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Посебна знања и вештине
Сврха:
Циљ:
Место одржавања:
Трајање:
Корисници:
Материјал:
Стручна литература:
Методологија:
Предавачи:
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Материја: Односи с јавношћу и комуникација
Тема: Вештина презентације/презентација у медијима
Сегмент: 1
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично
одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 2
Законска регулатива:
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада:
Циљеви: Обучити судије чланове Форума судија Србије за вештине презнетације и промоције
Исходи: Судије располажу вештинама представљања и промоције Форума судија Србије,
комуницирају са јавношћу, посебно са судијама и медијима на начин да успешно информишу о
свом раду и промовишу Форум судија Србије као струковно удружење судија.
Опис: Презентације на скуповима (израда ППТ) Презентације у медијима (посебан акценат на
писанју саопштења за јавност)
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Материја: Економско образовање
Тема: Економско образовање корисника почетне обуке
Сегмент:
Циљна група: Корисници почетне обуке
Трајање: 12 дана
Планирани број семинара: 1
Законска регулатива:
Организациони облик: Предавање
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)
Циљеви:
Исходи:
Опис:
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Материја: Менторство
Тема: Радни састанак за менторе и кориснике почетне обуке
Сегмент:
Циљна група: Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично
одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење,
Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Корисници почетне
обуке
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива:
Организациони облик: Састанак
Методолошка обрада: Округли сто
Циљеви: Упознавање ментора и корисника почетне обуке са процесом менторског рада
Исходи: По завршетку учесници: умеју да користе интрументе за евалуацију; умеју да
користе календар активности; умеју да користе портфолио стручног усавршавања.
Опис: Интрументи за евалуацију Календар активности Портфолио стручног усавршавања
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Материја: Судска пракса у грађанским стварима
Тема: Судска пракса апелационих судова
Сегмент:
Циљна група: Корисници почетне обуке
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 1
Законска регулатива:
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Дискусионе групе, Дебата, Студија случаја, Предавање (мини
лекција)
Циљеви: Упознавање
апелационих судова

корисника

почетне

обуке

са

радом

одељења

судске

праксе

Исходи: На крају обуке учесници: Познају правне стандарде за устројство судксе праксе
Познају правне стандарде за усаглашавање судске праксе Познају начин рада одељења
судксе праксе
Опис: Радионица за кориснике почетне обуке V и VI генерације Правни оквир за устројство
судксе праксе Усаглашавање судске праксе Примери из судске праксе

