
Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2016. години: 

Конференције 

- Конференција “Транспарентност и приватност у судским одлукама”, у организацији 

Партнера за демократске промене Србија, одржана у Београду 22. марта 2016. године; 

- Конференција “Борба против трговине људима ради сузбијања принудног 

криминалитета”, у организацији Мисије ОЕБС-а, одржана у Бечу, 11. и 12. априла 2016. 

године; 

- Београдска конференција правника под називом “Usus est optimus magister”, одржана у 

Београду од 15. до 17. априла 2016. године; 

- Међународна конференција "Јачање судске независности и непристрасности као предуслов за 
владавину права у државама чланицама Савета Европе“, у организацији Министарства правде 
Републике Бугарске у сарадњи са Саветом Европе, одржана у Софији, Република Бугарска, 21. и 22. 
априла 2016. године; 

- Конференција председника основних, привредних, виших и апелационих судова на тему 

“Нови Закон о извршењу и обезбеђењу – ново решење за старе предмете“, у организацији 

Врховног касационог суда уз подршку Пројекта “Унапређење ефикасности правосуђа” 

који финансира Европска унија, одржана у Београду 27. априла 2016. године; 

-Међународна конференција председника Врховних судова Кине и земаља Централне и 

Источне Европе “16+1”, у организацији Врховног народног суда Народне Републике 

Кине, одржана у Сузхоу, Провинција Јиангсу, од 3. до 8. маја 2016. године; 

- Конференција “Изградња институција власти конкуренције у југоисточној Европи” у 

организацији Европске банке за обнову и развој и Комисије за заштиту конкуренције 

Републике Србије, одржана у Београду 02. и 03. јуна 2016. године; 

-Регионална конференција “Правни лекови у кривичном поступку: Закони у региону и 

искуства у њиховој примени”, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у 

Београду 10. јуна 2016. године; 

- Конференција о судским пресудама у предметима који укључују тероризам и питања 

националне безбедности, у организацији Института CEELI у Прагу, одржана у Прагу, 

Република Чешка, од 15. до 17. јуна 2016. године; 

-VI Конференција председника врховних судова Централне и Источне Европе, у 

организацији Врховног касационог суда у сарадњи са организацијом CEELI Институт са 

седиштем у Прагу, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и Канцеларије Савета Европе, 

одржана у Београду од 20. до 22. јуна 2016. године; 



-Конференција „Квалитет судских одлука у функцији квалитета судске заштите у процесу 

придруживања Европској унији“, у организацији Друштва судија Србије и Мисије ОЕБС-а 

у Србији, одржана 24. јуна 2016. године у Београду; 

-Регионална конференција „Правна заштита од дискриминације у Југоисточној Европи“, у 

организацији GIZ ORF пројекта Правне реформе, одржана у Будви, Република Црна Гора, 

од 27. до 30. јуна 2016. године; 

-Конференција „Закон о заштити узбуњивача – годину дана примене“, у организацији 

Министарства правде и УСАИД Пројекат за одговорну власт (JRGA), одржана 21. 

септембра 2016. године у Београду; 

- Kонференцијa врховних судова држава чланица Европске уније и држава кандидата за 

ЕУ, у организацији Врховног суда Црне Горе уз подршку амбасаде САД, одржана од 19. 

до 22. септембра 2016. године на Цетињу у Црној Гори; 

-Завршна конференција USAID-овог Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт 

(JRGA), одржана 5. октобра 2016. године у Београду; 

-Конференција поводом почетка пројекта „Комерцијална медијација у Србији” на тему 

„Медијација у привреди: достигнућа и изазови“, одржана 28. октобра 2016. године у 

Београду, у организацији Европског центра за решавање спорова (Словенија), АДР Центра 

(Италија), АДР Групе (Уједињено Краљевство), Партнера за демократске промене Србија 

и Привредне коморе Србије уз подршку Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и 

Инвестиционог фонда Уједињеног Краљевства; 

-I Македонска међународна правосудна конференција независно правосуђе, у 

организацији Врховног суда Македоније, Друштва судија Македоније и CEELI Института 

из Прага, уз подршку амбасаде САД у Македонији и Бироа за међународне наркотике и 

спровођење закона Министарства спољних послова САД, одржана од 28. до 29. октобра 

2016. године на Охриду; 

- Конференција „Поверени послови, спорна питања у јавнобележничкој професији и 

досадашња судска пракса“, у организацији Врховног касационог суда и Јавнобележничке 

коморе уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Београду 4. новембра 2016. 

