују
на потребу реформе система лишења пословне способности и старатељства над
одраслим особама. Теме семинара су и последице лишавања пословне способности,
механизми заштите особа са инвалидитетом, искуства других земаља, као имогућности
коришћења мање рестриктивних мера које су на располагању у националном
Sintetizovan izveštaj o radu centara za socijalni rad u Srbiji u 2012. godini, Republički zavod za socijalnu zaštitu,
2013.
1 Nalazi istraživanja “Poslovna sposobnost kao ljudsko pravo u Srbiji”, Beogradski centar za ljudska prava i Inicijativa
za prava osoba sa invaliditetom MDRI‐S. Istraživanje je sprovedeno tako što su osnovnim (34) i višim sudovima (26)
upućeni zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja kojima je zatraženo da dostave sve odluke o lišenju i
vraćanju poslovne sposobnosti, kao i o produženju roditeljskog prava za period 2008‐2010. godina. Prikupljeno je
997 odluka osnovnih/opštinskih sudova i 68 odluka viših/okružnih sudova.
1
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законодавству. У току обуке ће бити обрађена повезаност антидискриминационог
законодавства са овим областима.
Напредни ниво обуке продубљује наведене теме и проширује знања и информације јер
укључује праксу Европског суда за људска права, повезаност пословне способности са
другим људским правима (живот у заједници, заштита од злостављања и тортуре),
различите моделе комуникације са особама са инвалидитетом у циљу успешног
саслушања у поступку одлучивања о пословној способности, као и моделе доношења
одлука уз подршку.

Циљеви семинара
Обука „Пословна способност као предуслов равноправности пред законом за особе са
инвалидитетом“ осмишљена је кроз два модула – први и основни ниво обуке и
напредни ниво обуке који је намењенсудијама које су похађале први ниво.
Циљеви основног нивоа обуке:
 Да учеснице/ци стекну и/или обнове знања о кључним појмовима у вези са
пословном способношћу;
 Да продискутују о кључним проблемима и неусаглашености националног
законодавства са међународним уговорима и стандардима;
 Да осмисле на који начин могу да дају допринос поштовању људских права
особа са инвалидитетом у поступцима лишења пословне способности, пре
реформе законодавства.
Циљеви напредног нивоа обуке:
 Да учеснице/ци стекну продубљена знања о кључним појмовима у вези са
пословном способношћу;
 Да продискутују о кључним проблемима у националном законодавству у
поступцима лишења пословне способности;
 Да учеснице/ци стекну продубљена знања о међународној пракси у вези са
лишавањем пословне способности;
 Да учеснице/и стекну знања о начинима комуникације са особама са
инвалидитетому циљу успешнијег саслушавања на рочишту;
 Да осмисле на који начин могу да дају допринос поштовању људских права
особа са инвалидитетом у поступцима лишења пословне способности, пре
реформе законодавства.
Циљна група
Укупан број учесника по семинару је од 25 до 30. Семинар је намењен:
 судијама основних судова (судијама у ванпарничном поступку);
 судијама виших судова;
 судијским помоћницима.
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Методологија
Обука је планирана као консултативни и интерактивни процес, који се реализује кроз
предавања, анализе примера из праксе и дискусије. Семинар комбинује различите методе у
складу са потребама учења одраслих, односно презентације и тренерски инпут, рад у пару и
малим групама, индивидуални рад, а свака сесија има одређено време за дискусије у пленуму.

Радни материјал
 Конвенција о правима особа са инвалидитетом и Општи коментар 1. Комитета
за права особа са инвалидитетом:
 Радни материјали на појединачне теме сесија основног нивоа обуке: 1)
стереотипи и предрасуде, 2) дискриминација, 3) стигматизација, 4)
терминологија у вези са особама са инвалидитетом, 5) различити приступи
особама са инвалидитетом, 6) овлашћења различитих актера у поступку
лишења пословне способности;
 Радни материјали на појединачне теме сесија напредног нивоа обуке: 1)
документа Савета Европе и Венецијанске комисије о пословној способности, 2)
релевантна пракса Европског суда за људска права у вези са лишењем пословне
способности, 3) примери различитих начина комуникације особа са
инвалидитетом, 4) различити модели одлучивања уз подршку;
 Студије случаја;
 Публикација „Лишење пословне способности: закони и пракса у Републици
Србији“, Косана Бекер, издавач Иницијатива за права особа са менталним
инвалидитетом МДРИ-С, новембар 2014. године; друге публикације и
извештаји на ову тему.
Планиран број семинара
2 – 3 основна
1 – 2 напредна
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13. ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
„СУДИЈСКА/ЈАВНОТУЖИЛАЧКА ЕТИКА“
Увод
У циљу јачања интегритета и спречававања корупције у судовима и јавним
тужилаштвима неопходно је обучити судије и јавне тужиоце о домаћим и
међународним оквирима за примену и заштиту судијске и тужилачке етике, као и
упознати их са радом дисциплинских органа у случајевима кршења судијске и
тужилачке етике, као и примене етичких стндарда на интернету.
Списак тема:
 Домаћи и међународни правни оквир за судијску/тужилачку етику
 Дисциплински поступак у случајевима кршења судијске/тужилачке етике
 Конфликт интереса и интегритет, судијска и јавнотужилачка етика на интернету

Циљ: Примена стечених знања у спровођењу етичких стандарда у судовима и
тужилаштвима, као и унапређење и разрада етичких стандарда утврђених у Кодексу
Судијске и Кодексу јавно тужилачке етике, боље познавње дисциплинског поступка у
случајевима крђења кодекса, коришћење интернета и социјалних мрежа у циљу јачања
интегритета носилаца правосудних функција.
Циљна група: судије и тужиоци основних/виших/апелационих судова/тужилаштва
Предавачи: раде у групи по троје
Метод рада: кратко уводно разматрање предвиђених тема, рад у групама на
хипотетичким ситуацијама, дискусија о етичким стандардима

Радни материјал: приручник „Етика и интегритет у правосуђу“

Место одржавања: Седиште Правосудне академије или апелационих судова

Трајање: једнодневни семинари, укупно 8 и то: 4 за подручја тужилачких и 4 за
подручја судских апелација.
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14. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ (ПР) У ЈАВНИМ
ТУЖИЛАШТВИМА
Увод
У циљу импленетације Комуникационе стратегије у јавним тужилаштвима неопходно
је обучити јавне тужиоце за медијске и друге вештине у области ПР. У том смислу
треба реализовати обуку у три фазе тј. три једнодневне обуке за сваку од апелација.
Списак тема:
 Вештина медијског извештавања у судовима/анализа новинских текстова,
/писање саопштења за јавност/ ТВ наступи
 Кризни ПР
 Превазилажење
препрека
стратегије/разматрање

у

имплементацији

комуникационих

Прављењњ медија плана
Предвиђених активности у Стратегијама појединачних тужилаштава/анализа
постигнутог и мере за побошљшање имплементације Стратегија са посебним
акцентом
на спречавању цурења информација из јавних тужилаштава.

