ПРИЛОГ 1

Отворена листа дескриптора
(тзв. кључне речи)

СТАНДАРДИ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА
ЧЛАН 1. - ОБАВЕЗА ПОШТОВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА
НАДЛЕЖНОСТ





ratione loci
ratione temporis
ratione materiae
ratione personae

ЧЛАН 2. - ПРАВО НА ЖИВОТ















полицијске операције
смрт у притвору
нестанак
самоубиство под надзором власти
смртна казна
жртве кривичних дела
обавеза спровођења истраге
пропусти у истрагама
o место несреће
o post mortem, аутопсија
o поступање са сведоцима
o општа истрага
o ислеђивање и испитивање
o органи гоњења
угрожавање животне средине
здравствена заштита
абортус
еутаназија
асистирано самоубиство

ЧЛАН 3. - ЗАБРАНА МУЧЕЊА, НЕЧОВЕЧНОГ ИЛИ
ПОНИЖАВАЈУЋЕГ ПОСТУПАЊА ИЛИ
КАЖЊАВАЊА

















позитивне обавезе
пропусти у истрагама
мучење
нечовечно поступање
кажњавање
поступање полиције
услови притвора
смртна казна
имиграција
азил
екстрадиција
дискриминација
заштита деце
телесне казне
нечовечно и понижавајуће поступање и пацијенти смештени у
психијатријске установе
непоштовање личности

ЧЛАН 4. - ЗАБРАНА РОПСТВА И ПРИНУДНОГ РАДА





забрана ропства
забрана принудног рада
пристанак на ропски положај
клаузула о изузецима
o рад лица лишених слободе
o рад користан за заједницу

ЧЛАН 5. - ПРАВО НА СЛОБОДУ И СИГУРНОСТ



лишење слободе
законитост лишења слободе
o правна сигурност
o архитрерност
o трајање
o судски налог
o образложење одлуке
o законом предвиђени поступак
o притвор
o хапшење
o разлози за хапшење
o основана сумња
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кривично дело
судско преиспитивање лишења слободе
процесне гаранције
право на оспоравање законитости лишења слободе
једнакост страна
време трајања притвора
време за преиспитивање законитости лишења слободе
право на накнаду због незаконитог лишења слободе
пуштање на слободу до суђења
лишење слободе после пресуде
пристанак и лишење слободе
лишење слободе малолетних лица
лишење слободе ради спречавања ширења заразних болести
лишење слободе душевно поремећених лица, алкохоличара,
уживалаца дрога или скитница
лишење слободе у вези са имиграцијом, депортацијом или
екстрадицијом
ограничење слободе
o наредба о обавезном боравишту
o задржавање странаца у у међународној зони
o дисциплинске пресуде
o лечење у болници
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o







ЧЛАН 6. - ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ





разлика између кривичног и грађанског поступка
грађанско право и обавеза
кривична оптужба
приступ суду
o правна помоћ
o имунитет
o заустављање судских поступака на основу интервенције државе
o право на одлуку
o извршење судских одлука
o преиспитивање правоснажне одлуке и правна сигурност



правично суђење
o прихватљивост доказа
o заштита од самооптуживања и право на ћутање
o једнакост страна
o право на јавну расправу и објављивање пресуде



расправа у разумном року
o кривични поступци
o грађански поступци
o приоритетни предмети
o дужина трајања поступка
o целовитост поступка
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o

критеријуми за оцену дужине поступка
 сложеност случаја
 сложеност чињеница
 сложеност правних питања
 сложеност поступка
 понашање подносиоца представке
 понашање суда (релевантних власти)
 значај случаја за подносиоца представке
 хитност
 нарочита хитност

o
o
o

правни лекови за убрзање поступка
компензаторни правни лекови
накнада
 правична процена накнаде
 метод обрачуна









независтан и непристрасан суд образован на основу закона
претпоставка невиности
додатна права у кривичном поступку
давање обавештења о оптужби у најкраћем могућем року
довољно време и могућност за припремање одбране и правно
заступање
обезбеђење присуства и саслушање сведока
преводиоци (тумачи)

ЧЛАН 7. - КАЖЊАВАЊЕ САМО НА ОСНОВУ ЗАКОНА







казна
предвидивост
застаревање
забрана ретроактивности
забрана строжег кажњавања
примена блажег закона

ЧЛАН 8. - ПРАВО НА ПОШТОВАЊЕ ПРИВАТНОГ И
ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА, ДОМА И ПРЕПИСКЕ





позитивне обавезе
мешање јавних власти
o легалитет
o легитимитет
o неопходно у демократском друштву
приватни живот
o физички и психички интегритет
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везе са другима
полни идентитет и односи
приступ евиденцијама о личности
поверљивост личних података
углед
породични живот
дом
преписка
комуникације, прислушкивање, надзор и активности полиције
квалитет закона
информације полиције (сакупљање и чување информација о
осумњиченима)
породични односи
имиграција и азил
права мањина
животна средина
o
o
o
o
o












ЧЛАН 9. - СЛОБОДА МИСЛИ, САВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕСТИ



слобода мисли
слобода вероисповести
o испољавање вере
o промена вере или уверења
o очување верског плурализма
o забрана ношења муслиманске мараме

ЧЛАН 10. - СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА















поседовање сопственог мишљења
примање информација
саопштавање информација и идеја
ограничавање права
o легалитет
o легитимитет
o неопходно у демократском друштву
o пропорционалност
вредносни судови
политички говор
вршиоци јавних функција и адвокати
јавни протести и демонстрације
штампани и електронски медији
уметничко изражавање
изражавање у рекламне сврхе
одржавање ауторитета и непристрасности правосуђа
информације које вређају, шокирају или узнемиравају
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ЧЛАН 11. - СЛОБОДА МИРНОГ ОКУПЉАЊА И УДРУЖИВАЊА



слобода окупљања
слобода удруживања
o политичке странке
o удруживање ради заштите права мањина
o синдикати