године; 

-Конференција „Свеобухватан приступ борби против насиља према женама“, у 

организацији Заштитника грађана Републике Србије и Одбора за људска и мањинска 

права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије, уз подршку Мисије 

ОЕБС-а у Србији, одржана у Београду 25. новембра 2016. године; 

-Конференција „У сусрет изменама Устава: уставни положај судства“, у организацији 

Врховног касационог суда у сарадњи са Мисијом ОЕБС-a у Србији и Канцеларијом Савета 

Европе, одржана у Београду 29. новембра 2016. године; 



-Завршна конференција Програма за правне и правосудне реформе, који је спроводила 

Немачка организација за техничку сарадњу – ГИЗ, одржана 8. децембра 2016. године у 

Београду; 

-Конференција „Сарадња Агенције за борбу против корупције са другим државним 

институцијама у борби против корупције“, у организацији Агенције за борбу против 

корупције, одржана 9. децембра 2016. године у Београду. 

Округли столови, скупови, форуми и посете 

- Свечано отварање Пројекта Савета Европе “Правосуђе на темељима људских права”, 

који финансира Поверенички фонд за људска права, одржано у Београду 26. јануара 2016. 

године; 

- Скуп поводом обележавања Дана заштите података о личности, у организацији 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржан 28. 

јануара 2016. године у Београду; 

- Округли сто на тему „Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на 

праксу Европског суда за људска права и активности одбране у истрази“ у организацији 

Правосудне академије, одржан у Нишу 05. фебруара 2016. године; 

- Округли сто на тему “Писање кривичне пресуде”, у организацији Канцеларије сталног 

правног саветника-Министарства правде САД (OPDAT), у сарадњи са Врховним 

касационим судом и Мисијом OЕБС-а у Србији, одржан 10. фебруара 2016. године у 

Београду; 

- Округли сто на теме “Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на 

праксу Европског суда за људска права и активности одбране у истрази“, у организацији 

Правосудне академије, одржан у Крагујевцу 11. фебруара 2016. године; 

- Студијска посета правосудним органима у Турској, у организацији Турске агенције за 

међународну сарадњу и координацију (ТИКА), од 22. до 27. фебруара 2016. године; 

- Округли сто на тему “Приступни преговори са ЕУ и будућност адвокатуре у Србији – 

изазови и дилеме”, у организацији Адвокатске коморе Србије, одржан у Београду 27. 

фебруара 2016. године; 

- Свечана академија поводом прославе 154-е годишњице адвокатуре у Србији и 

обележавање “Дана адвокатуре Србије”, у организацији Адвокатске коморе Србије, 

одржана у Београду 27. фебруара 2016. године; 

- Посета експерата Европске комисије за ефикасност правосуђа (CEPEJ) Републици 

Србији, на тему Евалуациона мисија, пилот Колегијалан преглед сарадње о судској 

статистици, у организацији Министарства правде, Високог савета судства и Врховног 

касационог суда, реализована у Београду од 01. до 02. марта 2016. године; 



- Округли сто на тему “Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на 

праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази”, у организацији 

Правосудне академије, одржан у Новом Саду 04. марта 2016. године; 

- Округли сто “Примена начела некажњавања трговине људима”, са темом 

“Представљање правног оквира и препорука за примену начела некажњавања трговине 

људима у Србији”, у организацији Мисије ОЕБС у Србији, одржан у Новом Саду 04. 