Циљ: Подизање вештина за ПР и имплементација Комуникационе стртегије за јавна
тужилаштва.
Циљна група: Јавни тужиоци / портпароли јавних тужилаштва односно лица задужена
за имплементацију Комуникационе стратегије

Предавачи: раде у групи по троје

Метод рада: кратко уводно разматрање предвиђених тема, рад у групама на
хипотетичким ситуацијама, унапред припремљеним конкретним задацима дискусија и
анализа урађених задатака.
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Радни материјал: презентације, новински текстови, примери из праксе/добри и лоши
модели
Употреба камере, нсимање учесника, приказивање симљених матријала тј анализа ТВ
матерјала

Место одржавања: Седиште Правосудне академије или апелационих судова

Трајање: једнодневни семинари, укупно 12 и то: по 3 у свакој апелацији за јавне
тужиоце са целе територије Србије.

Област : Односи са јавношћу (ПР) у судовима

Увод
У циљу подизања нивоа занања у области односа са јавношћу неопходно је обучити
судије за медијске и друге вештине у области ПР. У том смислу треба реализовати
обуку за портпароле судова како би се јавност професионално извештавала о раду
судова и грађанима представила боља и реалнија слика о деловању правосуђа и
истовремнео подигао углед и поверење јавности, кроз унапређење односа са медијима.

Списак тема
 Стратегија односа са јавношћу за судове
 Вештина комуницирања са странкама
 Вештина медијског извештавања /анализа новинских текстова,
/писање саопстења за јавност/ ТВ наступи
 Употреба интернета у сврху ПР-а
 Посебна заштита осетљивих група у медијском извештавањ
 Кризни ПР

Циљ: Подизање вештина за ПР у судовима, проактиван и професионалан однос према
медијима и јавности. Јачање имиџа судова у јавности, транспарентност у раду итд
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Циљна група: портпароли судова

Предавачи: раде у групи по двоје

Метод рада: кратко уводно разматрање предвиђених тема, рад у групама на
хипотетичким ситуацијама, унапред припремљеним конкретним задацима дискусија и
анализа урађених задатака.

Радни материјал: презентације, новински текстови, примери из праксе/добри и лоши
модели
Употреба ТВ камера, анализа снимљеног матријала

Место одржавања: Седиште Правосудне академије или апелационих судова

Трајање: једнодневни семинари, укупно 12 и то: по 3 у седиштима апалеционих
судова
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15. ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ
КАНЦЕЛАРИЈИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА И
АДМИНИСТРАТИВНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ДРЖАВНОГ
ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
Увод
Овај план едукације представља стратешки прилаз унапређењу функционисања
Административних канцеларија, чији део су различите врсте обука за све запослене.
Обука је планирана кроз едукације за 12 различитих тема и обухвата све запослене у
административним канцеларијама Високог савета судства и Државног већа тужилаца.
Годишњи план обука омогућава ефикасно искоришћавање средстава из међународних
пројеката, као и ефикасну сарадњу са институцијама које које се баве обукама попут
Правосудне академије.
Списак обука:
1. ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
2. ОБУКА ЗА РАД НА РАЧУНАРУ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ,
АДМИНИСТРАЦИЈА РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
3. ПРИПРЕМА И ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА, ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
4. УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
5. ПРИМЕНА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА, ЗАКОНА О
ПЛАТАМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА И
ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ
6. ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
7. РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
8. БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
9. ПРИМЕНА ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ВЕЗАНО ЗА БУЏЕТ
10. ПРИПРЕМА ПРОЈЕКАТА ЗА ИПА ФОНД ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
11. КОМУНИКАЦИЈСКЕ ВЕШТИНЕ
12. ОСНОВНА И СПЕЦИФИЧНА ЗАНАЊА У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ
ИНТЕГРАЦИЈА
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Обука за канцеларијско пословање
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
Циљна група:
Запослени у административној канцеларији ВСС и административној канцеларији ДВТ
Предавачи:
Раде у групи по двоје
Метод рада:
Презентација тема од стране предавча и дискусија са учесницима
Радни материјал:
Место одржавања:
ВСС и ДВТ
Трајање:
Дводневни семинари за све запослене који су подељени у 3 групе

Обука за рад на рачунару и информационе технологије, администрација
рачунарских мрежа
Теме:
 WORD програм
 EXCEL програм
 POWER POINT програм
Циљ:
До краја обуке запослени ће се обучити за бољи, организованији и ефикаснији рад на
рачунару и коришћење програма WORD, EXCEL и PPT
Циљна група: Запослени у административној канцеларији ВСС и административној
канцеларији ДВТ
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Предавачи:
Раде у групи по двоје
Метод рада:
Презентација тема од стране предавча и дискусија са учесницима, практична примена
корака на рачунару
Радни материјал:
Рачунари и рад на њима припремљена документа за сређивање текста
Место одржавања:
ВСС и ДВТ
Трајање:
Дводневни обука за све запослене Обука за рад на рачунару и информационе
технологије, администрација рачунарских мрежа

Припрема и планирање буџета, извршење буџета
Теме:
 Процедуре у планирању буџета и улога буџетских корисника у процесу
планирања буџета директних и индиректних буџетских корисника; Коришћење
апликације за припрему буџета
 Припрема и планирање буџета директног буџетског корисника; Припрема и
планирање буџета индиректних буџетских корисника
 Извршење буџета - Буџетски прописи; Основни елементи извршења буџета и
њихова подршка у оквиру информационих система ФМИС и ЗУП Саветник;
Управљање апропријацијама, планови извршења буџета; Управљање квотама;
Извештавање; Планирање извршења буџета на дневном и месечном нивоу.
Циљ:
До краја обуке запослени ће се се упознати и бити у стању да примењују процедуре у
планирању, припреми и извршењу буџета, као и извештавању о буџету.
Циљна група:
По 10 запослених у административним канцеларијама ВСС и ДВТ
Предавачи:
Раде у групи по двоје
Метод рада:
Презентација тема од стране предавча са изношењем конкретних примера и
дискусијом
Радни материјал:
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Презентација тема и рад на практичним примерима
Место одржавања:
ВСС и ДВТ
Трајање:
Дводневна обука за запослене
Управни поступак и управни спор
Теме:
 Основна начела управног поступка, странке, лице са правним интересом,
општење органа и странке, достављање поднеска, покретање управног
поступка, поступак доношења првостепеног решења, решење, закључак , жалба
у управном поступку, ванредна правна средства, извршење коначних управних
аката
 Примена решења садржаних у Закону о судијама у вези решавања у управним
стварима, примена решења садржаних у Закону о уређењу судова у вези са
решавањем у управним стварима
 Управни спор у пракси, конкретни примери из праксе са освртом на ставове
Уставног суда Србије и Европског суда за људска права
Циљ:
До краја обуке запослени ће се се упознати са применом Закона о управном поступку
Циљна група:
Запослени у административној канцеларији ВСС
Предавачи:
Раде у групи по двоје
Метод рада:
Презентација тема од стране предавча са изношењем конкретних примера и
дискусијом
Радни материјал:
Место одржавања:
ВСС
Трајање:
Дводневни обука за све запослене
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Примена Закона о јавним набавкама
Теме:
 Поступак јавних набавки (Врсте поступака јавних набавки и начин спровођења;
Израда конкурсне документације, техничке спецификације; Обавезни услови за
учешће у потупку јавне набавке, додатни услови за учешће у поступку, начин
доказивања о испуњености услова, понуда; Отварање понуда, поступак заштите
права пред Републичком комисијом; Планирање јавних набавки, евиденција и
извештаји о јавним набавкама; Прекршјна и кривична одговорност везана за
поступке јавних набавки
 Примена Закона о јавним набавкама у пракси кроз студије случаја, мишљења и
ставове надлежних органа и институција
Циљ:
До краја обуке учесници ће стећи знање о правима и обавезама која прописује Закон о
јавним набакама; стећи знање о правима и обавезама наручиоца и понуђача у области
спровођења јавних набавки; Бити оспособљени да реше дилеме до којих долази у
примени закона и умети да примене нова знања и искуства у даљем раду
Циљна група:
По 8 запослених у административним канцеларијама ВСС и ДВТ
Предавачи:
раде у групи по двоје
Метод рада:
Презентација тема од стране предавча са изношењем конкретних примера и
дискусијом, рад на хипотечким случајевима
Радни материјал:
Презентација тема и рад на практичним примерима
Место одржавања:
ВСС и ДВТ
Трајање:
Тродневна обука за 16 запослених