вршиоци јавних функција (ограничење права на удруживање)

ЧЛАН 12. - ПРАВО НА СКЛАПАЊЕ БРАКА



право на ступање у брак и заснивање породице
право на поновно ступање у брак

ЧЛАН 13. - ПРАВО НА ДЕЛОТВОРАН ПРАВНИ ЛЕК


делотворан правни лек

ЧЛАН 14. - ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ





основи за дискриминацију
тест дискриминације
легитиман циљ
тест сразмерности

ЧЛАН 41. - ПРАВИЧНО ЗАДОВОЉЕЊЕ





накнада нематеријалне и материјалне штете
повраћај имовине
ослобађање из притвора лица неосновано лишених слободе
судски и други трошкови

ЧЛАН 1. ПРОТОКОЛА 1 - ЗАШТИТА ИМОВИНЕ









имовина
начела
o право на неометано уживање имовине
o забрана лишења имовине
o право државе да регулише коришћење имовине
јавни интерес
правичан баланс
компензација
правни прописи (легалитет, одређеност, предвидивост закона)
захтеви поступка
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принудно исељење и насилно рушење стамбених објеката

ЧЛАН 2. ПРОТОКОЛА 1 - ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ



забрана ускраћивања права
образовање у складу са верским и филозофским уверењима
родитеља

ЧЛАН 3. ПРОТОКОЛА 1 - ПРАВО НА СЛОБОДНЕ ИЗБОРЕ


слободни избори

ЧЛАН 1. ПРОТОКОЛА 4 - СЛОБОДА КРЕТАЊА





слобода кретања унутар државе
слобода избора боравишта унутар државе
право напуштања сваке земље
одузимање и заплена личних докумената

ЧЛАНОВИ 3. И 4. ПРОТОКОЛА 4 - ЗАБРАНА ПРОТЕРИВАЊА



забрана протеривања сопствених држављана
забрана групног протеривања странаца

ЧЛАНОВИ 1. И 2. ПРОТОКОЛА 6, ЧЛАН 1. ПРОТОКОЛА 13


укидање смртне казне

ЧЛАН 1. ПРОТОКОЛА 7


заштита у поступку протеривања странаца

ЧЛАН 2. ПРОТОКОЛА 7 – ПРАВО НА ЖАЛБУ У КРИВИЧНИМ
СТВАРИМА



право на преиспитивање
изузеци

ЧЛАН 3. ПРОТОКОЛА 7


накнада за погрешну осуду

ЧЛАН 4. ПРОТОКОЛА 7
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non bis in idem

ЧЛАН 5. ПРОТОКОЛА 7




једнакост супружника
приватноправна права и обавезе
мешање у гарантије због неодложне потребе друштва

ПРОТОКОЛ 12



забрана дискриминације
јачање забране дискриминације

ОСТАЛЕ ОДЛУКЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

КРИВИЧНО ПРАВО
КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО
КРИВИЧНО ПРАВО – ОПШТИ ДЕО
 ВАЖЕЊЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА
 КРИВИЧНО ДЕЛО










појам (елементи)
извршење кривичног дела нечињењем
време и место извршења кривичног дела
дело малог значаја
нужна одбрана
крајња нужда
сила и претња
стицај кривичних дела
продужено кривично дело

 КРИВИЦА И ОДГОВОРНОСТ


кривица
 неурачунљивост
 скривљена неурачунљивост
 умишљај
 нехат
 одговорност за тежу последицу
 стварна заблуда
 правна заблуда
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одговорност уредника
одговорност издавача, штампара и произвођача

 ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА




покушај кривичног дела и неподобан покушај
добровољни одустанак
саучесништво
 саизвршилаштво
 подстрекавање
 помагање
 кажњавање подстрекача и помагача за покушај

 КАЗНЕ И САНКЦИЈЕ


Казне
 казна затвора
o кућни затвор
o условни отпуст
 новчана казна
 рад у јавном интересу
 одузимање возачке дозволе



Мере упозорења
 условна осуда
 условна осуда са заштитним надзором
 судска опомена



Мере безбедности
 обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи
 обавезно психијатријско лечење на слободи
 обавезно лечење наркомана
 обавезно лечење алкохоличара
 забрана вршења позива, делатности и дужности
 забрана управљања моторним возилом
 одузимање предмета
 протеривање странца из земље
 јавно објављивање пресуде
 забрана приближавања и комуникације са
оштећеним
 забрана присуствовања одређеним спортским
приредбама
Одмеравање казне
Ослобођење од казне




 ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ
 ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОСУДЕ
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 РЕХАБИЛИТАЦИЈА,
ПОСЛЕДИЦА ОСУДЕ И
КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
 ЗАСТАРЕЛОСТ

ПРЕСТАНАК
ПРАВНИХ
ДАВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ

 Кривичног гоњења
 Извршења казни и мера

безбедности

 АМНЕСТИЈА И ПОМИЛОВАЊЕ
 КРИВИЧНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО
 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТА И ТЕЛА
















Убиство
Тешко убиство
Убиство на мах
Убиство детета при порођају
Лишење живота из самилости
Нехатно лишење живота
Навођење на самоубиство и помагање
самоубиству
Недозвољен прекид трудноће
Тешка телесна повреда
Лака телесна повреда
Учествовање у тучи
Угрожавање опасним оруђем при тучи и свађи
Излагање опасности
Напуштање немоћног лица
Непружање помоћи