марта 2016. године; 

- Округли сто у оквиру Твининг пројекта који је финансиран од стране Европске уније у 

оквиру ИПА 2013 фондова “Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа 

тужилаца”, одржан у Београду 09. и 10. марта 2016. године; 

- Округли сто на тему “Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на 

праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази”, у организацији 

Правосудне академије, одржан у Београду 18. марта 2016. године; 

- Трећи Форум о владавини права за Југоисточну Европу, у организацији AIRE Центра и 

Civil Rights Defenders, уз подршку Владе Уједињеног Краљевства, Владе Шведске и 

Савета за регионалну сарадњу, одржан у Сарајеву, 18. и 19. марта 2016. године; 

- Други округли сто на тему “Писање кривичне пресуде”, у организацији Канцеларије 

сталног правног саветника-Министарства правде САД (OPDAT), у сарадњи са Врховним 

касационим судом и Мисијом OЕБС-а у Србији, одржан 23. марта 2016. године у 

Београду; 

- Округли сто на тему “Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на 

праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази”, у организацији 

Правосудне академије, одржан у Нишу 25. марта 2016. године; 

- Округли сто на тему “Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на 

праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази”, у организацији 

Правосудне академије, одржан у Крагујевцу 01. априла 2016. године; 

- Панел о приступу информацијама од јавног значаја у предметима ратних злочина, у 

организацији Фонда за хуманитарно право, одржан у Београду 04. априла 2016. године; 

- Катедра са темом “Пракса Европског суда и Закон о суђењу у разумном року”, у 

организацији Адвокатске коморе Војводине, одржана у Новом Саду 07. априла 2016. 

године; 

- Округли сто на тему “Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на 

праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази”, у организацији 

Правосудне академије, одржан у Новом Саду 08. априла 2016. године; 



- Округли сто на тему “Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на 

праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази”, у организацији 

Правосудне академије, одржан у Београду 15. априла 2016. године; 

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

националном законодавству”, у организацији Правосудне академије, одржан у 

Аранђеловцу 15. и 16. априла 2016. године; 

- Округли сто на тему "Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на праксу 
Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази”, у организацији Правосудне 
академије, одржан у Нишу 22. априла 2016. године; 

- Округли сто на тему “Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на 

праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази”, у организацији 

Правосудне академије, одржан у Крагујевцу 06. маја 2016. године; 

- Округли сто на тему “Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на 

праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази”, у организацији 

Правосудне академије, одржан у Београду 13. маја 2016. године; 

- Студијска посета судовима у Холандији и присуство конференцији “Судска 

администрација”, у организацији Међународног удружења за судску администрацију 

IACA Europe, од 15. до 21. маја 2016. године; 

- Округли сто на тему “Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на 

праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази”, у организацији 

Правосудне академије, одржан у Крагујевцу 20. маја 2016. године; 

- Студијска посета Бечу, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, од 24. до 26. маја 2016. 

године; 

- Округли сто на тему “Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на 

праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази”, у организацији 

Правосудне академије, одржан у Нишу 27. маја 2016. године; 

- Округли сто на тему “Хапшење као један од облика лишења слободе, са освртом на 

праксу Европског суда за људска права, и активности одбране у истрази”, у организацији 

Правосудне академије, одржан у Новом Саду 03. јуна 2016. године; 

- Представљање приручника “Примена начела некажњавања избеглица у прекршајном 

поступку”, у организацији UNHCR, Београдског центра за људска права и Правосудне 

академије, одржано у Београду 13. јуна 2016. године; 

- Округли сто на теме „Редовни правни лекови-жалба“ и „Ванредни правни лекови“, у 

организацији Правосудне академије, одржан у Нишу 17. јуна 2016. године; 



 - Међународни форум „Дијалог судова – инструмент за усклађивање судске праксе”, у 

организацији Савета Европе у сарадњи са Високим судским и тужилачким вијећем Босне 