Руковођење и управљање
Теме:
 Руковођење као знање и вештина (Управљање и руковођење; Руковођење у
државној управи; Различити стилови руковођења ; Улога руководиоца у
процесу промена; Значај комуникације за руковођење; Изградња тима ;
Руководилац као мотиватор; Руковођење и доношење одлука; Дигнитет на
послу)
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Циљ:
До краја обуке учесници ће стећи основна знања о руковођењу у државној управи, О
стиловима руковођења, о потреби и значају и улози у тимском раду, Комуникацији
унутар тимова и процесу одлучивања и спровођењу одлука у циљу ефикаснијег рада.
Циљна група: по 10 запослених у административним канцеларијама ВСС и ДВТ
Предавачи:
Раде у групи по двоје
Метод рада:
Презентација тема од стране предавча са изношењем конкретних примера, радом у
групама и дискусијом,
Радни материјал:
Презентација тема и рад на практичним примерима
Место одржавања:
ВСС и ДВТ
Трајање:
Дводневна обука за запослене у ВСС и ДВТ

Борба против корупције
Теме:
 Упознавање са кључним појмовима: корупција и интегритет, лични интегритет,
питање етике и изградња индивидуалне одговорности, етичке дилеме и
доношење одлука, митови о корупцији, улога функционера у борби против
корупције, систем јавне одговорности и заштита јавног интереса, одговорност
грађана у спречавању корупције
 Међународни документи и стандарди у области борбе против корупције
 Спречавање сукоба интереса и контрола имовине функционера
 План интегритета
Циљ:
До краја обуке учесници ће стећи основна знања о институтима и начинима за борбу
против корупције и биће у стаљу да их примењују као и да имају план интегритета.
Циљна група:
По 10 запослених у административним канцеларијама ВСС и ДВТ
Предавачи:
Раде у групи по двоје
Метод рада:
Презентација тема од стране предавча са изношењем конкретних примера, радом у
групама и дискусијом,

106
Радни материјал:
Презентација тема и рад на практичним примерима
Место одржавања:
ВСС и ДВТ
Трајање:
Тродневна обука за запослене у ВСС и ДВТ

Примена подзаконских аката везано за буџет
Теме:
 Дефинисање, идентификација, структура, представљање и терминологија
програмског буџета и повезаност програмског буџета са подзаконским актима
 Главни кораци у процесу планирања програмског буџета
Циљ:
До краја обуке полазници ће се упознати са програмским приступом буџетском
планирању и бити у стаљу да га директно примњују
Циљна група:
По 10 запослених у административним канцеларијама ВСС и ДВТ
Предавачи:
Раде у групи по двоје
Метод рада:
Презентација тема од стране предавча са изношењем конкретних примера, радом у
групама и дискусијом,
Радни материјал:
Презентација тема и рад на практичним примерима
Место одржавања:
ВСС и ДВТ
Трајање:
Једнодневна обука за запослене у ВСС и ДВТ
Примена Закона о државним службеницима, Закона о платама државних
службеника и намештеника и подзаконских аката везаних за државне
Теме:
 Појам државних службеника и намештеника, Права и дужности државних
службеника, Врсте радних места и њихово попуњавање, Оцењивање и
напредовање државних службеника
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 Премештај државних службеника, Стручно оспособљавање и усавршавање
 Одговорност државних службеника, Престанак радног односа, Права државних
службеника при промени уређења државних органа, Одлучивање о правима и
дужностима државних службеника, Уређење кадровског система, Плате
државних службеника и намештеника, накнада трошкова и отпремнина,
Посебна правила о намештеницима
Циљ:
Примена и спровођење закона и примена подзаконских аката везаних за државне
службенике, са посебним освртом на измене закона. До краја обуке учесници ће стећи
знање о правима и обавезама из радног односа у државним органима и подзаконским
актима који регулишу ту област.
Циљна група: по 10 запослених у административним канцеларијама ВСС и ДВТ
Предавачи: раде у групи по двоје
Метод рада:
Презентација тема од стране предавча са изношењем конкретних примера, радом у
групама и дискусијом,
Радни материјал:
Презентација тема и дискусија о спорним питањима.
Место одржавања:
ВСС и ДВТ
Трајање:
Једнодневна обука за запослене у ВСС и ДВТ

Комуникацијске вештине
Теме:






Важност и заначај комуникацијеи ефективно преношење поруке
Канали комуникације
Вербална и невербална комуникација
Комуникација унутар органиѕације и комуникација ка споља
Спречавање конфликтне комуникцаје

Циљ:
До краја обуке учесници ће стећи основна знања основама комуникцаје, биће у стању
да ефективно користе различите канале комуникације, стећи основна ѕнања за и
спречавање конфликтне комуникације.
Циљна група:
По 10 запослених у административним канцеларијама ВСС и ДВТ
Предавачи:
Раде у групи по двоје
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Метод рада:
Презентација тема од стране предавча са изношењем конкретних примера, радом у
групама и дискусијом,
Радни материјал:
Презентација тема и рад на практичним примерима у групама
Место одржавања:
ВСС и ДВТ
Трајање:
Дводневна обука за запослене у ВСС и ДВТ

Припрема пројеката за ИПА фонд Европске уније
Теме:





Оквир ИПА ѕа пружање помоћи;
Компоненте ИПА
ИПА процес програмирања у Србији
Процес програмирања и припреме ИПА предлога пројекта

