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Стандарди заштите људских права
1.1

Члан 1. - обавеза поштовања људских права надлежност
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2

Ratione loci
Ratione temporis
Ratione materiae
Ratione personae

Члан 2. - право на живот
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

Полицијске операције
Смрт у притвору
Нестанак
Самоубиство под надзором власти
Смртна казна
Жртве кривичних дела
Обавеза спровођења истраге
Пропусти у истрагама
Место несреће
Post mortem, аутопсија
Поступање са сведоцима
Општа истрага
Ислеђивање и испитивање
Органи гоњења
1.2.9 Угрожавање животне средине
1.2.10 Здравствена заштита
1.2.11 Еутаназија
1.2.12 Асистирано самоубиство

1.3

Члан 3. - забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16

1.4

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
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Забрана ропства
Забрана принудног рада
Пристанак на ропски положај
Клаузула о изузецима
Рад лица лишених слободе
Рад користан за заједницу
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1.5

Члан 5. - право на слободу и сигурност
1.5.1 Лишење слободе
1.5.2 Законитост лишења слободе
Правна сигурност
Архитрерност
Трајање
Судски налог
Образложење одлуке
Законом предвиђени поступак
Притвор
Хапшење
Разлози за хапшење
Основана сумња
Кривично дело
Судско преиспитивање лишења слободе
Процесне гаранције
Право на оспоравање законитости лишења слободе
Једнакост стран а
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
1.5.3 Лишење слободе малолетних лица
1.5.4 Лишење слободе ради спречавања ширења заразних болести
1.5.5 Лишење слободе душевно поремећених лица, алкохоличара, уживалаца дрога или скитница
1.5.6 Лишење слободе у вези са имиграцијом, депортацијом или екстрадицијом
1.5.7 Ограничење слободе
Наредба о обавезном боравишту
Задржавање странаца у у међународној зони
Дисциплинске пресуде
Лечење у болници

1.6

Члан 6. - право на правично суђење
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

1.6.5

1.6.6

Разлика између кривичног и грађанског поступка
Грађанско право и обавеза
Кривична оптужба
Приступ суду
Правна помоћ
Имунитет
Заустављање судских поступака на основу интервенције државе
Право на одлуку
Извршење судских одлука
Преиспитивање правоснажне одлуке и правна сигурност
Правично суђење
Прихватљивост доказа
Заштита од самооптуживања и право на ћутање
Једнакост страна
Право на јавну расправу и објављивање пресуде
Расправа у разумном року
Кривични поступци
Грађански поступци
Приоритетни предмети
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1.6.7
1.6.8
1.6.9
1.6.10
1.6.11
1.6.12
1.6.13

1.7

Члан 7. - кажњавање само на основу закона
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6

1.8

Дужина трајања поступка
Целовитост поступка
Критеријуми за оцену дужине поступка
1.6.6.6.1 Сложеност случаја
1.6.6.6.1.1 Сложеност чињеница
1.6.6.6.1.2 Сложеност правних питања
1.6.6.6.1.3 Сложеност поступка
1.6.6.6.2 Понашање подносиоца представке
1.6.6.6.3 Понашање суда (релевантних власти)
1.6.6.6.4 Значај случаја за подносиоца представке
1.6.6.6.4.1 Хитност
1.6.6.6.4.2 Нарочита хитност
Правни лекови за убрзање поступка
Компензаторни правни лекови
Накнада
1.6.6.9.1 Правична процена накнаде
1.6.6.9.2 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)
Казна
Предвидивост
Застаревање
Забрана ретроактивности
Забрана строжег кажњавања
Примена блажег закона

Члан 8. - право на поштовање приватног и породичног живота, дома и преписке
1.8.1
1.8.2

Позитивне обавезе
Мешање јавних власти
Легалитет
Легитимитет
Неопходно у демократском друштву
1.8.3 Приватни живот
Физички и психички интегритет
Везе са другима
Полни идентитет и односи
Приступ евиденцијама о личности
Поверљивост личних података
Углед
1.8.4 Породични живот
1.8.5 Дом
1.8.6 Преписка
1.8.7 Комуникације, прислушкивање, надзор и активности полиције
1.8.8 Квалитет закона
1.8.9 Информације полиције (сакупљање и чување информација о осумњиченима)
1.8.10 Породични односи
1.8.11 Имиграција и азил
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1.8.12 Права мањина
1.8.13 Животна средина

1.9

Члан 9. - слобода мисли, савести и вероисповести
1.9.1
1.9.2

Слобода мисли
Слобода вероисповести
Испољавање вере
Промена вере или уверења
Очување верског плурализма
Забрана ношења муслиманске мараме

1.10 Члан 10. - слобода изражавања
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4

Поседовање сопственог мишљења
Примање информација
Саопштавање информација и идеја
Ограничавање права
Легалитет
Легитимитет
Неопходно у демократском друштву
Пропорционалност
1.10.5 Вредносни судови
1.10.6 Политички говор
1.10.7 Вршиоци јавних функција и адвокати
1.10.8 Јавни протести и демонстрације
1.10.9 Штампани и електронски медији
1.10.10 Уметничко изражавање
1.10.11 Изражавање у рекламне сврхе
1.10.12 Одржавање ауторитета и непристрасности правосуђа
1.10.13 Информације које вређају, шокирају или узнемиравају