Тема: Судска пракса основних судова
Сегмент:
Циљна група: Корисници почетне обуке
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 1
Законска регулатива:
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Дискусионе групе, Дебата, Студија случаја, Предавање (мини
лекција)
Циљеви: Упознавање учесника са радом одељења судске праксе
Исходи: На крају обуке учесници: Познају правне стандарде за устројство судске праксе
Познају надлежност и начин функционисања одељења судске праксе
Опис: Радионица за кориснике почетне обуке V и VI генерације Судска пракса основних
судова ( увод, појам, правни оквир,историјат (искуства)) Надлежност и начин функционисања
одељења судске праксе основних судова Правни стандарди за устројство судске праксе
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Материја: Етика и интегритет у правосуђу
Тема: Дисциплинска одговорност судија
Сегмент:
Циљна група: Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије основног суда, Судије
вишег суда
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 50
Законска регулатива:
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)
Циљеви: Обучити судије да познају домаће и међународне стандарде дисциплинске
одговорности, да разумеју циљ свруху и правну природу дисциплинске одговорности, да знају
положај судија/председника суда у дисциплинским поступцима као и да познају
дисциплинске прекршаје ( биће прекршаја, санкције и разрешење)
Исходи: Након спроведене обуке судије познају домаће и међународне стандарде
дисциплинске одговорности, разумеју циљ свруху и правну природу дисциплинске
одговорности, знају положај судија/председника суда у дисциплинским поступцима к и
познају дисциплинске прекршаје ( биће прекршаја, санкције и разрешење)
Опис: Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима Пракса и
стандарди Европског суда за људска права у Стразбуру о дисциплиској одговрности судија
Циљ и правна природа дисциплинске одговрности Положај судије/предедника суда у
дисциплинском поступку Дисциплински прекршаји ( биће прекршаја, санкције и разрешење)
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Материја: Медијација
Тема: Медијација као алтернативан начин решавања спорова
Сегмент:
Циљна група: Корисници почетне обуке
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 1
Законска регулатива:
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Дискусионе групе, Студија случаја, Предавање (мини лекција)
Циљеви: Упознавање учесника са медијацијом као алтернативним начином решавања
спорова
Исходи: На крају обуке учесници: Разумеју појам медијација; Познају законске регулативе;
ПОзнају поступак посредовања, Препознају медијабилне предмете Знају делатност рада инфо
службе за подршку медијацији
Опис: Радионица за кориснике почетне обуке V и VI генерације Историјски развој
посредовања у свету и код нас Новине у Закону о посредовању у решавању спорова Однос
судског поступка и поступка посредовања, о односу поступка посредовања са другим АДР
поступцима у Србији Препознавање медијабилних предмета и упућивање на медијацију Инфо
службе за подршку медијацији
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Право Европске уније
Сврха:
Циљ:
Место одржавања:
Трајање:
Корисници:
Материјал:
Стручна литература:
Методологија:
Предавачи:
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Материја: Право Европске уније
Тема: Право Европске уније
Сегмент:
Циљна група: Корисници почетне обуке
Трајање: 3 дана
Планирани број семинара: 1
Законска регулатива: Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,
Уредбе, директиве и остали правни акти ЕУ
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Округли сто, Дискусионе групе, Играње улога
Циљеви: Упознавање са правом европске уније и сарадњом у грађанским, кривичним и
привредним стварима
Исходи: Полазници разумеју начин сарадње у грађанским, кривичним и привредним
стварима у европској унији
Опис: према програму
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Привредно право
Сврха:
Циљ:
Место одржавања:
Трајање:
Корисници:
Материјал:
Стручна литература:
Методологија:
Предавачи:
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Материја: Еколошко право
Тема: Еколошко право-основна обука
Сегмент:
Циљна група: Корисници почетне обуке
Трајање: 4 дана
Планирани број семинара: 0
Законска регулатива: Архуска ковенција, Закон о заштити животне средине
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)
Циљеви: Оспособљавање учесника да разумеју процес нaстaнкa, рaзвoja и прoмeнa у
eкoлoшкoм прaву, изучaвaњe пojмoвa и принципa eкoлoшкoг прaвa, упoзнaвaњe сa
мeђунaрoдним и нaциoнaлним извoримa eкoлoшкoг прaвa, упознавање са нaцртом зaкoнa чиje
je усвajaњe плaнирaнo дo крaja 2019. гoдинe, упoзнaвaњe сa прaвним aктимa Eврoпскe униje у
oблaсти eкoлoшкoг прaвa и прoцeсoм хaрмoнизaциje нaшeг прaвa сa прaвoм Eврoпскe униje у
oблaсти eкoлoшкoг прaвa, aнaлизом прaксe Eврoпскoг судa прaвдe, aнaлизом прaксe
Eврoпскoг судa зa људскa прaвa, стицaњe oпштeг знaњa o eкoлoшкoj пoлитици, рaзумeвaњe и
улoгe судиja у рaзвojу и примeни eкoлoшкoг прaвa у упoрeднoм прaву уз зaкључкe рeлeвaнтнe
зa дoмaћи прaвни систeм.
Исходи: Учесник је у стању да примени стечена знања
Опис: Сaдржaj сeминaрa: 1. Увoднa и oснoвнa питaњa зaштитe живoтнe срeдинe; 2. Нaчeлa
прaвa зaштитe живoтнe срeдинe; 3. Извoри eкoлoшкoг прaвa у прaвнoм пoрeтку Србиje; 4.
Зaштитa нeких дeлoвa живoтнe срeдинe у прaвнoм пoрeтку Србиje; 5. Прaвнa зaштитa у
eкoлoшким упрaвним ствaримa; 6. Грaђaнскoпрaвнa зaштитa живoтнe срeдинe кao
инструмeнт oствaривaњa нaчeлa прeвeнтивнoсти; 7. Систeм eкoлoшких дeликaтa и врстe
прeкршajних сaнкциja; 8. Прaксa прeкршajних судoвa у oблaсти живoтнe срeдинe у Србиjи и
држaвaмa члaницaмa Eврoпскe униje; 9. Eкoлoшкa кривичнa дeлa и кривичнoпрaвнa зaштитa
живoтнe срeиднe; 10. Интeгрисaнo спрeчaвaњe и кoнтрoлa зaштитe живoтнe срeдинe; 11.
Прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину; 12. Стрaтeшкa прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину;
13. Примeнa Aрхускe кoнвeнциje; 14. Пojaм и прирoдa eкoлoшкe упрaвнe ствaри; 15. Прaвo нa
приступ eкoлoшким инфoрмaциjaмa; 16. Учeшћe jaвнoсти у пoступцимa дoнoшeњa oдлукa у