у

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛОБОДА И ПРАВА ЧОВЕКА
И ГРАЂАНИНА
 Повреда равноправности
 Повреда права употребе језика и писма
 Повреда слободе изражавања националне или
етничке припадности
 Повреда слободе исповедања вере и вршења
верских обреда
 Противправно лишење слободе
 Повреда слободе кретања и настањивања
 Отмица
 Принуда
 Изнуђивање исказа
 Злостављање и мучење
 Угрожавање сигурности
 Нарушавање неповредивости стана
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Противзаконито претресање
Неовлашћено откривање тајне
Повреда тајности писма и других пошиљки
Неовлашћено прислушкивање и снимање
Неовлашћено фотографисање
Неовлашћено објављивање и приказивање туђег
списа, портрета и снимка
Неовлашћено прикупљање личних података
Повреда права на подношење правног средства
Повреда слободе говора и јавног иступања
Спречавање штампања и растурања штампаних
ствари и емитовање програма
Спречавање објављивање одговора и исправке
Спречавање јавног скупа
Спречавање политичког, синдикалног и другог
удруживања и деловања
Гоњење за кривична дела против слобода и права
човека и грађанина

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИЗБОРНИХ ПРАВА










Повреда права кандидовања
Повреда права гласања
Давање и примање мита у вези са гласањем
Злоупотреба права гласања
Састављање нетачних бирачких спискова
Спречавање одржавања гласања
Повреда тајности гласања
Фалсификовање резултата гласања
Уништавање докумената о гласању

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВА ПО ОСНОВУ РАДА








Повреда права по основу рада и права из социјалног
осигурања
Повреда права при запошљавању и за време
незапослености
Повреда права на управљање
Повреда права на штрајк
Злоупотреба права на штрајк
Злоупотреба права из социјалног осигурања
Непредузимање мера заштите на раду

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЧАСТИ И УГЛЕДА





Увреда
Клевета (.....?)
Изношење личних и породичних прилика
Повреда угледа Србије (.....?)
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Повреда угледа због расне, верске, национале или
друге припадности
Повреда угледа стране државе или међународне
организације
Некажњавање за кривична дела из члана 173. до
175.
Гоњење за кривична дела против части и угледа

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПОЛНЕ СЛОБОДЕ














Силовање
Обљуба над немоћним лицем
Обљуба са дететом
Обљуба злоупотребом положаја
Недозвољене полне радње
Подвођење и омогућавање вршења полног односа
Посредовање у вршењу проституције
Приказивање,
прибављање
и
поседовање
порнографског материјала и искоришћавање
малолетног лица за порнографију
Навођење малолетног лица на присуствовање
полним радњама
Искоришћавање
рачунарске
мреже
или
комуникације другим техничким средствима за
извршење кривичних дела против полне слободе
према малолетном лицу
Гоњење за кривична дела против полне слободе

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БРАКА И ПОРОДИЦЕ












Двобрачност
Закључење ништавог брака (...?)
Омогућавање закључења недозвољеног брака (...?)
Ванбрачна заједница са малолетником
Одузимање малолетног лица
Промена породичног стања
Запуштање и злостављање малолетног лица
Насиље у породици
Недавање издржавања
Кршење породичних обавеза
Родоскрвњење

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ




Повреда моралних права аутора и интерпретатора
Неовлашћено искоришћавање ауторског дела или
предмета сродног права
Неовлашћено уклањање или мењање електронске
информације о ауторском и сродним правима
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Повреда проналазачког права
Неовлашћено коришћење туђег дизајна

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИМОВИНЕ


























Крађа
Тешка крађа
Разбојничка крађа
Разбојништво
Утаја
Превара
Превара у осигурању
Договарање исхода такмичења као посебног
кривичног дела
Неосновано добијање и коришћење кредита и друге
погодности
Ситна крађа, утаја и превара
Одузимање туђе ствари
Уништење и оштећење туђе ствари
Неовлашћено коришћење туђег возила
Изнуда
Уцена
Злоупотреба поверења
Зеленаштво
Противправно заузимање земљишта
Противправно усељење
Грађење без грађевинске дозволе
Прикључење објекта који је изграђен без
грађевинске дозволе
Оштећење туђих права
Прикривање
Неовлашћено изношење културног добра у
иностранство
Гоњење у случају када је учинилац у блиском
односу са оштећеним

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ









Фалсификовање новца
Фалсификовање хартија од вредности
Фалсификовање и злоупотреба платних картица
Фалсификовање знакова за вредност
Прављење, набављање и давање другом средстава
за фалсификовање
Издавање чека и коришћење платних картица без
покрића
Пореска утаја
Неуплаћивање пореза по одбитку
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Кријумчарење
Прање новца
Злоупотреба монополистичког положаја
Неовлашћена употреба туђег пословног имена и
друге посебне ознаке робе или услуга
Несавестан рад у привредном пословању
Злоупотреба положаја одговорног лица
Злоупотреба у вези са јавном набавком
Проузроковање стечаја
Проузроковање лажног стечаја
Оштећење повериоца
Злоупотреба овлашћења у привреди
Нарушавање пословног угледа и кредитне
способности
Одавање пословне тајне
Онемогућавање вршења контроле
Недозвољена производња
Недозвољена трговина
Обмањивање купаца
Фалсификовање знакова односно државних жигова
за обележавање робе, мерила и предмета од
драгоцених метала

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЗДРАВЉА ЉУДИ
















Неовлашћена производња и стављање у промет
опојних дрога
Неовлашћено држање опојних дрога
Омогућавање уживања опојних дрога
Непоступање по здравственим прописима за време
епидемије
Преношење заразне болести
Преношење инфекције ХИВ вирусом
Несавесно пружање лекарске помоћи
Противправно вршење медицинских експеримената
и испитивање лека
Неуказивање лекарске помоћи
Надрилекарство и надриапотекарство
Несавесно поступање при справљању и издавању
лекова
Производња и стављање у промет шкодљивих
производа
Несавесно вршење прегледа животних намирница
Загађивање воде за пиће и животних намирница
Тешка дела против здравља људи

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Загађење животне средине
Непредузимање мера заштите животне средине
Противправна изградња и стављање у погон
објеката и постројења која загађују животну
средину
Оштећење објеката и уређаја за заштиту животне
средине
Оштећење животне средине
Уништење, оштећење, изношење у иностранство и
уношење у Србију заштићеног природног добра
Уношење опасних материја у Србију и недозвољено
прерађивање, одлагање и складиштење опасних
материја
Недозвољена изградња нуклеарних постројења
Повреда права на информисање о стању животне
средине
Убијање и злостављање животиња
Преношење заразних болести код животиња и
биљака
Несавесно пружање ветеринарске помоћи
Производња штетних средстава за лечење
животиња
Загађивање хране и воде за исхрану, односно
напајање животиња
Пустошење шума
Шумска крађа
Незаконит лов
Незаконит риболов