Циљ:
Унапређење капацитета државнвих службеника у вештини припреме пројкеката у
оквиру конкурисања за ИПА фондове Европске уније у области јачања правосудних
капацитета као једне од 5 специјализованих компоненти ИПА фонда.
До краја обуке учесници ће стећи основна занња о ИПА као оквиру за пружање помоћи
земљама кандидатима за улазак у ЕУ и овладати основним вештинама планирања
пројекта, управљања и извештавања по програму/пројекту
Циљна група:
Запослени у административним канцеларијама ВСС и ДВТ
Предавачи:
Раде у групи по двоје
Метод рада:
Презентација предвиђених тема
Радни материјал:
модели предлога пројеката и модели извештаја о прачењу и реализацији ИПА
пројеката
Место одржавања:
ВСС и ДВТ
Трајање:
Дводневна обука
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Основна и специфична знања о Европској унији и процесу европских интеграција
Теме:
 Увод у историјски развој ЕУ и основни принципи и акти на којима се заснива
ЕУ
 Институције и процес доношења одлука у ЕУ;
 Увод у процес европских интеграција; процес вођења преговора о приступању
ЕУ на путу ка пуноправном чланству Србије у Европској унији
 Процес европских интеграција у области правосуђа - поглавље 23 (Правосуђе и
основна права) и поглавље 24 (Правда, слобода и безбедност)
Циљ:
Унапређење стечених знања о Европској унији - основе, права и процедуре и процес
европских интеграција у области правосуђа. До краја обуке учесници ће стећи основна
знања о Европској унији и оспособити се да анализирају институције, политике и
односе унутар Европске уније.
Циљна група:
Запослени у административним канцеларијама ВСС и ДВТ
Предавачи:
Раде у групи по двоје
Метод рада:
Презентација предвиђених тема
Радни материјал:
Место одржавања:
ВСС и ДВТ
Трајање:
Дводневна обука
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16. ПРОГРАМ ОБУКЕ ПРЕДАВАЧА
Тема: ТРЕНИНГ ТРЕНЕРА
Појам, дефиниција и значај тренинга: Друштво у коме живимо се непрестано мења.
Сталне иновације у области технологије и информатике су обележје нашег времена.
Знање којим располажемо данас већ сутра није довољно. Концепција образовања се
мења. Концепти који су коришћени у прошлости се усавршавају, а јављају се и нови
концепти образовања. Један од тих концепата је и „тренинг“.
Једноставно дефиниција тренинга гласи: преношење професионалних вештина, знања
и информација.
Овај нови концепт у образовању уско је повезан са андрагогијом, науком о образовању
одраслих. У овом систему наставника замењује тренер, о коме се говори и као о
„фацилитатору“.
Према томе, тренер је особа која је одговорна за преношење професионалних вештина,
знања и информација, коришћењем андрагошке методологије. Оно што је неопходно
сваком тренеру који ради са одраслима је познавање начина на који одрасли уче,
њихове мотивације, као и техника презентације, модерације и фацилитације, које треба
да поспеше учење одраслих, без обзира на садржај који се преноси. Акцентовање
искуственог учења и примењивање принципа интерактивне обуке наглашава улогу
партиципаната у процесу развоја, где тренер више није једини извор сазнања већ
катализатор који омогућава, структурира и поспешује размену међу полазницима.
Овакав начин рада је нарочито погодан када су полазници професионалци из неке
области, који нису „тabula rasa“, и код којих се више ради о надоградњи већ
постојећих компетенција, а који могу једни другима представљати значајан извор
сазнања. Мислимо да је у правосуђу управо такав случај.
Циљ: Тренинга је упознавање учесника са основама тренерског рада и стицање
базичних вештина вођења тренинга и управљања процесом интерактивне обуке и
организованог учења. Посебна пажња ће бити усмерена на развој компетенција
управљања наставним процесом, кроз његове функције: планирање, организовање,
вођење и контролу/евалуацију.
Нивои обуке: У оквиру процеса развијања тренерских компетенција можемо
разликовати два нивоа обуке. Током првог нивоа обуке развијају се компетенције
полазника за овај облик рада, са нагласком на развој практичних вештина
партиципаната. На другом нивоу обуке, који би се могао назвати супервизијом, се кроз
метод симулације реализације практичног тренинга врши контрола развијености
тренерских вештина полазника, и кроз реалне и животне примере указује на даље
могућности и правце развоја полазника као будућег тренера. Полазник се охрабрује да
даље развија своје идентификоване добре тренерске компетенције, а указује се и на
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евентуалне мањкавости одређених делова тренерских компетенција и улога, као и
начине за њихово превазилажење.
Циљна група: Судије, јавни тужиоци и њихови заменици, као и сви остали других
професија који се ангажују као предавачи на семинарима које организује и спроводи
Правосудна академија.
Методологија: Што се тиче методологије рада, вреди напоменути да је она условљена
циљевима које треба постићи, као и карактеристикама групе са којим ће бити рађено.
Што се тиче облика рада користиће се рад са целом групом (у оквиру уводних
теоријских поставки, коришћењем методе предавања/презентовања); рад у малим
групама коришћењем интерактивних техника; као и рад у паровима кроз коришћење
драмске методе, односно “Role play”; односно методе симулације ситуација
карактеристичних за посао и улоге тренера. Битно је нагласити да ће у свим облицима
рада и приликом коришћења поменутих метода и техника бити максимално
имплементиран принцип интерактивности, односно, наглашена је интеракција између
полазника и тренера, али и између самих учесника.
Радни материјал: Штампани материјал за полазнике (handout): Интерактивна обука,
Улоге водитеља у процесу обуке, Методе интерактивне обуке, Табела за дизајн
тренинга, Правила визуализације и презентације, Модерација/фазе развоја образовне
групе, табела за евалуације; фломастери; папир за флип чарт; креп-трака; маказе; ППТ
(Power Pint Presentation).
Планирани број семинара: Четири годишње, у свакој апелацији по један дводневни
семинар.
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17. ПРОГРАМ ОБУКЕ МЕНТОРА
Тема: МЕНТОРСТВО
Појам, дефиниција и значај менторства: Менторство је начин на који се све више
учи у готово свим сферама живота и рада. Менторство постаје средство да се
унапреди, не само квалитет рада појединца, већ и квалитет рада организације у целини.
У свету се развија култура менторства као начин оспособљавања и унапређења
квалитета рада у различитим областима, у образовању посебно.
Менторство је сложени, интерактивни процес, који се одвија међу особама различитих
нивоа искуства и стручности, који интерперсонални или психолошки развитак,
каријеру и/или образовни развитак, и функције социјализације сједињује у однос ...
Надаље, менторски процес одвија се у динамичном односу у одређеној средини“
(Carruthersa, 1993: 193)
Кармин (Karmin, 1988) одређује менторство као комплексан, интерактиван процес који
се одвија између појединаца различитог нивоа искуства и стручности, у којем
стручњак даје подршку свом колеги како би постао ефикаснији у раду и допринео
остваривању циљева установе у којој ради. Крајњи циљ јесте развој и раст стажисте и
његово напредовање у каријери. Ова дефиниција обухвата све значајне елементе
менторства у организацији и одређује се као значајна кадровска функција (узор,
усресређеност на раст и развој кандидата, поверење, подршка, социјализација, итд.).
„Укратко, менторство је процес помоћу којег се знање и разумевање, вештине и
способности могу пренети на мање искусне практичаре (Blanford, 2000: 202).
Данас, све модерне организације у развијеним социо-економским срединама користе
менторство као кључан начин учења и укључивања запосленог у организациону
културу, преношење професионалне мудрости, знања, вештина и ставова који су
особени за конкретну организацију и део су њеног идентитета, али и њене јединствене
мисије. Постоје два основна приступа менторству: спонзорски (заступљен претежно у
САД-у, где је главна улога ментора повезивање штићеника са утицајним људима и
његова промоција у стручним/пословним круговима) и развојни (заступљен претежно
у Европи, где је главна улога ментора пружање подршке менторисаном за његов
лични и професионални раст и развој). Током реализације тренинга акценат је на
развојном менторству.
Менторске компетенције могу се грубо сврстати у две категорије: оно што он/она ради
(управља односом, помаже и подржава; и управља трансфером компетенција) и оно
што он/она „јесте“ (личне карактеристике и велико искуство). Ментор треба да има
развијене вештине проактивног приступа, подршке и охрабривања стажисте како би
развио самоувереност, самосталност и аутономију у његовом раду, али у исто време
поставља изазове, критикује и конфронтира, како би код кандидата развио критичко
мишљење. Стога мора да има знања везана за сам процес менторства које пролази
кроз неколико фаза. Клатербак (2009) говори о четири фазе менторског односа:
увођење (почетак), средњи период, привођење односа крају и поновни почетак.
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Менторство у правосуђу, као друштвеној функцији која захтева примену скривеног
искуственог знања, представља незаобилазни облик рада који омогућава преношење
компетенција са искуснијих практичара на мање искусне.
Циљ: Код будућих ментора, судија, јавних тужилаца и њихових заменика освестити
једну нову улогу коју ће ускоро преузети, упознати полазнике са значајем,
карактеристикама и развојним фазама саме улоге креирање једне нове врсте
сензибилитета у професији, сензибилитет за рад са полазницима почетне обуке,
сензибилитет за преношење личног знања и искуства и фацилитирање процеса учења
код других (младих и мање искусних).
Нивои обуке: У оквиру процеса развијања компетенција ментора можемо разликовати
два нивоа обуке за менторство. Током првог нивоа обуке развија се сензибилитет
полазника за овај облик рада, указује на пожељан менторски однос и развијају вештине
потребне за обављање ове андрагошке делатности. На другом нивоу обуке се кроз
метод симулације врши супервизија развијености менторских вештина и кроз реалан
проблем указује на даље могућности и правце развоја полазника као будућег ментора.
Циљна група: Судије, јавни тужиоци и њихови заменици
Методологија: Што се тиче методологије рада, вреди напоменути да је она условљена
циљевима које треба постићи, као и карактеристикама групе са којим ће бити рађено.
Што се тиче облика рада користиће се рад са целом групом (у оквиру уводних
теоријских поставки, коришћењем методе предавања/презентовања); рад у малим
групама коришћењем интерактивне технике под називом “World Cafe”; као и рад у
паровима кроз коришћење драмске методе, односно “Role play”. Битно је нагласити да
ће у свим облицима рада и приликом коришћења поменутих метода и техника бити
максимално имплементиран принцип интерактивности, односно, наглашена је
интеракција између полазника и тренера, али и између самих учесника.
Радни материјал: Штампани материјал за полазнике (handout): Менторство појам и
фазе, Фацилитација, Полазник у менторском односу, Проблеми у менторству;
модерацијске картице; фломастери; папир за флип чарт; креп-трака; маказе; ППТ
(Power Pint Presentation).
Планирани број семинара: Осам семинара годишње, у свакој апелацији по два
дводневна семинара.
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18. ПРОГРАМА ОБУКЕ И СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА АДМИНИСТРАТИВНОГ
ОСОБЉА У СУДОВИМА И ЈАВНИМ
ТУЖИЛАШТВИМА
Тема: АДМИНИСТРАЦИЈА
У Програму су дефинисани облици рада за административно особље у судовима и
јавним тужилаштвима, у циљу стицања основних знања на почетку рада ,а онда и
усавршавање стечених и стицање нових знања током рада, како би се подигао њихов
професионални ниво и изградила свест о значају послова које обављају и
одговорности.
Циљ
Циљ ових обука би се састојао у оптималном функционисању администрације судова
и тужилаштава,ради њиховог ефикаснијег поступања,као и растерећења носица
правосудних дужности од сувишних административних послова.
Корисници
Корисници Програма су административно особље у судовима и јавним тужилаштвима.
Програм обуке административног особља у судовима и јавним тужилаштвима
подељен је на Почетну обуку и Сталну обуку уз рад.
Центри за организовање семинара
Центри за организовање семинара су у Републици Србији :Ниш, Нови Сад, Крагујевац
и Београд;
1.ПОЧЕТНА ОБУКА
Увод : У циљу доброг функционисања администрације у судовима,јавним
тужилаштвима и другим правосудним органима неопходна је почетна обука посебно за
оно особље које први пут ступа у радни однос у оваквим органима.
Теме:
1. Место и улога суда и јавног тужилаштва у систему власти;
2. Положај, права и обавезе државних службеника у државној управи;
3. Положај, права и обавезе државних службеника у судовима и јавним
тужилаштвима;
4. Основна знања о правилима кривичног, парничног и ванпарничног поступка;
5. Професионална етика и одговорност судског и тужилачког особља;
6. Општење са странкама и јавност рада;
7. Начело јавности и интегритет суда;
8. Корупција и антикорупцијске мере;
9. Одговорност државе за рад државних органа
10. Дисциплинска и материјална одговорност запослених.
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Посебна знања о појединим судским поступцима
 Кретање предмета и администрирање( К,Ки, Км,Ким,П,П1,Р,О, Кт, Ктн, Ктр и
др.);
 Обука за рад у специјализованим одељењима суда и јавног тужилаштва
 Поступање у извршном постуку, земљишно књижном и поступцима по
посебним закони
Пословање у судовима и јавним тужилаштвима
1.