и Херцеговине, одржан у Сарајеву, Босна и Херцеговина, 21. и 22. јуна 2016. године; 

- Округли сто „Дијалог правосуђа и привреде – корак даље ка ефикасном извршењу“, у 

организацији Министарства правде, Правосудне академије и USAID BEP пројекта, одржан 

у Београду 23. јуна 2016. године; 

- Округли сто на теме „Редовни правни лекови-жалба“ и „Ванредни правни лекови“, у 

организацији Правосудне академије, одржан у Крагујевцу 24. јуна 2016. године; 

- Округли сто на теме „Редовни правни лекови-жалба“ и „Ванредни правни лекови“, у 

организацији Правосудне академије, одржан у Новом Саду 01. јула 2016. године; 

- Трећи округли сто на тему “Писање кривичне пресуде”, у организацији Канцеларије 

сталног правног саветника-Министарства правде САД (OPDAT), у сарадњи са Врховним 

касационим судом и Мисијом OЕБС-а у Србији, одржан у Београду 7. јула 2016. године. 

- Студијска посета Бангкоку, Краљевина Тајланд, у периоду од 15. до 21. августа 2016. 

године, ради учешћа на Међународној конференцији о реформи правосуђа, "World 

Transformation Framework and The Metrics for Measuring Performance", у организацији 

удружења “4 Digits Consulting” у сарадњи са USAID; 

- Посета Делегације Аустријског удружења судија управних судова, Врховном 

касационом суду, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији и Управног суда Србије, 

реализована 16. септембра 2016. године; 

-Округли сто на тему „Нацрт новог Правилника о замени и изостављању 

(псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама“, у организацији 

Врховног касационог суда и Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан у Београду 23. септембра 

2016. године; 

-Студијска посета Холандији ради учешћа у Надзорном одбору за праћење 

имплементације пројекта Мисије ОЕБС-а у области унапређења жртава и сведока 

кривичних дела, у организацији Мисије ОЕБС-а, реализована од 25. до 28. септембра 2016. 

године; 

-Скуп посвећен обележавању Међународног дана права јавности да зна, одржан 28. 

септембра 2016. године у Београду, у организацији Повереника за информације од јавног 

значаја и заштиту података о личности, Mисије ОЕБС-а у Србији, Коалиције за слободу 

приступа информацијама и новинарских удружења УНС и НУНС; 

-Округли сто на тему „Управљање судовима“, у организацији Врховног касационог суда и 

Правосудне академије, одржан 29. и 30. септембра 2016. године у Београду; 



- Округли сто на теме „Скраћени поступак“ и „Рочиште за изрицање кривичне санкције 

(са освртом и на писање пресуде)“, у организацији Правосудне академије, одржан 7. 

октобра 2016. године у Новом Саду; 

-Округли сто о финанасијским истрагама и процесуирању кривичних дела корупције, у 

организацији Канцеларије Сталног правног саветника Амбасаде САД, Мисије ОЕБС у 

Србији и Правосудне академије, одржан у Београду 14. октобра 2016. године; 

-IV Округли сто „Писање кривичне пресуде“, у организацији Канцеларије сталног правног 

саветника-Министарства правде САД (OPDAT), у сарадњи са Врховним касационим 

судом и Мисијом OЕБС-а у Србији, одржан 17. октобра 2016. године у Београду; 

- Округли сто на теме „Скраћени поступак“ и „Рочиште за изрицање кривичне санкције 

(са освртом и на писање пресуде)“, у организацији Правосудне академије, одржан 21. 

октобра 2016. године у Нишу; 

- Округли сто на теме „Скраћени поступак“ и „Рочиште за изрицање кривичне санкције 

(са освртом и на писање пресуде)“, у организацији Правосудне академије, одржан 28. 