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ОПШТЕ СИГУРНОСТИ ЉУДИ
И ИМОВИНЕ
 Изазивање опште опасности
 Уништење и оштећење јавних уређаја
 Изазивање опасности необезбеђењем мера заштите
на раду
 Непрописно и неправилно извођење грађевинских
радова
 Оштећење брана, насипа и водопривредних објеката
 Уништење, оштећење и уклањање знакова којима
се упозорава на опасност
 Злоупотреба телекомуникационих знакова
 Неотклањање опасности
 Недозвољено
поступање са експлозивним и
запаљивим материјалом
 Неовлашћено
прибављање
и
угрожавање
безбедности нуклеарним материјама
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Тешка дела против опште сигурности

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ
САОБРАЋАЈА
 Угрожавање јавног саобраћаја
 Угрожавање саобраћаја опасном радњом и опасним
средством
 Угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја
 Угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја
насиљем
 Отмица ваздухоплова, брода и другог превозног
средства
 Пиратство
 Несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем
 Непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној
незгоди
 Тешка дела против безбедности јавног саобраћаја

 КРИВИЧНА

ДЕЛА
ПРОТИВ
БЕЗБЕДНОСТИ
РАЧУНАРСКИХ ПОДАТАКА
 Оштећење рачунарских података и програма
 Рачунарска саботажа
 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
 Прављење, набављање и давање другом средстава
за извршење кривичних дела против безбедности
рачунарских података

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА И
БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВЕ
 Угрожавање независности
 Признавање капитулације или окупације
 Угрожавање територијалне целине
 Напад на уставно уређење
 Позивање на насилну промену уставног уређења
 Убиство представника највиших државних органа
 Оружана побуна
 Тероризам (....?)
 Диверзија
 Саботажа
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Шпијунажа
Одавање државне тајне
Изазивање националне, расне и верске мржње и
нетрпељивости
Повреда територијалног суверенитета
Удруживање ради противуставне делатности
Припремање дела против уставног уређења и
безбедности Србије
Тешка дела против уставног уређења и безбедности
Србије

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ДРЖАВНИХ ОРГАНА










Спречавање службеног лица у вршењу службене
радње
Напад на службено лице у вршењу службене
дужности
Учествовање у групи која спречи службено лице у
вршењу службене радње
Позивање на отпор (...?)
Неучествовање у отклањању опште опасности
Скидање и повреда службеног печата и знака
Одузимање и уништење службеног печата и
службеног списа
Лажно представљање
Самовлашће

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВОСУЂА














Непријављивање припремања кривичног дела
Непријављивање кривичног дела и учиниоца
Помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела
Лажно пријављивање
Давање лажног исказа
Спречавање и ометање доказивања
Ометање правде
Повреда тајности поступка
Побуна лица лишених слободе
Бекство и омогућавање бекства лица лишеног
слободе
Неизвршење судске одлуке
Противзаконито омогућавање вршења одређених
позива, функција, дужности, послова и делатности
Надриписарство

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА



Изазивање панике и нереда
Насилничко понашање
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Насилничко понашање на спортској приредби или
јавном скупу
Договор за извршење кривичног дела
Удруживање ради вршења кривичних дела
Злочиначко удруживање (....?)
Израђивање и набављање оружја и средстава
намењених за извршење кривичног дела
Недозвољена производња, држање, ношење и
промет оружја и експлозивних материја
Учествовање у групи која изврши кривично дело
Недозвољен
прелаз
државне
границе
и
крујумчарење људи
Омогућавање злоупотребе остваривања права азила
у страној држави
Злоупотреба знака за помоћ и знака за опасност
Неовлашћено организовање игара на срећу
Неовлашћено бављење одређеном делатношћу
Неовлашћено извођење археолошких радова
Повреда гроба

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА





Фалсификовање исправе
Посебни случајеви фалсификовања исправе
Фалсификовање службене исправе
Навођење на оверавање неистинитог садржаја

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ














Злоупотреба службеног положаја
Кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и
његовог заменика
Несавестан рад у служби
Противзаконита наплата и исплата
Ненаменско коришћење буџетских средстава
Превара у служби
Проневера
Послуга
Трговина утицајем
Противзаконито посредовање (...?)
Примање мита
Давање мита
Одавање службене тајне

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ И ДРУГИХ
ДОБАРА ЗАШТИЋЕНИХ МЕЂУНАРОДНИМ ПРАВОМ
 Геноцид
 Злочин против човечности
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Ратни злочин против цивилног становништва
Ратни злочин против рањеника и болесника
Ратни злочин против ратних заробљеника
Организовање и подстицање на извршење геноцида
и ратних злочина
Употреба недозвољених средстава борбе
Недозвољена производња, промет и држање оружја
чија је употреба забрањена
Противправно убијање и рањавање непријатеља
Противправно одузимање ствари од убијених
Повреда парламентара
Сурово поступање с рањеницима, болесницима и
ратним заробљеницима
Неоправдано одлагање репатријације ратних
заробљеника
Уништавање културних добара
Неспречавање вршења кривичних дела против
човечности
и
других
добара
заштићених
међународним правом
Кршење санкција уведених од стране међународних
организација
Злоупотреба међународних знакова
Агресиван рат
Учествовање у рату или оружаном сукобу у страној
држави
Организовање учествовања у рату или оружаном
сукобу у страној држави
Расна и друга дискриминација
Трговина људима
Трговина малолетним лицима ради усвојења
Заснивање ропског односа и превоз лица у ропском
односу
Тероризам
Јавно подстицање на извршење терористичких дела
Врбовање и обучавање за вршење терористичких
дела
Употреба смртоносне направе
Уништење и оштећење нуклеарног објекта
Угрожавање лица под међународном заштитом
Финансирање тероризма
Терористичко удруживање

 КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ




Избегавање војне обавезе
Избегавање пописа и прегледа
Неизвршавање материјалне обавезе
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Избегавање војне службе онеспособљењем и
обманом
Противправно ослобођење од војне службе
Самовољно одсуствовање и бекство из војске
Србије
Неизвршење и одбијање извршења наређења
Противљење претпостављеном
Противљење војном лицу које врши посебну војну
службу
Принуда према војном лицу у вршењу службене
дужности
Напад на војно лице у вршењу војне службе
Ослобођење од казне за дела из члана 400. до 404.
Злостављање потчињеног и млађег
Повреда посебне војне службе
Повреда обезбеђења државне границе
Неистинито службено извештавање
Непредузимање мера за обезбеђење војне јединице
Несавесна израда и преузимање наоружања и друге
војне опреме
Непрописно старање о повереном оружју
Противправно располагање повереним оружјем
Крађа оружја и дела борбеног средства
Одавање војне тајне
Неовлашћен приступ војном објекту
Кажњавање за кривична дела која су извршена за
време ратног стања, оружаног сукоба и ванредног
стања
Неиспуњавање
дужности
при
спровођењу
мобилизације
Подривање војне и одбрамбене моћи
Спречавање борбе против непријатеља
Прелазак и предаја непријатељу
Служба у непријатељској војсци
Помагање непријатељу
Неиспуњење и напуштање дужности за време борбе
Напуштање положаја противно наређењу
Напуштање оштећеног брода и ваздухоплова пре
времена
Слабљење борбеног морала
Неизвештавање војних органа
Услови за изрицање дисциплинске казне, односно
мере
Кривично
дело
извршено
по
наређењу
претпостављеног
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КРИВИЧНА ДЕЛА
ЗАКОНОДАВСТВА

ИЗ

СПОРЕДНОГ

КРИВИЧНОГ

 ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ


 РАТНИ ЗЛОЧИН


 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО


КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
 Основне одредбе
 Надлежност и састав суда
 Изузеће
 Јавни тужилац
 Оштећени, оштећени као тужилац и приватни
тужилац
 Окривљени и бранилац
 Докази
 Незаконити докази
 Доказне радње
o Саслушање окривљеног
o Испитивање сведока
o Вештачење
o Увиђај и реконструкција
o Исправа
o Узимање узорака
o Провера рачуна и сумњивих трансакција
o Привремено одузимање предмета
o Претресање
 Посебне доказне радње
 Мере за обезбеђење присуства окривљеног и за
несметано вођење кривичног поступка
 Позив и довођење
 Забрана
прилажења,
састајања
или
комуницирања са одређеним лицем
 Забрана напуштања стана и боравишта
 Јемство
 Притвор
 Рокови
 Поднесци и записници
 Достављање писмена и разматрање списа
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Имовинскоправни захтеви
Трошкови поступка
Доношење, саопштавање и извршење одлука
Остало из општег дела ЗКП
Предистражни поступак и истрага
Споразуми јавног тужиоца и окривљеног
Оптужење
 Потврђивање оптужнице
 Остало
Главни претрес и пресуда
 Припремно рочиште
 Претпоставке за одржавање главног претреса
 Остало
Правни лекови
 Редовни правни лекови
 Ванредни правни лекови
o Захтев за заштиту законитости
Скраћени поступак
Поступци за изрицање мера безбедности
Поступак за одузимање имовинске користи
Поступци за преиначење правноснажне пресуде
Поступци за остваривање права осуђеног
Поступак за остваривање права лица неосновано
лишеног слободе или неосновано осуђеног
Поступци за издавање потернице или објаве

 ПРЕКРШАЈНО ПРАВО - КАЗНЕНО ПРАВО





Прекршајни поступак
Прекршај јавног реда и мира
Прекршаји саобраћаја
Прекршаји јавне безбедности

 МАЛОЛЕТНИЦИ И
КРИВИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА
МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА
1. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО
 Васпитни налози
 Кривичне санкције
 Васпитне мере
o Судски укор
o Посебне обавезе
o Појачан
надзор од стране родитеља,
усвојиоца или стараоца
o Појачан надзор у другој породици
o Појачан
надзор
од
стране
органа
старатељства
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Појачан надзор уз дневни боравак у
одговарајућој установи за васпитавање и
образовање малолетника
o Посебне обавезе уз мере појачаног надзора
o Упућивање у васпитну установу
o Упућивање у васпитно-поправни дом
o Условни отпуст код упућивања у васпитну
установу и васпитно-поправни дом
o Упућивање у посебну установу за лечење и
оспособљавање
o Обустава извршења и замена изречене
васпитне мере другом васпитном мером
o Поновно одлучивање о васпитним мерама
o Изрицање васпитне мере за кривична дела у
стицају
 Казна малолетничког затвора
o Условни отпуст код казне малолетничког
затвора
o Застарелост извршења казне малолетничког
затвора
Примена мера безбедности
Примена одредаба о малолетницима на пунолетна
лица
 Изрицање кривичних санкција пунолетним
лицима за дела која су учинила као
малолетници
 Изрицање
васпитних
мера
млађим
пунолетним лицима
o




2. КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
 Покретање поступка
 Припремни поступак
 Поступак пред већем за малолетнике
 Правни лекови
 Одлуке другостепеног суда
 Обустављање извршења и измена
васпитним мерама

одлуке

о

3. ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
 Извршење заводских мера
 Извршење казне малолетничког затвора
 Посебне одредбе о извршењу мера безбедности

 ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ ПРОИСТЕКЛЕ
ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА
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Привремено одузимање
Трајно одузимање

 ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА



За кривична дела
за привредне преступе

 МЕЂУНАРОДНА
СТВАРИМА

ПРАВНА

ПОМОЋ

У

КРИВИЧНИМ

 МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО

ГРАЂАНСКО ПРАВО


ГРАЂАНСКО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО


СТВАРНО ПРАВО
 право својине
 својина
 јавна својина, државна својина
 приватна својина
 друштвена својина
 предмет права својине
 покретне ствари
 непокретне ствари
 пољопривредно земљиште
 грађевинско земљиште
 стицање својине
 правним послом
 грађењем
 одржајем
 на други начин
 заштита својине
 сусвојина
 заједничка својина
 државина и заштита државине
 службеност,
заштита службености
службености
 суседско право
 стварни терети
 право прече куповине
 градско грађевинско земљиште

и

личне
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експропријација
национализација
хипотека

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
 облигациони односи – основна начела
 настанак обавеза
 уговор
 закључење уговора
 сагласносност воља
 предмет
 основ
 мане воље
 форма
 услов и рок
 капара и одустаница
 заступање
 предуговор
 тумачење уговора


неважност уговора
 неважећи уговори
 ништави уговори
 привидни уговори
 рушљиви уговори



двострани уговори
 одговорност
за материјалне недостатке
испуњења
 неиспуњење уговора
 раскидање уговора због неиспуњења
 раскидање
или измена уговора због
промењених околности
 прекомерно оштећење
 зеленашки уговор
 уступање уговора
 дејство уговора
ортаклук
поклон
проузроковање штете
 одговорност за штету
o субјективна
o објективна
o за другог
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због неправилног и незаконитог рада
предузећа, других правних лица и
државних органа
o од употребе моторног возила
o за ствари са недостатком
o посебни случајеви одговорности
 накнада штете
 накнада материјалне штете
o обим накнаде
o обична штета и измакла корист
o потпуна накнада
o подељена одговорност
o снижење накнаде
o
због смрти, телесне повреде или
оштећења здравља
o због
повреде части и ширења
неистинитих навода
 накнада нематеријалне штете
o физички болови
o страх
o умањена животна активност
o наруженост
o повреда части и угледа
o повреде права личности
o повреда слободе
солидарна одговорност
стицање без основа
пословодство без налога
једнострана изјава воље
 јавно обећање награде
 хартије од вредности
o остваривање права
o пренос
o промене
o депоновање
o










дејства обавезе
 права и обавезе
o накнада штете
o уговорна казна
o затезна камата
o побијање дужникових правних радњи
o право задржавања
o судски пенали
престанак обавеза
 испуњење
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доцња
 пребијање – компензација
 отпуштање дуга
 пренов – новација
 сједињење – конфузија
 немогућност испуњења
застарелост
 време потрбно за застарелост
 застој
 прекид
врсте обавеза
 алтернативне обавезе
 факултативне обавезе и потраживања
 дељиве обавезе
 недељиве обавезе
 солидарне обавезе
промена повериоца или дужника
 уступање потраживања (цесија)
 промена дужника
продаја
размена
продајни налог
зајам, кредит
закуп
уговор о делу
уговор о грађењу
превоз
уговор о лиценци
остава
ускладиштење
налог
комисион
уговор о трговинском заступању
посредовање
отпремање - шпедиција
уговор о контроли роба и услуга
уговор о организовању путовања
посреднички уговор о путовању
уговор о алотману
осигурање
 права и обавезе
 осигурање имовине
 осигурање лица
 осигурање од одговорности
залога
јемство
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асигнација
банкарски новчани депозити
банкарски текући рачун
уговор о кредиту
акредитиви и банкарске гаранције
поравнање

 НАСЛЕДНО ПРАВО


















предмет наслеђивања
способност за наслеђивање
недостојност за наслеђивање
наследна права странаца
наслеђивање на основу закона
 законски наследници
 нужни наследници
 нужни и расположиви део
 смањење завештајних располагања
 застарелост права
 урачунавање поклона и испорука у наследни
део
наслеђивање на основу завештања (тестамента,
последње воље)
завештање
 облици завештања
o својеручно
o писмено – пред сведоцима
o судско
o конзуларно
o међународно
o бродско
o војно
o усмено
 садржина завештања
 услови и рокови
испорука
неважност завештања
рушљивост завештања
уништено, изгубљено или скривено завештање
опозив завештања
уговори у наследном праву
 уговор о доживотном издржавању

уговор о уступању и расподели имовине
за живота
 уговор о наслеђивању и уговор о будућем
наследству или испоруци
прелазак заоставштине на наследнике
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стицање заоставштине
одговорност наследника за дугове оставиоца
деоба наследства

ПОРОДИЧНО ПРАВО
 породица
 брак
 дејства брака
 престанак брака
 ништавост брака
 рушљивост брака
 развод брака
 ванбрачна заједница
 утврђивање материнства и очинства
 оспоравање материнства и очинства
 права детета
 вршење родитељког права
 лишење родитељског права
 усвојење
 хранитељство
 старатељство
 лишење пословне способности
 издржавање
 супружника
 ванбрачног партнера
 мајке детета
 детета, родитеља и других сродника
 одређивање и престанак издржавања
 имовински односи
 имовински односи супружника
o посебна имовина
o заједничка имовина
o деоба заједничке имовине
o одговорност за обавезе
 уговори супружника
o брачни уговор
o уговор о управљању и располагању
заједничком имовином
o уговор о поклону
 имовински односи ванбрачних партнера
 имовински односи детета и родитеља
 право становања (habitatio)
 имовински односи чланова породичне
заједнице


заштита од насиља у породици
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мере заштите
трајање
продужење
активна легитимација

поступци у вези са породичним односима
 поступак пред судом
o састав већа
o поступак у брачном спору
o поступак у спору о материнству и
очинству
o поступак у спору за заштиту права
детета и у спору за вршење односно
лишење родитељског права
o поступак у
спору за поништење
усвојена
o поступак у спору за издржавање
o поступак у спору за заштиту од
насиља у породици
 заштита права на лично име
o тужбе за заштиту права
o накнада штете