Судски пословник
 Послови судске управе;
 Распоред послова;
 Пословничке одредбе о судијама,судијама поротницима и судском особљу;
 Послови секретара,управитеља писарница и шефа одсека;
 Радно време и судски одмор;
 Општење са странкама и јавношћу и пословање ван седишта зграде;
 Појам државне и службене тајне и њихова заштита, ознаке степена
поверљивости и поступање са материјалима који су означени као поверљиви;
 Облик судских аката и одлука,начин писања и потписивања;
 Вођење уписника и помоћних књига;
 Распоређивање предмета;
 Администрирање и кретање предмета од пријема писмена до предаје у рад;
 Ток судског поступка,рад у првостепеном и другостепеном већу и код судије
појединца;
 Рад писарнице после донетих одлука;
 Самостално обављање послова писарнице (давање и примање обавештења,
констатција правноснажности и извршности, отклањање недостатака у
поднесцима, указивање на истек рокова, констовање неблаговремености);
 Судске ,таксе накнаде и трошкови поступка;
 Посебне
одредбе
за
поједине
поступке(земљишне
књиге,извршење,поштовање рокова из ЗПП-а,ЗЈИ,Породичног закона и
других посебних закона);
 Архивирање,чување и издвајање предмета;
 Финансијско-матерјално пословање;
 Овере уговора и преписа и међународно-правна помоћ и
 Основи информатичке обуке.

2.

