
  

 

 У 2014. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим 

видовима обуке и стручног усавршавања: 
 

 

Семинари 

 

-Семинар у организацији Центра за развој људских ресурса и менаџмент – МНГ центар, 

Београд, на тему “Обавезно подношење електронске пријаве на социјално осигурање путем 

портала централног регистра Обука послодаваца“, одржан у Београду, 05. фебруара 2014. 

године; 

 

-Први семинар посвећен Европској конвенцији о људским правима, Семинар о члану 6 и 

члану 8 Европске Конвенције о људским правима,у организацији Савета Европе уз подршку 

Краљевине Норвешке, одржан у Београду, 11. и 12. марта 2014. године; 

 

-Семинар о члану 6 Европске конвенције о људским правима - Право на правично суђење у 

разумном року, у организацији Савета Европе у сарадњи са Правосудном академијом, одржан 

у Београду, 27. и 28. марта 2014. године; 

 

-Семинар о члану 1 Протокола бр.1 Европске Конвенције о људским правима, у организацији 

Савета Европе , одржан у Београду, 24. и 25. априла 2014. године; 

 

-Семинар посвећен праву на правично суђење из члана 6 Конвенције и праву на заштиту 

приватног и породичног живота из члана 8 Конвенције, у организацији Савета Европе уз 

подршку Краљевине Норвешке, одржан у Београду, 14. и 15. маја 2014. године; 

 

-Семинар - Радионица за припрему израде Акционог плана за Поглавље 23, у организацији 

GIZ Подршка реформи правног система Србије, одржан у Београду, од 19. до 21. маја 2014. 

године; 

 

Семинар у организацији МНГ Центра - Центра за развој људских ресурса и менаџмент, на 

тему “Измене и допуне Закона о раду, Како применити у пракси најновије измене“, одржан у 

Београду, 07. августа 2014. године; 

 

-Семинар у организацији Сектора за европске интеграције и међународне пројекте 

Министарства правде у сарадњи са Амбасадом Велике Британије, на тему “Основи 

организације и права Европске уније”, одржан у Београду, 16. септембра 2014. године; 

 

-Семинар у организацији Канцеларије за европске интеграције Владе Србије у сарадњи са 

Центром за изврсност Министарства спољних послова Републике Хрватске, на тему 

Припрема за билатерални скрининг ПГ 7: Право интелектуалне својине, одржан у Београду, 

23. и 24. октобра 2014. године; 

 

-Семинар у организацији Правосудне академије Републике Србије и Канцеларије за европске 

интеграције Републике Србије уз помоћ EIPA Института из Луксембурга, на тему “Поглавља 

посвећена правосуђу, правди и основним правима: искуства земаља чланица у области 

транспозиције правних тековина ЕУ у национално законодавство”, одржан у Београду, 04. и 

05. децембра 2014. године. 

 

 



Саветовања 

 

-Саветовање у организацији “Привредни саветник” из Београда, на тему “Примена Закона о 

раду и других актуелних прописа”, одржан у Београду 17. септембра 2014. године; 

 

-Годишње саветовање судија Србије, у организацији Врховног касационог суда, одржано у 

Врњачкој Бањи, од 05. до 07. октобра 2014. године; 

 

-Саветовање, у организацији “ИНГ-ПРО” д.о.о. из Београда, на тему “План набавки за 2015. 

годину и друга актуелна питања из области јавних набавки”, одржано у Београду, 23. 

децембра 2014. године. 

 

 

Радионице 

 

-Регионална правосудна радионица, у организацији Светске банке, на тему “Праћење и 

евалуација искустава у сектору правосуђа”, одржана у Скопљу, Република Македонија, 27. и 

28. фебруара 2014. године. 

 

 

Обуке 

 

-Усавршавање - Програм стажирања у циљу оснивања капацитета државних и јавних 

службеника у Србији, за процес приступања Србије Европској унији, у организацији 

Британске амбасаде и Британског савета у партнерству са Канцеларијом за европске 

интеграције Владе Републике Србије, у Великој Британији, у трајању од 20. јануара до 28. 

фебруара 2014. године; 

 

-Обука корисника тајних података, у организацији Канцеларије Савета за националну 

безбедност, одржана у Београду 11. априла 2014. године; 

 

-Обука у организацији Управе за јавне набавке и Управе за заједничке послове републичких 

органа, на тему “Планирање централизованих јавних набавки”, одржана у Београду 28. 

новембра 2014. године. 

 


