
Вансудске стручне активности запослених у Врховном касационом суду у 2015. 

години:  

Конференције 

-Конференција на тему “Свеобухватне анализе и извештаји о систему извршења у 

Србији”, у организацији GIZ, Министарства правде и Делегације европске уније, одржана 

у Београду, 26. јануара 2015. године; 

-Конференција на којој је представљена Функционална анализа правосуђа у Србији, у 

организацији Врховног касационог суда, Министарства правде и Републичког јавног 

тужилаштва, одржана у Београду, 3. фебруара 2015. године; 

-Конференција на тему “Србија на путу европских интеграција - Скрининг и после 

скрининга”, у организацији Канцеларије за европске интеграције, одржана у Београду 31. 

марта 2015. године. 

- Конференција на тему “Заштита права на суђење у разумном року - Досадашња судска 

пракса и њено уједначавање”, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са 

Саветом Европе, одржана у Београду, 14. маја 2015. године; 

- Конференција на тему “Извршење у грађанским стварима у Србији – Тренутно стање и 

изазови”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Пројекта за владавину 

права и извршења који финансира Европска унија, одржана у Београду, 22. јуна 2015. 

године; 

-Завршна  конференција пројекта „Подршка судству у Србији у примени Европске 

конвенције о људским правима“,  у организацији Савета  Европе  уз подршку Краљевине 

Норвешке, одржана у Београду 17. јула 2015. године; 

-Конференција „Уједначавање судске праксе-искуства из региона”, у организацији 

Врховног касационог суда и Мисије ОЕБС у Србији, одржана у Београду 19. новембра 

2015. године; 

-Конференција “Безбедност и здравље на раду у новим прописима”, у организацији 

Семинара Србије, Београд, одржана 27. новембра 2015. године. 

Округли столови, скупови, форуми и посете 

-Округли сто у циљу представљања експертског извештаја из области људских права 

“Стручно усавршавање и обука судија у Србији”, у организацији Канцеларије савета 

Европе у Београду, одржан 15. априла 2015. године; 

-Студијска посета Берлину са циљем презентације о хармонизацији и обуци судија 

Министарству правде, Удружењу судија и Апелационом суду у Посдаму, у организацији 

ОЕБС и ИРЗ, од 26. до 29. априла 2015. године; 



- Округли сто у циљу представљања експертског извештаја из области људских права 

“Стручно усавршавање и обука судија у Србији”, у организацији Канцеларије савета 

Европе у Београду, одржан 15. априла 2015. године; 

-Конгрес Међународне организације рада и запошљавања ILERA, са темом „Промене у 

свету рада-последице на запошљавње, радне односе и социјалну заштиту“, одржан у 

Кејптауну, Јужноафричка Република, од 07. до 11. септембра 2015. године; 

-Свечана академија поводом обележавања 95 година од оснивања Завода за интелектуалну 

својину Републике Србије, у организацији Завода за интелектуалну својину Републике 

Србије, одржана у Београду 16. новембра 2015. године; 

-Посета Берлину са циљем презентације о хармонизацији и обуци судија Министарству 

правде, Удружењу судија и Апелационом суду у Посдаму, у организацији ОЕБС и ИРЗ, од 

26. до 29. априла 2015. године; 

-Посета Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру, у оквиру пројекта 

Савета Европе “Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским 

правима”, у организацији Савета Европе уз подршку Краљевине Норвешке, од 07. до 08. 

јула 2015. године, 

-Студијска посета Сједињеним Америчким Државама на тему „Примери најбољих пракси 

у поступању судова“, од 31. октобра до 7. новембра 2015. године, у организацији 

Канцеларије сталног правног саветника Министарства правде САД при Амбасади САД у 

Београду; 

-Студијска посета Високом судском и тужилачком савету Босне и Херцеговине, у 

организацији Канцеларије Савета Европе, реализована од 23. до 24. новембра 2015. 

године; 

-Студијска посета Врховном суду и Министарству правде Републике Словеније, 

реализована 4. и 5. децембра 2015. године, у организацији Мултидонаторског 

повереничкког фонда (MDTF). 

Јавне расправе и презентације  

-Јавна расправа о Нацрту грађанског законика - општи део облигационих односа, у 

организацији Министарства правде у сарадњи са Апелационим судом у Београду, одржана 

у Београду 05. новембра 2015. године; 

- Презентација о уједначавању судске праксе у Мађарској, у организацији Министарства 

правде, одржана у Београду 25. јуна 2015. године; 

-Презентација ЕУ методологије за сакупљање и извештавање о спровођењу права 

интелектуалне својине, у организацији Твининг пројекта Спровођење права 

интелектуалне својине, одржана у Београду 22. октобра 2015. године; 



-Презентација предложене методологије за прикупљање и извештавање IPR извршне 

статистике, у организацији Тwinning пројекта Спровођење права интелектуалне својине, 

одржана у Београду 11. децембра 2015. године. 

Састанци и седнице 

-Састанак и посета делегације Литваније Врховном касационом суду, у организацији Atos 

IT Solutions and Services d.o.o Beograd, одржан у Београду, 06. марта 2015. године; 

- Састанак на тему “Утицај судске праксе у Аустрији и коришћење информационих 

система”, у организацији Експертске мисије у области информационих и комуникационих 

технологија (ИКТ) Европске комисије у сарадњи са Министарством правде Републике 

Србије, одржан у Београду 27. априла 2015. године; 

- Састанак-презентација посвећена упоредно правним решењима уједначавања судске 

праксе - механизмима за уједначавање судске праксе у Савезној Републици Немачкој и 

Аустрији, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, 

одржан у Београду, 25. маја 2015. године; 

- Радни састанак на тему “Механизми уједначавања судске праксе”, у организацији 

Врховног касационог суда уз подршку Канцеларије Савета Европе у Београду, одржан на 

Старој планини 18. и 19. јуна 2015. године; 

-Радни састанак посвећен изради курикулума за суђење у разумном року, у организацији 

Канцеларије Савета Европе, одржан у Врднику од 12. до 14. новембра 2015. године; 

-Састанак са представницима делегације Међународне уније нотара, у организацији 

Јавнобележничке коморе Србије, одржан у Врховном касационом суду 17. новембра 2015. 

године; 

-Састанак у вези инструкција Министарства финансија за попуњавање ПФЕ обрасца о 

финансијским ефектима активности садржаних у Акционом плану за ПГ 23 “Правосуђе и 

основна права”, одржан у Београду 24. новембра 2015. године; 

-Састанак на тему “Процена финансијских ефеката Акционог плана за Преговарачко 

поглавље 24 – Правда, слобода и безбедност”, у организацији Министарства унутрашњих 

послова, одржан у Београду 26. новембра 2015. године; 

-Састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова 

на територији Републике Србије, поводом почетка примене Закона о заштити права на 

суђење у разумном року, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије 

ОЕБС-а у Србији, одржан 22. децембра 2015. године у Београду. 

  

 