Правилник о управи у јавном тужилаштву
 Послови управе у јавном тужилаштву;
 Унутрашње уређење и организација рада јавног тужилаштва;
 Одредбе о јавном тужиоцу, заменицима јавног тужиоца и запосленима у
јавном тужилаштву;
 Послови писарнице, управитеља писарнице, финансијско-рачуноводствени
послови;
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 Заштита државне и службене тајне, посебно појам државне и службене
тајне, ознаке степена поверљивости и поступање са материјалима који су
означени као поверљиви;
 Однос јавног тужилаштва према грађанима, посебно дужност примања
поднесака, давање обавештења на основу података из уписника, издавање
уверења и потврда, давање списа на разматрање и преписивање;
 Руковање предметима, посебно поступање по доставним наредбама, пријем
поднесака, списа, новчаних писама, телеграма, пакета и других пошиљки,
попис списа, ознаке на предметима, предаја предмета у рад, отпрема
пошиљки, надзор над списима и другим материјалима и познавање прописа
о канцеларијском пословању у управи;
 Руковање привремено одузетим предметима и стварима од вредности;
 Начин вођења евиденција у јавном тужилаштву, посебно уписника и
помоћних књига;
 Чување и поступање са архивским материјалом и
 Коришћење рачунара у раду јавног тужилаштва, посебно у вођењу
евиденција.
Међународно право и стандарди
Основна знања о Европској Конвенцији за заштиту људских права и основних слобода,
(члан 5. и 6 ) и Европском суду за људска права.
Развој одговарајућих професионалних вештина
 Подизање културе опхођења са странкама и способност решавања инцидентних
ситуација;
 Способност добре комуникације са судијама, тужиоцима и особљем;
 Способност ефикасног администрирања у предметима;
 Способност замењивања,брзог интервенисања и решавања насталих проблема;
 Ефикасно и уредно достављање;
 Ажурно поступање са судским вештацима;
 Вештина коришћења информационих технологија и
 Преузимање административних послова судија и тужилац.
Циљна група:
Административно особље у судовима и јавним тужилаштвима са радним стажам до 3
године
Службеници са преко 3 године радног стажа у првој години примене програма.
Метод рада: Комбинација предавања и дискусија у групама, округли столови,анализа
конкретних случајева, радионице, симулације
Радни материјал: Релевантни прописи у примени и Приручници у штампаној и
електронској верзији
Трајање: Најмање 6 дана годишње са најмање три семинара годишње
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2. СТАЛНА ОБУКА УЗ РАД
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;
 Заштита података : правни оквир
 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 јавних 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;
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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 .)

Д) Заштита података и приступ информацијама од јавног значаја
 Правни оквир заштите података у Србији; заштита података у истрагама;
заштита података и ЕВРОЏАСТ; Право на приступ информацијама од јавног
значаја према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Циљна група:
 Административно особље у судовима и јавним тужилаштвима са радним
стажом преко 3 године;
 Управитељи писарница;
 Шефови писарница и
 Секретари судова и јавних тужилаштава.
Метод рада: Комбинација предавања и дискусија у групама, округли столови,анализа
конкретних случајева, радионице, симулације;
Радни материјал: Релевантни прописи у примени и
 Приручници у штампаној и електронској верзији
Трајање: Најмање 4 дана годишње са најмање два семинара годишње
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19. ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ПОСРЕДНИКА НА
ОСНОВУ ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У
РЕШАВАЊУ СПОРОВА
ТЕМА: МЕДИЈАЦИЈА

Увод: Meдиjaциja je пoступaк у кoмe двe стрaнe учeствуjу у рeшaвaњу свoг спoрнoг oднoсa,
мирним путeм, уз пoсрeдoвaњe jeднoг или вишe мeдиjaтoрa. Meдиjaциja je мoгућa у
имoвинскo прaвним ствaримa, приврeдним ствaримa, пoрoдичним ствaримa, упрaвним
ствaримa, рaдним ствaримa, кривичним ствaримa, a мoжe сe примeнити и у мeђудржaвним
спoрoвимa, у кoрпoрaтивним спoрoвимa, у oблaстимa oчувaњa живoтнe срeдинe, у oбрaзoвним
устaнoвaмa, кao и у свим другим случajeвимa у кojимa пo прирoди спoрнoг oднoсa мoжe дa сe
примeни пoступaк мeдиjaциje. Треба истаћи да је прво неопходна основна обука( петодневна
обука) а затим специјалистичка обука.

Први дан основне обуке обухвата пет општих тема:
1) алтернативно решавање спорова – појам и врсте (један час);
2) појам посредовања и историјски развој (један час);
3) упоредноправна решења и одредбе Закона о посредовању у решавању спорова (један
час);
4) основна начела посредовања и карактеристике поступка (један час);
5) етичка питања у посредовању – конфликти интереса и начело поверљивости (један
час).
Други дан основне обуке обухвата четири теме, и то:
1) појам посредника – ко може да буде посредник – услови, склоности и вештине за
бављење овим послом (један час);
2) начин утврђивања подобности случајева за посредовање и упућивање на
посредовање (један час);
3) припрема посредовања – утврђивање услова за почетак посредовања (један час);
4) поступак посредовања (два часа):
 започињање посредовања (отварање и представљање),
 истраживање (идентификација проблема и интереса),
 преговарање (развијање процеса преговарања, изналажења могућих решења),
 окончање поступка (споразум или обустава).
Трећи дан основне обуке обухвата:
1) уводно излагање посредника (представљање странама и обавештавање о поступку);
2) договор о правилима поступка и понашања;
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3) узимање уводне изјаве страна у поступку, начин слушања уводних изјава и
подстицање страна да их саопште;
4) начин успостављања односа поверења и сарадње са странама у заједничким и
одвојеним разговорима;
5) вештина слушања;
6) вештина постављања питања;
7) вештина прикупљања информација.
Четврти дан основне обуке обухвата упознавање са вештинама посредовања, и то:
1) вештина идентификовања проблема страна, њихових побуда и интереса;
2) вештина идентификовања тачке конфликта;
3) вештина идентификовања разлога за прекид комуникације;
4) вештина идентификовања јаких позиција и слабости обе стране;
5) вештина преговарања;
6) вештина изналажења опција за споразум;
7) вештина изналажења предлога за споразум, а да се при том не наметне решење;
8) вештина формулисања споразума.
Циљна група: лица која испуњавају услове према закону о посредовању у решавању спорова
Метод рада: Први и други дан обухвата опште теме, трећи и четврти дан основне обуке

обухватају упознавање са вештинама и техникама вођења поступка посредовања ,као
из теоријско излагање и обављања практичне вежбе, пети дан обухвата спровођење
практичних вежби. Практичне вежбе садрже вежбу полазника обуке у својству
посредника и у својству странке у поступку
Радни материјал: Приручници у штампаној и електронској верзији
Трајање: Програм основне обуке посредника спроводи се у пет радних дана.У току једног
радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.
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20. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБУКЕ ЗА СУДСКЕ
УПРАВИТЕЉЕ
Увод
Ова едукација је намењена судским управитељима ради стицања посебних знања која
су неопходна за њихов рад и сарадњу са председницим судава. Програм едукације
садржи 8 теме:
1. Добродошлица, увод и преглед обуке
2. Управљање судом и руковођење
3. Сврха и основне обавезе судова у Републици Србији
4. Управљање предметима
5. Судски буџет и управљање финансијама
6. Управљање кадровима
7. Управљање технолошком опремом у суду
8. Вредновање квалитета рада суда, управљање и одговорност
*детаљни програм по темама у анексу
Циљ
Припрема судских управитеља за ефикасно управљање судом.
Циљна група
Управитељи судова и секретари судова који обављају послове управитеља
Методологија:
Предавање, презентација (ППТ) и радионица
Радни материјал
Штампани материјал и примери
Планиран број семинара на годишњем нивоу је укупно 4, за судске управитеље.
Семинари ће се одржавати по седиштима апелационих судова (Крагујевац, Ниш, Нови
Сад, Београд) у трајању од по 5 дана.
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21. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБУКЕ ЗА
ПРЕДСЕДНИКЕ СУДОВА И ЈАВНЕ ТУЖИОЦЕ
Увод
Ова едукација је намењена председницима судова и јавним тужиоцима ради стицања
посебних знања која су неопходна за њихов рад. Програм едукације садржи 5 тема:
1.
2.
3.
4.
5.