СТАМБЕНО ПРАВО
 заснивање права
 додела стана
 уговор о закупу
 решење које замењује уговор о закупу стана
 спор пуне јурисдикције
 престанак права
 престанак права закупца
 чланови породичног домаћинства
 отказ уговора
 исељење
 важење закона
 коришћење станова у својини грађана
 замена станова
 сустанари
 откуп стана

ТРГОВИНСКО (ПРИВРЕДНО) ПРАВО


ТРГОВИНСКО СТАТУСНО ПРАВО
 субјекти трговинског права
 статусни спорови

 ТРГОВИНСКО ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
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уговори у привреди
 уговор о продаји
 уговор о посредовању
 уговор о трговинском заступању
 уговор о комисиону
 уговор о контроли робе и услуга
 уговор о ускладиштењу робе
 уговор о отпремању (шпедицији)
 уговор о превозу робе железницом
 уговор о превозу робе поморским путем
 уговор о превозу робе унутрашњим
воденим путевима
 уговор о превозу робе друмом
 уговор о превозу робе ваздушним путем
 уговор о превозу путника
 уговор о лиценци
 уговор
о ангажовању угоститељских
капацитета
 уговор о осигурању
 уговор о грађењу
 уговор о лизингу
 уговор о факторингу
 издавачки уговор
 уговор о коцесији
 нови уговори трговинског права
штета
 одговорност за штету
 уговорна
 деликтна
 накнада штете
o обим накнаде
o обична штета
o измакла корист
o снижење накнаде


застарелост

 ПРИВАТИЗАЦИЈА




услови
поништај уговора о приватизацији
раскид уговора о приватизацији

 СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА



услови
утврђивање оспорених потраживања
 новчана потраживања
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излучна и разлучна права



 РАДНО ПРАВО
















заснивање радног односа
забрана дискриминације
 терет доказивања
 санкције
заштита личних података
уговор о раду
радни однос на неодређено време
радни однос на одређено време
уговор о правима и обавезама директора
зарада, минимална зарада, минимална цена рада,
накнада зараде и друга примања
вишак запослених
клаузула забране конкуренције
накнада штете
суспензија
измена уговора о раду
престанак радног односа
 законски разлози
 споразумни престанак
 отказ од стране запосленог
 отказ од стране послодавца
o неостваривање резултата рада
o повреда радне обавезе
o непоштовање радне дисциплине
o кривично дело учињено на раду или у
вези са радом
o невраћање
на рад по истеку
неплаћеног отсуства или мировања
радног односа
o злоупотребе права на одсуство због
привремене спречености за рад
o одбијања закључења анекса уговора о
раду
o технолошки вишак
 поступак у случају отказа
o упозорење
o застарелост
o достављање
o
посебна заштита од отказа уговора о
раду
 дисциплинске мере
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заштита права запослених
 услови за судску заштиту
 рокови за заштиту права
 незаконит отказ
o реинтеграција
o супституција уместо реинтеграција
o накнада штете због изгубљене зараде
рад ван радног односа
 привремени и повремени послови
 уговор о делу
 уговор о заступању или посредовању
 уговор
о стручном оспособљавању и
усавршавању
 допунски рад
 самозапошљавање
репрезентативност
синдиката
и
удружења
послодаваца
колективни уговори
штрајк

 ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ












Појам дискриминације
Дискриминаторско понашање
Облици дискриминације
Говор мржње
Узнемиравање и понижавајуће поступање
Посебни случајеви дискриминације
Дискриминација особа са инвалидитетом
општим прописима
Дискриминација особа са инвалидитетом
посебним прописима
Судска заштита – правила поступка
 Надлежност
 Терет доказивања
 Хитност поступка

по
по

Привремене мере

 ЗАБРАНА ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ (МОБИНГ)






Појам злостављања
Извршиоци злостављања
Покретање поступка
Садржина тужбе
Врста тужбе
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Правила поступка
 Надлежност
 Терет доказивања
 Хитност поступка



Привремене мере

 УЗБУЊИВАЧИ





узбуњивање
узбуњивач
заштита повезаних и осталих лица
канали за узбуњивање
o унутрашње узбуњивање
o спољашње узбуњивање
o узбуњивање јавности





поступање са тајним подацима
накнада штете
заштита узбуњивача
o забрана стављања у неповољнији положај
o надлежност и састав суда
o начела поступка
o врсте тужби
o права узбуњивача у посебним поступцима
(радним и другим споровима)



привремене мере
o надлежност
o привремене мере пре покретања поступка
 одлагање
правног
дејства
појединачног акта
 враћање на рад
o привремене мере после покретања поступка
o врсте привремених мера
 исплата накнаде
 враћање на рад
 друге привремене мере

 АУТОРСКО ПРАВО




ауторско дело
ограничење ауторског права
пренос ауторског права
 морална права
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имовинска права
 ауторски уговор
ауторско дело створено у радном односу
трајање ауторског права
сродна права
 права интерпретатора
 права произвођача
o фонограма
o емисија
o базе података
заштита ауторских и сродних права
 утврђење повреде права
 накнада материјалне штете
 накнада нематеријалне штете
 остали начини заштите








 ПАТЕНТНО ПРАВО









патент
мали патент
проналазак из радног односа
техничко унапређење
настанак трајање и престанак права
застарелост
грађанскоправна заштита
лиценца



 ПРАВО ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ









заштита жига
заштита топографије интегрисаних кола
заштита дизајна (модела, узорака)
заштита ознаке географског порекла
заштита права осталих стваралаца

МЕДИЈСКО ПРАВО





слободан приступ информацијама од јавног значаја
радиодифузија
јавно оглашавање
јавно информисање
 начела
 јавна гласила
 дистрибуција јавних гласила
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забрана дистрибуције
o забрана дискриминације
o накнада
штете због непоравдане
забране (у кривичном и парничном
поступку)
права новинара, уредника и новинарска тајна
забрана говора мржње
информације из приватног живота, и лични записи
одговор на информацију
исправка информације
пропуштање објављивања информације
заштита повређених права
новчана накнада штете, учешће у добити
објављивање пресуде
o