1.11 Члан 11. - слобода мирног окупљања и удруживања
1.11.1 Слобода окупљања
1.11.2 Слобода удруживања
Политичке странке
Удруживање ради заштите права мањина
Синдикати
1.11.3 Вршиоци јавних функција (ограничење права на удруживање)

1.12 Члан 12. - право на склапање брака
1.12.1 Право на ступање у брак и заснивање породице
1.12.2 Право на поновно ступање у брак

1.13 Члан 13. - право на делотворан правни лек
1.13.1 Делотворан правни лек

1.14 Члан 14. - забрана дискриминације
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4

Основи за дискриминацију
Тест дискриминације
Легитиман циљ
Тест сразмерности

1.15 Члан 41. - правично задовољење
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4

Накнада нематеријалне и материјалне штете
Повраћај имовине
Ослобађање из притвора лица неосновано лишених слободе
Судски и други трошкови
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1.16 Члан 1. протокола 1 - заштита имовине
1.16.1 Имовина
1.16.2 Начела
Право на неометано уживање имовине
Забрана лишења имовине
Право државе да регулише коришћење имовине
1.16.3 Јавни интерес
1.16.4 Правичан баланс
1.16.5 Компензација
1.16.6 Правни прописи (легалитет, одређеност, предвидивост закона)
1.16.7 Захтеви поступка
1.16.8 Принудно исељење и насилно рушење стамбених објеката

1.17 Члан 2. протокола 1 - право на образовање
1.17.1 Забрана ускраћивања права
1.17.2 Образовање у складу са верским и филозофским уверењима родитеља

1.18 Члан 3. протокола 1 - право на слободне изборе
1.18.1 Слободни избори

1.19 Члан 1. протокола 4 - слобода кретања
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.19.4

Слобода кретања унутар државе
Слобода избора боравишта унутар државе
Право напуштања сваке земље
Одузимање и заплена личних докумената

1.20 Чланови 3. и 4. протокола 4 - забрана протеривања
1.20.1 Забрана протеривања сопствених држављана
1.20.2 Забрана групног протеривања странаца

1.21 Чланови 1. и 2. протокола 6, члан 1. протокола 13
1.21.1 Укидање смртне казне

1.22 Члан 1. протокола 7
1.22.1 Заштита у поступку протеривања странаца

1.23 Члан 2. протокола 7 – право на жалбу у кривичним стварима
1.23.1 Право на преиспитивање
1.23.2 Изузеци

1.24 Члан 3. протокола 7
1.24.1 Накнада за погрешну осуду

1.25 Члан 4. протокола 7
1.25.1 Non bis in idem

1.26 Члан 5. протокола 7
1.26.1 Једнакост супружника
1.26.2 Приватноправна права и обавезе
1.26.3 Мешање у гарантије због неодложне потребе друштва

1.27 Протокол 12
1.27.1 Забрана дискриминације
1.27.2 Јачање забране дискриминације

1.28 Остале одлуке међународних организација
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Кривично право
2.1

Кривично материјално право
2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