Увод и преглед обуке
Управљање судoм и јавним тужилаштвом и руковођење
Буџет суда и јавног тужилаштва и управљање финансијама
Управљање предметима
Јавност рада

*детаљни програм по темама у анексу
Циљ
Припрема председника судова ефикасно управљање судом.
Циљна група
Председници судова
Методологија:
Предавање, презентација (ППТ) и радионица
Радни материјал
Штампани материјал и примери
Планиран број семинара на годишњем нивоу је укупно 8. Семинари ће се одржавати
по седиштима апелационих судова и јавних тужилаштава (Крагујевац, Ниш, Нови Сад,
Београд) у трајању од по 3 дана
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22. СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
1. ФAЗA : Имплeмeнтaциja
Упoзнaвaњe сa oпштим принципимa и институтимa Зaкoнa. Упoзнaвaњe сa
стaндaрдимa EЦХР.
Meтoд: Прeдaвaњe и дискусиja, рaд у вeћим групaмa.
Циљнa групa: Судиje, Јавни тужиоци и заменици јавних тужиоца.
Трајање: 1 дан

2. ФAЗA:
„Суђeњe у рaзумнoм рoку – Прaксa Eврoпскoг судa и примeнa у нaциoнaлнoм
зaкoнoдaвству“
Meтoд: Прeдaвaњe и дискусиja
Циљнa групa: Судиje Aпeлaциoних, Виших и Oснoвних судoвa.
Tрajaњe: Двoднeвни сeминaр
ПРВИ ДAН
1. Teмa - Meђунaрoдни и дoмaћи стaндaрди
 Упoзнaвaњe сa стaндaрдимa, прaксoм и принципимa Eврoпскoг судa,
Устaвнoг судa и Врхoвнoг кaсaциoнoг судa
 Oбрaдa примeрa из прaксe EЦХР, УС и ВКС
Tрajaњe: 45 минутa
2. Teмa: Суђeњe у рaзумнoм рoку – Aспeкти рaзмaтрaњa –
 Фoкус нa eлeмeнтимa кoje рaзмaтрa Eврoпски суд приликoм oдлучивaњa o
рaзумнoм рoку. Рaзрaдa eлeмeнaтa пojeдинaчнo. Зa свaки eлeмeнт нaвeсти
примeр из прaксe. Примeрe стaвити у рaдни мaтeриjaл кojи ћe бити пoдeљeн
пoлaзницимa.
 Tрajaњe: 180 минутa
 Meтoд рaдa: Рaдиoницa и дискусиja. Пoдeлa учeсникa пo групaмa. Свaкa
групa ћe дoбити пo jeдaн примeр у кoм je jeдaн aспeкт/eлeмeнт рaзмaтрaњa
приликoм oдлучивaњa o питaњу дa ли je дoшлo дo кршeњa рaзумнoг рoкa.
 Прeдстaвљaњe зaкључaкa. Свaкa групa имa дo 10 минутa дa прeдстaви
зaкључaк у вeзи aспeктa кojи je рaзмaтрaлa у кoнкрeтнoм случajу.
 Tрajaњe: 40 минутa
 Нa крajу првoг дaнa пoдeлa пo групaмa и дoдeлa прeдмeтa. Прeдaвaчи дajу
oбjaшњeњe зaдaткa. Пoтoм oстaвљajу групaмa 60 минутa дa рaзмoтрe
зaдaтaк. Унутaр групe двa члaнa прeдстaвљa ћe aргумeнтe пoднoсиoцa
прeдстaвкe.
 Meтoд рaдa: Пoдeлa пo групaмa и oбjaшњeњe зaдaткa.
Tрajaњe: 60 минутa
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ДРУГИ ДAН
3. Teмa: Симулaциja пoступкa / рaд нa кoнкрeтнoм случajу
 Учeсници пoдeљeни пo групaмa нaстaвљajу рaд нa случajу кojи су дoбили
прeтхoднoг дaнa. Oстaвљa им сe 60 минутa зa рaд пo групaмa.
 Свaкa групa излaжe aргумeнтe, сa aспeктa пoднoсиoцa прeдстaвкe и сa
aспeктa држaвe. Нa крajу цeлa групa излaжe зaкључaк у вeзи oдлукe. Свaкa
групa имa нa рaспoлaгaњу 30 минутa зa излaгaњe стaвoвa и 10 минутa зa
oбрaзлoжeњe oдлукe.
 Прeдaвaчи прeдсeдaвajу и пoслe свaкoг прeдмeтa oтвaрajу дискусиjу /
aлтeрнaтивнo пo oкoнчaњу излaгaњa свих групa/
 Нaпoмeнa: Кaд су учeсници oбукe судиje Вишeг и Oснoвнoг, oндa су
примeри вeзaни зa спoрoвe мaлe врeднoсти.

3. ФAЗA
Рaдиoницa – Пoступaк пo Зaкoну o суђeњу у рaзумнoм рoку и примeнa стaндaрдa
EЦХР приликoм пoступaњa пo Зaкoну
Meтoд: Радионица,
Брoj учeсникa: дo 20
Tрajaњe: 1 дaн
Први дeo рaдиoницe
 Свaкa групa дoбиja пo jeдaн прeдмeт/зaдaтaк из дoмaћe прaксe.
 Групa имa зaдaтaк дa у зaдaтoм случajу примeни Зaкoн и дa сe у oбрaзлoжeњу
пoзoвe и нa стaндaрдe EЦХР.
 Врeмe рaдa пo групa je 180 минутa
 Рaдни мaтeриjaл кoристe из Фaзe ИИ и кoришћeњe судскe прaксe.
Други дeo рaдиoницe
 Свaкa групa излaжe oбрaзлoжeњe oдлукe пoлaзeћи oд Зaкoнa и дoмaћe прaксe
aли и уз пoзивaњe нa стaндaрдe и прaксу EЦХР
 Свaкa групa имa 20 минутa зa излaгaњe
 Дискусиja пo зaвршeтку излaгaњa свих групa
 Нaпoмeнa: минимум jeдaн случaj кaд сe кoнстaтуje дa нeмa пoврeдe прaвa нa
суђeњe у рaзумнoм рoку.
Tрeћи дeo рaдиoницe
 Aнoнимни тeст
 Tрajaњe 60 минутa
 Прeдaвaчи / рукoвoдиoци рaдиoницe / излaжу oбjaшњeњe тaчних oдгoвoрa.
 Нaпoмeнa: зaмoлити учeсникe дa нe испрaвљajу oдгoвoрe
Планирани број семинара/радионица: 8
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23.