МЕДИЦИНСКО ПРАВО






право на заштиту здравља
одговорност због лекарске грешке
одговорност за повреду професионалне тајне (право
на приватност)
посебни
случајеви
одговрности
лекара
и
здравствених установа
одговорност за штету од лекова

 МЕЂУНАРОДНО ПРОЦЕСНО ПРАВО





домицил нотификације (пуномоћник за пријем
писмена)
међународна литиспенденција
акторска кауција
признање и извршење страних судских и
арбитражних одлука
o услови
o реципроцитет
o поступак
o одлука
o побијање одлуке

 МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО



међународно статусно право
међународно стварно право
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међународно облигационо право
међународно менично право
међународно наследно право
међународно породично право

МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО





уговор о међународној продаји робе
једнообразна правила о меници
међународни акредитив
арбитража, арбитражни споразум,
клаузула

арбитражна

1.2. ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
 парнични поступак
























основна начела
 расправљање
 контрадикторност
 временски оквир
 разумни рок
 незаконите диспозиције
надлежност и састав суда
вредност спора
искључење и изузеће
странке и њихови заступници
пуномоћници
језик у поступку
поднесци, рокови и рочишта
достављање
поступак за решавање спорног правног питања
непоштовање процесне дисциплине
тужба
одговор на тужбу
супарничари, јединствени супарничари, учешће
трећих лица у парници
прекид и застој
доказивање и терет доказивања
главна расправа
пресуда
решење
судско поравнање
правоснажност пресуде
редовни правни лекови
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жалба
поступак по жалби
o расправа пред другостепеним судом
разлози побијања
o битне повреде
o погрешно
и непотпуно утврђено
чињенично стање, нове чињенице и
нови докази
o погрешна
примена
материјалног
права
границе испитивања првостепене пресуде
одлуке другостепеног суда
жалба против решења



ванредни правни лекови
 ревизија
 разлози побијања
 благовременост ревизије
 дозвољеност ревизије
 одлучивање о ревизији
 ревизија против решења
 захтев за заштиту законитости
 захтев
за ванредно преиспитивање
правноснажне судске одлуке
 понављање поступка
o због непрописног састава суда
o због повреде права расправљања
o због нових чињеница и нових
доказа
o због одлуке Уставног суда
o због одлуке Европског суда за
људска права
o пред Врховним касационим судом



посебни поступци
 радни односи
 колективни уговори
 издавање платног налога



поступак у привредним споровима
 надлежност
 састав већа

 ванпарнични поступак



општа правила
посебни поступци

38










уређење личних стања
лишење пословне способности
задржавање у здравственој установи
проглашење несталог лица за умрло и
доказивање смрти
поступци за уређење имовинских односа
o расправљање заоставштине
o одређивање накнаде за експроприсану
непокретност
o деоба заједничке ствари
o уређење међа
судски депозит
земљишнокњижни уписи

 извршни поступак


извршење






поступак извршења
извршне исправе
извршење
ради
наплате
новчаног
потраживања
изјава о имовини дужника
извршење ради остварења неновчаног
потраживања






обезбеђење
 споразумно заснивање заложног права

СУКОБИ НАДЛЕЖНОСТИ
 Грађанско право
 Управно право

3. У П Р А В Н О П Р А В О
3.1. УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО


УПРАВНИ ПОСТУПАК
 основна начела
 надлежност
 странка и њено заступање
 општење органа и странака
o достављање
o рокови
 повраћај у пређашње стање
 трошкови поступка
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покретање првостепеног поступка
o измена и одустанак од захтева
o поравнање
врсте поступака
 скраћени поступак
 посебан испитни поступак
 предходно питање
решење
 облик и саставни делови
 делимично, допунско и привремено решење
закључак
жалба – редовна правна средства
 решавање о жалби
 врсте одлука
ванредна правна средства
 понављање поступка
 мењање и поништавање решења у вези са
управним спором
 захтев за заштиту законитости
 поништавање и укидање по основу
службеног надзора
 укидање и мењање правоснажног решења уз
пристанак или по захтеву странке
 ванредно укидање
 оглашавање решења ништавим
извршни поступак
 извршење неновчаних обавеза
 извршење ради обезбеђења

УПРАВНИ СПОР – ПРОЦЕСНО ПРАВО

управни спор
 право покретања управног спора
 управни акт
 странке у управном спору
o тужилац
o тужени орган
o заинтересовано лице
 тужба
 разлози за одбацивање тужбе
 неуредност тужбе
 тужба због недоношења решења
 јавна расправа по тужби
 пресуда
 врсте пресуда
 спор пуне јурисдикције
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обавезност пресуде
пресуда због непоступања по правном
ставу и суда
 доношење
решења уместо управног
органа
надлежност судова
ванредна правна средства
 захтев за преиспитивање судске одлуке
 понављање управно – судског поступка






3.2. УПРАВНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО


ОДУЗИМАЊЕ И ВРАЋАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
РЕСТИТУЦИЈА
 Враћање верским заједницама
 Враћање физичким лицима






ПРОСВЕТА
ВОЈНА СЛУЖБА, ПОЛОЖАЈ ВОЈНИХ ЛИЦА
РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
ЗАШТИТА ПАТЕНТА, ЖИГА И ДИЗАЈНА (МОДЕЛИ,
УЗОРЦИ)
ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ
ЗАШТИТА ПРАВА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
ЗАШТИТА ПРАВА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ИЗДАВАЊЕ ПОСЕБНИХ ДОЗВОЛА






 ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК - ОСТАЛИ ПРЕКРШАЈИ





ПРИВРЕДА
ФИНАНСИЈЕ И ЦАРИНА
РАД, РАДНИ ОДНОСИ И ЗАШТИТА НА РАДУ
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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