
 

Вансудске стручне активности запослених у Врховном касационом суду у 2014. 

години:  

 

 

 

Презентације 

 

-Презентација “Представљање резултата истраживања перцепција о стању у правосуђу у 

Србији”, у организацији Светске банке у сарадњи са IPSOS-ом, одржана у Београду, 21. 

марта 2014. године; 

 

-Презентација “Програм стажирања у Великој Британији”, у организацији British Council, 

одржана у Београду, 28. марта 2014. године. 
 

Округли столови, скупови, форуми и посете  

-Студијска посета Стразбуру „Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о 

људским правима”, у организацији Савета Европе уз подршку Краљевине Норвешке, од 

07. до 10. јула 2014. године; 

 

-Скуп “Међународни дан права јавности да зна”, у организацији Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности у сарадњи са Мисијом 

ОЕБС у Србији, одржан у Београду 29. септембра 2014. године. 

 

 

Састанци и седнице 

 

- Састанак у организацији Агенције за борбу против корупције, на тему “План интегритета 

Врховног касационог суда”, одржан у Београду 13. фебруара 2014. године; 

 

-IV Састанак САПС комисије, у организацији Министарства правде и државне управе, 

одржан у Београду 18. фебруара 2014. године; 

 

-Састанак Врховног касационог суда са вишим судовима, у организацији Врховног 

касационог суда у сарадњи са УСАИД-овим Програмом поделе власти, на тему “Примена 

одредби Закона о уређењу судова које се односе на заштиту права на суђење у разумном 

року“, одржан у Београду, 24. априла 2014. године; 

 

-Састанак Пододбора за правду, слободу и безбедност, на тему ЕУ-Република Србија 

“Споразум о стабилизацији и придруживању”, одржан у Бриселу, Краљевина Белгија, 05. и 

06. јуна 2014. године; 

 

-Састанак Врховног касационог суда са апелационим и вишим судовима, у организацији 

Врховног касационог суда, на тему “Припрема за примену одредби Закона о уређењу 

судова о заштити права на суђење у разумном року”, одржан у Београду, 25. јуна 2014. 



године; 

 

-Састанак Преговарачке групе 7, у организацији Завода за интелектуалну својину, одржан 

у Београду, 27. августа 2014. године; 

 

-Припремни састанак поводом састанка експланаторног скрининга за Преговарачку групу 

7, у организацији Завода за интелектуалну својину, одржан у Београду, 17. септембра 2014. 

године; 

 

-Састанак експланаторног скрининга за поглавље 7-Право интелектуалне својине, у 

организацији Завода за интелектуалну својину, одржан у Бриселу, Краљевина Белгија, 24. 

и 25. септембра 2014. године; 

 

-Састанак Преговарачке групе 7, у организацији Завода за интелектуалну својину, одржан 

у Београду, 29. октобра 2014. године; 

 

-Састанак билатералног скрининга за поглавље 7-Право интелектуалне својине, у 

организацији Завода за интелектуалну својину, одржан у Бриселу, Краљевина Белгија,12. и 

13. новембра 2014. године. 

 

 

Радне групе 

        

-Радна група за израду Акционог плана за Потпоглавље “Правосудна сарадња у 

грађанским и кривичним стварима” Поглавља 24, у организацији Министарства правде; 

 

-Радна група за одређивање критеријума за дефинисање уноса података у ИКТ систему, у 

организацији Министарства правде; 

 

-Радна група за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета; 

 

-Преговарачка група за право интелектуалне својине ПГ 7. 

 

                                                              

Комисије 

 

-Комисија за стандардизацију начина прикупљања и обраде података у примени пословног 

софтвера за управљање предметима у поступку прикупљања, обраде података, као и 

сачињавања извештаја у судовима Републике Србије. 

 
 