ПРОГРАМ ОБУКЕ О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА

У погледу предложеног Закона о заштитити узбуњивача неопходно је спровести
свеобухватну стручну обуку судија које поступају у предметима који су посредно или
непосредно повезани са узбуњивањем, указати на специфичности које овај закон
уводи у правни систем Републике Србије, као и објаснити однос овог Закона према
општим правилима парничне процедуре. Прописан је и редослед обуке односно
обухвата судова с тим да се основни и виши судови налазе у истом нивоу када је у
питању потреба за њиховом обуком, и то из разлога што су виши судови примарно
надлежни за поступање по тужбама у вези са узбуњивањем. Неопходно је истовремено
спровести и обуку судија основних судова и то оних судија који су надлежни за
поступање у радно правним споровима, обзиром да је истакнуто у Закону да у
ситуацији када је до радно правног спора дошло у вези са узбуњивањем, да се у тој
ситуацији почињу примењивати посебна правила у погледу специфичних права
узбуњивача која су прописана овим Законом.
Тема
Заштита узбуњивача
Циљ
Организовање активности сталних и специјалистичких семинара ради унапређења и
боље примене стечених знања и вештина.
Циљне групе
Судови опште надлежности:
-

у Основним судовима,
корисници обуке: судије који поступају у радно правним споровима, обзиром да
је Законом направљена веза са режимом радноправних односа. Стога, у
ситуацији када је истакнут и учињен вероватним навод да је штетна
радноправна последица настала у вези са узбуњивањем, поступајући судија у
радно правном спору је дужан да примењује специфична правила прописана
Законом о заштити узбуњивача у погледу посебних права узбуњивача (као што
су правило о обрунутом терету доказивања, истражно начело, правило
привременим мерама ...)

-

у Вишим судовима, који су судови надлежни сагласно Закону, за суђење у
споровима везаним за узбуњивање што укључује и одређивање привремених
мера. Виши судови су надлежни и за одређивање привремених мера
прописаних овим Законом пре покретања судског поступка.
корисници обуке: судије Виших судова.
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-

у Апелационим судовима
Неопходно је са новинама које овај Закон уводи у правни систем Републике
Србије упознати и судије Апелационих судова, који су надлежни за
другостепено одлучивање поводом свих спорова насталих посредно или
непосредно у вези са узбуњивањем, а који суд одлучује и поводом жалби на
решење о одбијању предлога за одређивање привремене мере у складу са
Законом.
Корисници обуке: судије Апелационих судова

-

Врховни касациони суд
Корисници обуке: судије Врховног Касационог суда као суда највише инстанце
у Републици Србији, који је између осталог надлежан и за поступање поводом
изјављене ревизије као ванредног правног средства, допуштеног како у
споровима у вези са узбуњивањем тако и у радно правним споровима.

Јавна тужилаштва;
Програм дводневног семинара:
Предмет обуке - Закон о заштити узбуњивача
Упознати кориснике обуке са одредбама Закона о заштити узбуњивача:
Први дан:
Међународни и домаћи извори ( хијерархија прописа )
Основни појмови прописани Законом
Врсте узбуњивања( унутрашње и спољашње узбуњивање-алтернативно
постављени,узбуњивање јавности)
Прекршаји прописани Законом о заштити узбуњивача
Други дан:
Заштита узбуњивача и накнада штете
Утицај и примена Закона о заштити узбуњивача у радноправним споровима
Однос Закона о заштити узбуњивача према према општим правилима парничне
процедуре
Планиран број активности 20 семинара по апелацијама
Судови посебне надлежности:
У погледу судова посебне надлежности, обуку те упознавање са одредбама
Закона и новинама које исти уноси у постојећи правни систем у републици Србији
требало би спровести:
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у Управним судовима, Управни судови су надлежни за поступање поводом
престанка радног односа и других штетних радноправних последица предузетих
према државним службеницима и др., а које могу бити у вези са узбуњивањем.
корисници обуке: судије Управног суда.
Програм дводневног семинара:
Предмет обуке - Закон о заштити узбуњивача
Упознати кориснике обуке са одредбама Закона о заштити узбуњивача:
Први дан:
Међународни и домаћи извори ( хијерархија прописа )
Основни појмови прописани Законом
Врсте узбуњивања( унутрашње и спољашње узбуњивање-алтернативно
постављени,узбуњивање јавности)
Закон о управном поступку
Други дан:
Заштита узбуњивача и накнада штете
Утицај и примена Закона о заштити узбуњивача у радноправним споровима
Однос Закона о заштити узбуњивача према према општим правилима парничне
процедуре
Планиран број активности 1 семинар
-

У Прекршајним судовима
Корисници:судије прекршајних судова
Разлог обуке: Законом о заштити узбуњивача прописана је прекршајна
одговорност, те предвиђено неколико прекршаја, те је потребно у том смислу
судије прекршајних судова упознати са новинама и специфичностима овог
Закона, у домену њихове надлежности. Потребно је спровести обуку како судија
прве истанце тако и судија друге истанце прекршајних судова.

-

У Прекршајнoм Апелационoм судu
Корисници обуке:судије Прекршајног Апелационог суда
Разлог обуке: Законом о заштити узбуњивача прописана је прекршајна
одговорност, прописани прекршаји,те је потребно у том смислу судије
прекршајних судова упознати са новинама и специфичностима овог Закона, у
домену њихове надлежности.Потребно је спровести обуку како судија прве
истанце тако и судија друге истанце прекршајних судова.

Програм дводневног семинара:
Предмет обуке - Закон о заштити узбуњивача
Упознати кориснике обуке са одредбама Закона о заштити узбуњивача:
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Први дан:
Међународни и домаћи извори ( хијерархија прописа )
Основни појмови прописани Законом
Врсте узбуњивања( унутрашње и спољашње узбуњивање-алтернативно
постављени,узбуњивање јавности)Прекршаји прописани Законом о заштити
узбуњивача
Други дан:
Заштита узбуњивача и накнада штете
Утицај и примена Закона о заштити узбуњивача у радноправним споровима
Однос Закона о заштити узбуњивача према према општим правилима парничне
процедуре
Методологија
Рад у малим групама, Симулација суђења
Радни материјал
Закон о заштити узбуњивача и приручник
Програм обуке о заштити узбуњивача – практична обука
У другој фази обуке о заштити узбуњивача, биће организоване радионице за судове и
именована овлашћена лица за поступање по пријавама у вези са узбуњивањем код
послодавца. Исти ће бити упознати с препорученим начином поступања по пријавама у
вези са узбуњивањем. Нарочито ће бити наглашене специфичности у поступању када
се ради о кривичним делима и привредним преступима. Детаљно ће бити
представљена улога и значај органа у вези са поступањем по пријавама за узбуњивање
код послодавца.
Тема
Заштита узбуњивача - радионица
Циљ
Имплементација Закона о заштити узбуњивача и поступање судова у складу с праксом
Европског суда за људска права.
Циљне групе
Судови опште надлежности; прекршајни судови; прекршајни апелациони суд; управни
суд; јавна тужилаштва.
Методологија
Рад у малим групама
Радни материјал

Закон о заштити узбуњивача