октобра 2016. године у Крагујевцу; 

-Прослава Дана црногорског судства – Судијски дани 2016, у организацији Врховног суда 

Црне Горе и Удружења судија Црне Горе, одржана од 28. до 30. октобра 2016. године у 

Будви; 

- Студијска посета делегације Врховног касационог суда Врховном суду Републике 

Хрватске, у организацији Врховног суда Републике Хрватске, реализована од 7. до 10. 

новембра 2016. године; 

-Студијска посета ментора Правосудне академије у оквиру пројекта “Подршка Европске 

уније Правосудној академији“ која обухвата посету Правосудном центру за обуке у 

Утрехту и Правосудној академији у Барселони, у организацији British Councilа и Пројекта 

„Подршка Европске уније Правосудној академији“, реализована од 13. до 18. новембра 

2016. године; 

-Студијска посета Будви, ради присуства Другој регионалној конференцији правосудних 

савета, у организацији Судске администрације Норвешке, реализована од 16. до 19. 

новембра 2016. године; 

-Стручна расправа са иностраним учесницима „Вредновање рада судија у Србији и 

региону“, у организацији Фондације Центар за јавно право у сарадњи са Високим саветом 

судства Републике Србије, одржана у Београду 24. новембра 2016. године; 

-Стручни скуп у вези са применом новог Закона о извршењу и обезбеђењу, у организацији 

Коморе извршитеља, уз подршку USAID пројекта „Business Enabling Project”, одржан у 

Новом Саду од 1. до 3. децембра 2016. године; 



-Студијска посета Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру, 

реализована од 6. до 7. децембра 2016. године, у организацији Саветa Европе - Директорат 

за људска права и владавину права и Директорат за људска права Одељење за примену 

људских права на националном нивоу; 

-Oкругли сто „Употреба видео-линка у кривичним поступцима“, у организацији Мисије 

ОЕБС-а у Србији, одржан 14. децембра 2016. године у Београду; 

- Свечана додела годишње награде за лични допринос борби против корупције „Верица 

Бараћ“, у организацији Савета за борбу против корупције, одржана у Београду 16. 

децембра 2016. године. 

Јавне расправе и презентације 

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

породични односи и наслеђивање“, у организацији Министарства правде у сарадњи са 

Апелационим судом у Новом Саду и уз подршку Немачке организације за међународну 

сарадњу ГИЗ, одржана 29. јануара 2016. године у Новом Саду. 

Састанци и седнице 

- Састанак Радне групе за израду анализе постојећих процесних гаранција у оквиру 

Законика о кривичном поступку, у организацији Министарства правде, одржан у Београду 

22. јануара 2016. године; 

- Трећи полугодишњи састанак у циљу успостављања система сталне и обавезне 

координације између Агенције за приватизацију, МУП, РЈТ, ВКС, Агенције за борбу 

против корупције и Савета за борбу против корупције, у спречавању ризика на корупцију, 

у организацији Агенције за приватизацију, одржан у Београду 22. јануара 2016. године; 

- Састанак Координационог тела за примену Акционог плана за спровођење Националне 

стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, у организацији 

Министарства правде, одржан у Београду 25. јануара 2016. године; 

- Састанак Радне групе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о 

психоактивним контролисаним супстанцама, у организацији Министарства здравља, 

одржан 28. јануара 2016. године у Београду; 

- Трећи састанак Пододбора за правду, слободу и безбедност, у организацији 

Министарства правде, одржан у Бриселу, Краљевина Белгија, 01. и 02. фебруара 2016. 

године; 

- Састанак у вези судске праксе у предметима тероризма, у организацији CEELI Института 

у Прагу, одржан у Прагу, Република Чешка, 11. и 12. фебруара 2016. године; 



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

на територији Републике Србије, у организацији Врховног касационог суда уз подршку 

Канцеларије Савета Европе, одржан 02. марта 2016. године у Београду; 

- Координациони састанак представника надлежних органа и организација цивилног 

друштва у циљу успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици 

Србији, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права уз подршку Мисије 

ОЕБС у Србији, одржан у Београду 17. марта 2016. године; 

- Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих 

предмета, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Светске банке, одржан 1. 