eкoлoшким ствaримa; 17. Прaвo нa прaвну зaштиту у упрaвнoм пoступку у eкoлoшким
ствaримa; 18. Прaвo нa прaвну зaштиту у упрaвнoм спoру у eкoлoшким ствaримa; 19. Прaксa
Oдбoрa зa усклaђeнoст и прaћeњe спрoвoђeњa Aрхускe кoнвeнциje 20. Прaксa Eврoпскoг судa
зa људскa прaвa и зaштитa прaвa нa здрaву живoтну срeдину; 21. Климaтскe прoмeнe у
мeђунaрoднoм и eврoпскoм прaву и нaцрт Зaкoнa o климaтским прoмeнaмa Србиje; 22. Систeм
тргoвинe eмисиjaмa гaсoвa с eфeктoм стaклeнe бaштe нa мeђунaрoднoм и нa нивoу Eврoпскe
униje; 23. Прaвни oквир издaвaњa oдoбрeњa и услoвa зa нaмeрнo увoђeњe у живoтну срeдину
гeнeтички мoдификoвaних oргaнизaмa у прaву EУ и нoвa рeшeњa у нaцртимa дoмaћих зaкoнa.
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Прекршајно право
Сврха:
Циљ:
Место одржавања:
Трајање:
Корисници:
Материјал:
Стручна литература:
Методологија:
Предавачи:
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Радно право
Сврха:
Циљ:
Место одржавања:
Трајање:
Корисници:
Материјал:
Стручна литература:
Методологија:
Предавачи:
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Управно право
Сврха:
Циљ:
Место одржавања:
Трајање:
Корисници:
Материјал:
Стручна литература:
Методологија:
Предавачи:
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Грађанско право
Сврха:
Циљ:
Место одржавања:
Трајање:
Корисници:
Материјал:
Стручна литература:
Методологија:
Предавачи:
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Материја: Наследни односи
Тема: Тестамент и уговор о доживотном издржавању
Сегмент:
Циљна група: Корисници почетне обуке
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 1
Законска регулатива:
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Дискусионе групе, Студија случаја, Предавање (мини лекција)
Циљеви: Оспособљавање учесника за поступање у споровима.
Исходи: На крају обуке учесници: Познају релеванту законску регулативу Познају домаћу
судску праксу Знају да поступају у предметима везаним за уговор о доживотном издржавању
и завештање
Опис: Уговор о доживотном издржавању – законски оквир Уговор о доживотном издржавању
– судска пракса Завештање - законски оквир Завештање - судска пракса
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Материја: Својинскоправни односи
Тема: Сметање поседа
Сегмент:
Циљна група: Корисници почетне обуке
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 1
Законска регулатива:
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)
Циљеви: Оспособљавање учесника за самостално поступање у предметима због сметања
државине ( сметања поседа).
Исходи: На крају семинара учесници ће бити у стању да : дефиниши појмове државина,
сметање државине(сметање поседа); наведу и објасне врсте државине; користе одговорајуће
одредбе Закона о основама својинскоправних односа и Закона о парничном поступку;
самостално поступају у парницама због сметања поседа.
Опис: Појам и врста државине Право на заштиту од узнемиравања или одузимања државине (
сметање државине) Одредбе Закона о основама својинскоправних односа Поступак у
парницама због сметања државине Одредбе ЗПП-a које регулишу хитност поступка у
парницама за сметање државине Примери из домаће судске праксе
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Материја: Породични односи
Тема: Брачна и породична тековина
Сегмент:
Циљна група: Корисници почетне обуке
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 1
Законска регулатива:
Организациони облик: Радионица
Методолошка обрада: Предавање (мини лекција)
Циљеви: Оспособљавање учесника за самостално поступање у споровима за деобу брачне и
ванбрачне тековине и имовине чланова породичне заједнице.
Исходи: По завршетку радионице учесници ће бити у стању да: дефинишу појмове брачна и
ванбрачна тековина, имовина чланова породичне заједнице; познају и користе одговарајуће
одредбе Породичног закона; самостално воде поступак деобе имовине.
Опис: Деоба брачне тековине, деоба ванбрачне тековине и деоба имовине чланова породичне
заједнице. Специфичности сваког од ових поступака Анализа примера из домаће судске
праксе
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Људска права
Сврха:
Циљ:
Место одржавања:
Трајање:
Корисници:
Материјал:
Стручна литература:
Методологија:
Предавачи:
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Материја: Европска конвенција о људским правима
Тема: HELP курс за представљање Европске конвенције за заштиту
људских права корисницима почетне обуке
Сегмент:
Циљна група: Корисници почетне обуке
Трајање: 1 дана
Планирани број семинара: 1
Законска регулатива: Европска конвенција о заштити људских права (ЕКЉП), Европска
конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Студија случаја, Предавање (мини лекција)
Циљеви: Унапређење знања корисника почетне обуке из области људских права у складу са
Конвенцијом за заштиту људских права
Исходи: По завршетку обуке корисници правилно, јединствено и квалитетно разумеју и
примењују Конвенцију за заштиту људксих права.
Опис: Представљање Европског програма за образовање о људским правима Европска
Конвенција о људским правим и њена имплементација у домаће законодавство
Представљање HELP курса , учења на даљину
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Материја: Сузбијање дискриминације
Тема: Примена антидискриминационог законодавства
Сегмент:
Циљна група: Корисници почетне обуке
Трајање: 5 дана
Планирани број семинара: 1
Законска регулатива:
Организациони облик: Семинар
Методолошка обрада: Играње улога, Демонстрирање, Brainstorming, Панел дискусија,
Упитник, тест, квиз, Дискусионе групе, Симулација, Дебата, Округли сто, Студија случаја,
Предавање (мини лекција)
Циљеви: Оспособити полазнике почетне обуке да разумеју ста је дискриминација и какве су
последице. Као и системе заштите од дискриминације.
Исходи: Полазници разумеју и препознају дискриминацију, те знају систем заштите у
Републици Србији.
Опис: Према програму
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Кривично право
Сврха:
Циљ:
Место одржавања:
Трајање:
Корисници:
Материјал:
Стручна литература:
Методологија:
Предавачи:
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