
У 2014. години судије Врховног касационог суда, учествовале су у следећим видовима 

обуке и стручног усавршавања: 

 

 

Семинари 

 

-Регионални семинар, у организацији Одељења УН за борбу против организованог 

криминала и дроге, Канцеларија за средњу Азију UNODC ROCA, одржан у 

Парламентарној Републици Туркменистан, од 04. до 07. фебруара 2014. године; 

 

-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 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 за судије, тужиоце и полицију, у организацији ПАКС пројекта и Правосудне 

академије, одржан у Крагујевцу, 10. и 11. јула 2014. године; 

 

-Семинар у организацији Правосудне академије, на тему “Корупција у јавним набавкама”, 

одржан на Копаонику,  06. и 07. новембра 2014. године; 

 

-Семинар у организацији Правосудне академије, на тему “Корупција у јавним набавкама”, 

одржан у Будви у Црној Гори, од 19. до 22. новембра 2014. године; 

 

-Семинар у организацији Удружења јавних тужилаца Србије, на тему “Насиље у 

породици”, одржан у Пожаревцу,  29. новембра 2014. године; 

 

-Семинар у организацији Правосудне академије 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; 

 

-Семинар у организацији Удружења правника Србије, са темом “Још једном о 

задужбинарству”, одржан на Копаонику,  од 12. до 17. децембра 2014. године. 

 

 

Саветовања 

 

-XXII Саветовање привредних судова Србије, у организацији Привредног апелационог 



суда, одржано на Златибору, од 02. до 05. 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 Издавачког предузећа “Глосаријум”, са темом “Нова законска 

решења”, одржано у Врњачкој Бањи, 16. октобра 2014. године; 

 

-Дани судства у Црној Гори, у организацији Врховног суда Црне Горе, одржани на Цетињу, 

у Црној Гори, од 28. до 30. октобра 2014. године. 
 

Радионице  

 

-Радионица, у организацији CEELI Института у сарадњи са грузијском Високом правном 

школом, на тему “Борба против корупције и начин на који се судије боре са притиском 

јавности”, одржана у Тбилисију, Република Грузија, 21. и 22. фебруара 2014. године; 

 

-Радионица у организацији ASEAN, Аустралијско Азијски Програм за сузбијање трговине 

људима, на тему “Одговори кривичног правосуђа на тему трговине људима: Жртве у 

систему кривичног правосуђа”, одржана у Куала Лумпуру, Малезија, од 28. до 30. априла 

2014. године; 

 

-Радионица, у организацији ОЕБС и Савета Европе, на тему “Принцип некажњавања 

жртви кривичних дела”, одржана у Стразбуру, Република Француска , 09. и 10. октобра 

2014. године; 

 

-Заједничка радионица за предаваче на семинарима о новом Законику о кривичном 

поступку, у организацији Правосудне академије у сарадњи са B&S Europe, одржана у 

Београду, 13. октобра 2014. године. 

 

Обуке 

-Пројекат PACS - Специјалистичка обука за предаваче, у организацији Европске уније и 

Савета Европе, са темом “Јачање капацитета полиције и правосуђа у борби против 

корупције у Србији”, одржан у Врднику од 24. до 26. фебруара 2014. године и Бечу, 

Република Аустрија, од 18. до 22. марта 2014. године; 
 

-Тренинг “Бранитељи људских права”, у организацији Иницијативе младих за људска 

права уз подршку Civil Rights Defenders, Предавање у оквиру сесије “Право на правично 

суђење: Члан 6. Европске конвенције за заштиту људских права и слобода”, одржан на 

Космају, 23. априла 2014. године; 

 

-Тренинг тренера за предаваче на семинарима о новом Законику о кривичном поступку -

Програм обуке судија, тужилаца, адвоката и припадника МУП за примену новог ЗКП-а, у 

организацији Правосудне академије у сарадњи са B&S Europe (Пројекат Европске уније на 



имплементацији новог Законика о кривичном поступку), одржан у Београду, 10. и 11. јула 

2014. године; 

 

-Едукација судија и едукација тренера, у организацији Врховног касационог суда у 

сарадњи са Саветом Европе – Канцеларијом у Београду, са темом “Припрема одредби 

Закона о уређењу судова о заштити права на суђење у разумном року”, одржана у Београду 

од 17. до 19. јуна 2014. године; 

 

-Обука у вези са петим кругом евалуације Комитета Манивал, у организацији 

Министарства финансија, Управа за спречавање прања новца, одржана у Београду, 22. и 

23. септембра 2014. године; 

 

-Едукација на тему “Измена Закона о стечају”, у организацији “ING-PRO” Београд, 

одржана у Београду, 29. септембра 2014. године; 

 

-Едукација за судије и саветнике привредних судова, у организацији Правосудне 

академије, на тему “Закон о стечају”, одржана у Крагујевцу 15. октобра 2014, Нишу 21. 

октобра 2014, Новом Саду 28. октобра 2014. и Београду 30. октобра 2014. године; 

 
-Oбука за предаваче - Обука за тренере о етици и сукобу интереса у правосуђу, у 

организацији заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе ПАКС, одржана у 

Београду, 26. и 27. новембра 2014. године; 

 

-Курс у организацији Удружења правника у привреди Републике Србије, на тему 

“Институт застарелости у пракси привредних судова”, одржан у Београду, 29. новембра 

2014. године; 

 

-Курс из области радног права, у организацији Удружења правника Србије, на тему 

“Поглед праксе на основне новине у реформи радног законодавства Србије” и “Спорна 

питања из судске праксе у примени Закона о раду”, одржан у Београду, 29. новембра 2014. 

године. 

 
 


