
У 2016. години судије Врховног касационог суда, учествовале су у следећим 

видовима обуке и стручног усавршавања: 

Семинари 

- Семинар на тему „Суђење у разумном року – Пракса Европског суда и примена у 

националном законодавству”, у организацији Правосудне академије, одржан у Београду 

05. и 06. фебруара 2016. године; 

- Семинар на тему “Право на правично суђење према чл. 6 Европске конвенције о 

људским правима – изазови у Србији”, у организацији Правосудне академије и AIRE 

Центра из Лондона, уз подршку Амбасаде Велике Британије, одржан у Београду 29. 

фебруара 2016. године; 

-Семинар “Основе борбе против корупције прања новца” са темом “Истрага и 

процесуирање коруптивних кривичних дела идентификованих кроз извештаје ревизора”, у 

организацији Савета Европе у сарадњи са Министарством сигурности Босне и 

Херцеговине, одржан у Сарајеву, од 06. до 08. априла 2016. године; 

- Семинар на тему “Суђење у разумном року – Пракса Европског суда и примена у 

националном законодавству”, у организацији Правосудне академије, одржан у Нишу 12. 

априла 2016. године; 

- Семинар на тему “Суђење у разумном року – Пракса Европског суда и примена у 

националном законодавству”, у организацији Правосудне академије, одржан у Београду и 

Нишу 14. априла 2016. године; 

-Семинар за представнике правосуђа “Злочини из мржње”, у организацији Правосудне 

академије у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, одржан у Нишу 18. априла 2016. 

године; 

-Семинар за представнике правосуђа “Злочини из мржње”, у организацији Правосудне 

академије у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, одржан у Новом Пазару 25. априла 

2016. године; 

-Семинар за представнике правосуђа “Злочини из мржње”, у организацији Правосудне 

академије у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, одржан у Крагујевцу 26. априла 2016. 

године; 

-Семинар за представнике правосуђа “Злочини из мржње”, у организацији Правосудне 

академије у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, одржан у Београду 12. маја 2016. 

године; 

-Семинар “Избегличко право – међународни и домаћи стандарди”, у организацији 

UNHCR, Београдског центра за људска права и Правосудне академије, одржан у Београду 

30. маја 2016. године; 



-Семинар Преговори о приступању ЕУ-корупција и заштита основних права, у 

организацији Канцеларије за европске интеграције у сарадњи са Институтом за државну 

управу–ЕИПА Луксембург, уз техничку помоћ Министарства   спољних послова 

Луксембурга, одржан у Београду 13. и 14. октобра 2016. године; 

-Семинар на високом нивоу „Међународна судска пракса у области биоетике: сазнања и 

предвиђања“, oдржан у Стразбуру 5. децембра 2016. године, у организацији Генералног 

директората за људска права и владавину права Савета Европе; 

- Сенинар „Основе писања кривичне пресуде“, у организацији Канцеларије сталног 

правног саветника Министарства правде САД у сарадњи са Врховним касационим судом, 

Мисијом ОЕБС-а у Србији и Правосудном академијом, одржан у Београду 20. и 21. 

децембра 2016. године. 

Саветовања 

- Друго годишње саветовање извршитеља, у организацији Коморе извршитеља, одржано 

на Златибору 26. и 27. марта 2016. године; 

- Саветовање на тему “Најзначајније новине у прописима о раду и по основу рада", у 

организацији ИП “Глосаријум” из Београда, одржано у Врњачкој Бањи од 18. до 20. 

априла 2016. године; 

- Саветовање на тему “Примена новог Закона о извршењу и обезбеђењу", у организацији 

ИП “Глосаријум” из Београда, одржано у Врњачкој Бањи од 21. до 23. априла 2016. 

године; 

-Саветовање судија привредних судова у Републици Србији, у организацији Привредног 

апелационог суда, одржано у Вршцу 26. и 27. априла 2016. године; 

-XXIV Традиционално саветовање привредних судова Републике Србије, у организацији 

Привредног апелационог суда, одржано на Златибору од 6. до 9. септембра 2016. године; 

- 29. Копаоничка школа природног права „Право и друштвени императиви“, одржана од 

13. до 17. децембра 2016. године на Копаонику. 

Обуке 

- Обука за судије, на тему “Етика за судије”, у организацији Правосудне академије, 

одржана у Београду 19. фебруара 2016. године; 

- Тренинг за тренере на тему “Насиље у породици и Европска конвенција о људским 

правима”, у организацији Правосудне академије и AIRE Центра из Лондона, уз подршку 

Амбасаде Велике Британије, одржан у Београду 01. марта 2016. године; 



-Прва интерактивна обука “Практична искуства и проблеми у пракси” у оквиру Програма 

посебног стручног усавршавања миритеља и арбитара за 2016. годину, у организацији 

Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржана 25. марта 2016. године 

у Београду; 

-Радионица и представљање приручника “Право на правично суђење у разумном року”, у 

организацији Правосудне академије, одржана у Београду 13. и 14. маја 2016. године; 

 -Радионица за развој специфичних шаблона за типичне одлуке које треба да буду 

генерисане кроз систем за управљање предметима (AVP), у организацији Пројекта судске 

ефикасности (JEP), одржана у Врднику од 02. до 04. јуна 2016. године; 

-Предавање академика Косте Чавошког на тему “Правда и правичност”, одржано у 

Врховном касационом суду, 09. јуна 2016. године; 

-Тренинг за судије “Одузимање имовине стечене из кривичних дела”, у организацији 

Центра за решавање људских права и Центра за обуке судија и тужиоца Црне Горе, 

одржан у Петровцу, Република Црна Гора , 09. и 10. јуна 2016. године; 

-Регионална радионица која има за предмет истрагу и суђење у кривичним предметима у 

вези са страним терористичким борцима у Југозападној Европи, као и рад на усвајању 

едукативног модела, ради усавршавања едукације тужилаца и судија у Републици Србији, 

одржана у Бечу, од 5. до 8. септембра 2016. године; 

-Прва обука за председнике основних судова у Републици Србији под називом 

„Управљање судовима и израда програма решавања старих предмета“, у организацији 

Врховног касационог суда и Правосудне академије уз подршку пројекта „Унапређење 

ефикасности правосуђа“, који се финансира из фондова Европске уније, одржана је 22. 

новембра 2016. године у Београду. 

 