и 2. априла 2016. године у Шапцу; 

- Састанак у вези са спровођењем Анекс Г Споразума о питањима сукцесије, у 

организацији Министарства финансија, одржан у Београду 15. априла 2016. године; 

 -Састанак председника основних судова Републике Србије и представника 

Јавнобележничке коморе Србије, у организацији Врховног касационог суда, Високог 

савета судства и Министарства правде, одржан у Београду 13. маја 2016. године; 

-Састанак поводом успостављања мреже удружења медијатора - посредника у решавању 

спорова Југоисточне Европе, у организацији Регионалног савета за сарадњу (Regional 

Cooperation Council), одржан од 6. до 8. јуна 2016. године на Бледу, Република Словенија; 

-Састанак са судијама извршних одељења основних и привредних судова, и судијама 

другостепених грађанских одељења виших судова са подручја Апелационог суда у Новом 

Саду, у циљу обезбеђивања услова за ефективну и уједначену примену новог Закона о 

извршењу и обезбеђењу – ЗИО и Упутства за спровођење ЗИО, одржан 6. јула 2016. 

године у Новом Саду, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са пројектима 

„Унапређење ефикасности правосуђа“ који се финансира  из фондова Европске уније 

(ИПА 2012), а који имплементира Британски савет и „Подршка сектору правосуђа у 

Србији“ који финансира Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ), а спроводи 

Светска банка; 

-Састанак са судијама извршних одељења основних и привредних судова, и судијама 

другостепених грађанских одељења виших судова са подручја Апелационог суда у 

Крагујевцу, у циљу обезбеђивања услова за ефективну и уједначену примену новог Закона 

о извршењу и обезбеђењу – ЗИО и Упутства за спровођење ЗИО, одржан 8. јула 2016. 

године у Крагујевцу, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са пројектима 

„Унапређење ефикасности правосуђа“ који се финансира  из фондова Европске уније 

(ИПА 2012), а који имплементира Британски савет и „Подршка сектору правосуђа у 

Србији“ који финансира Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ), а спроводи 

Светска банка; 

-Састанак са судијама извршних одељења основних и привредних судова, и судијама 

другостепених грађанских одељења виших судова са подручја Апелационог суда у Нишу, 



у циљу обезбеђивања услова за ефективну и уједначену примену новог Закона о извршењу 

и обезбеђењу – ЗИО и Упутства за спровођење ЗИО, одржан 12. јула 2016. године у Нишу, 

у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са пројектима „Унапређење 

ефикасности правосуђа“ који се финансира  из фондова Европске уније (ИПА 2012), а који 

имплементира Британски савет и „Подршка сектору правосуђа у Србији“ који финансира 

Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ), а спроводи Светска банка; 

-Састанак са судијама извршних одељења основних и привредних судова, и судијама 

другостепених грађанских одељења виших судова са подручја Апелационог суда у 

Београду, у циљу обезбеђивања услова за ефективну и уједначену примену новог Закона о 

извршењу и обезбеђењу – ЗИО и Упутства за спровођење ЗИО, одржан 15. јула 2016. 

године у Београду, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са пројектима 

„Унапређење ефикасности правосуђа“ који се финансира  из фондова Европске уније 

(ИПА 2012), а који имплементира Британски савет и „Подршка сектору правосуђа у 

Србији“ који финансира Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ), а спроводи 

Светска банка; 

-Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих 

предмета, у организацији Врховног касационог суда, одржан 19. јула 2016. године у 

Београду; 

- 17. Пленарни састанак Саветодавног већа европских судија (ССЕЈ), у организацији 

Савета Европе, одржан у Стразбуру, од 8. до 10. новембра 2016. године; 

-Координациони састанак представника надлежних државних органа и организација 

цивилног друштва у циљу успостављања механизма борбе против злочина из мржње у 

Републици Србији, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права уз подршку 

Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан у Шапцу 2. децембра 2016. године. 

 