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
2.1.3.1.1 Неурачунљивост
2.1.3.1.2 Скривљена неурачунљивост
2.1.3.1.3 Умишљај
2.1.3.1.4 Нехат
2.1.3.1.5 Одговорност за тежу последицу
2.1.3.1.6 Стварна заблуда
2.1.3.1.7 Правна заблуда
Одговорност уредника
Одговорност издавача, штампара и произвођача
Извршење кривичног дела
Покушај кривичног дела и неподобан покушај
Добровољни одустанак
Саучесништво
2.1.4.3.1 Саизвршилаштво
2.1.4.3.2 Подстрекавање
2.1.4.3.3 Помагање
2.1.4.3.4 Кажњавање подстрекача и помагача за покушај
Казне и санкције
Казне
2.1.5.1.1 Казна затвора
2.1.5.1.1.1 Кућни затвор
2.1.5.1.1.2 Условни отпуст
2.1.5.1.2 Новчана казна
2.1.5.1.3 Рад у јавном интересу
2.1.5.1.4 Одузимање возачке дозволе
Мере упозорења
2.1.5.2.1 Условна осуда
2.1.5.2.2 Условна осуда са заштитним надзором
2.1.5.2.3 Судска опомена
Мере безбедности
2.1.5.3.1 Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи
2.1.5.3.2 Обавезно психијатријско лечење на слободи
2.1.5.3.3 Обавезно лечење наркомана
2.1.5.3.4 Обавезно лечење алкохоличара
2.1.5.3.5 Забрана вршења позива, делатности и дужности
2.1.5.3.6 Забрана управљања моторним возилом
2.1.5.3.7 Одузимање предмета
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2.1.5.3.8 Протеривање странца из земље
2.1.5.3.9 Јавно објављивање пресуде
2.1.5.3.10 Забрана приближавања и комуникације са оштећеним
2.1.5.3.11 Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама
Одмеравање казне
2.1.5.4.1 Посебна околност за одмеравање казне за кривично дело учињено из мржње
Ослобођење од казне
2.1.6 Одузимање имовинске користи
2.1.7 Правне последице осуде
2.1.8 Рехабилитација, престанак правних последица осуде и давање података из казнене
евиденције
2.1.9 Застарелост
Застарелост кривичног гоњења
Застарелост извршења казни и мера безбедности
2.1.10 Амнестија и помиловање
2.1.11 Кривична дела против живота и тела
Убиство
Тешко убиство
2.1.11.2.1 На свиреп и подмукао начин
2.1.11.2.2 При безобзирном насилничком понашању
2.1.11.2.3 При чему се са умишљајем доведе у опасност живот још неког лица
2.1.11.2.4 При извршењу разбојништва или разбојничке крађе
2.1.11.2.5 Из користољубља, ради извршења или прикривања ког другог кривичног дела,
из безобзирне освете или из других ниских побуда
2.1.11.2.6 Лишење живота службеног или војног лице при вршењу службене дужности
2.1.11.2.7 Лишење живота судије, јавног тужиоца, заменика јавног тужиоца или
полицијског службеника у вези са вршењем службене дужности
2.1.11.2.8 Лишење живота лице које обавља послове од јавног значаја у вези са
пословима које то лице обавља
2.1.11.2.9 Лишење живота детета или бремените жене
2.1.11.2.10 Лишење живота члана своје породице којег је претходно злостављао
2.1.11.2.11 Умишљајно лишење живота више лица а не ради се о убиству на мах, убиству
детета при порођају или лишењу живота из самилости
Убиство на мах
Убиство детета при порођају
Лишење живота из самилости
Нехатно лишење живота
Навођење на самоубиство и помагање у 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
Сакаћење женског полног органa
2.1.12 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
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2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

Повреда слободе кретања и настањивања
Отмица
Принуда
Изнуђивање исказа
Злостављање и мучење
Угрожавање сигурности
Прогањање
Нарушавање неповредивости стана
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
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
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Обљуба злоупотребом положаја
Недозвољене полне радње
Полно узнемиравање
Подвођење и омогућавање вршења полног односа
Посредовање у вршењу проституције
Приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и
искоришћавање малолетног лица за порнографију
Навођење детета 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
2.1.17 Кривична дела против брака и породице
Двобрачност
Принудно закључење брака
Ванбрачна заједница са малолетником
Одузимање малолетног лица
Промена породичног стања
Запуштање и злостављање малолетног лица
Насиље у породици
2.1.17.7.1 Ако је при извршењу дела коришћено оружје, опасно оруђе или друго средство
подобно да тело тешко повреди или здравље тешко наруши
2.1.17.7.2 Ако је услед извршења дела наступила тешка телесна повреда или тешко
нарушење здравља или је учињено према малолетном лицу
2.1.17.7.3 Ако је наступила смрт члана породице
2.1.17.7.4 Ако су прекршене мере заштите од насиља у породици одређене на основу
закона којим се уређују породични односи
Недавање издржавања
Кршење породичних обавеза
Родоскрвнуће
2.1.18 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
Повреда проналазачког права
Неовлашћено коришћење туђег дизајна
2.1.19 Кривична дела против имовине
Крађа
Тешка крађа
2.1.19.2.1 Тешка крађа обијањем, проваљивањем или савлађивањем препрека
2.1.19.2.2 Тешка крађа од стране групе
2.1.19.2.3 Тешка крађа на нарочито опасан или нарочито дрзак начин
2.1.19.2.4 Тешка крађа од стране лица које је при себи имало какво оружје или опасно
оруђе ради напада или одбране
2.1.19.2.5 Тешка крађа за време пожара, поплаве, земљотреса или другог удеса
2.1.19.2.6 Тешка крађа искоришћавањем беспомоћности или другог тешког стања неког
лица
2.1.19.2.7 Тешка крађа ако вредност украдених ствари прелази износ од четиристопедесет
хиљада динара
2.1.19.2.8 Тешка крађа украдена ствар представља културно добро или природно добро
или јавни уређај за воду, канализацију, топлоту, гас, електричну или другу
енергију или уређаје система јавног саобраћаја и веза
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2.1.19.2.9 Тешка крађа ако је дело извршено од стране организоване криминалне групе
или ако вредност украдених ствари прелази милион и петсто хиљада динара
Разбојничка крађа
Разбојништво
Утаја
Превара
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 и уношење културног добра
Гоњење у случају када је учинилац у блиском односу са оштећеним
2.1.20 Кривична дела против привреде
Превара у обављању привредне делатности
Превара у осигурању
Проневера у обављању привредне делатности
Злоупотреба поверења у обављању привредне делатности
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
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
Злоупотреба у поступку приватизације
Закључење рестриктивног споразума
Примање мита у обављању привредне делатности
Давање мита у обављању привредне делатности
Проузроковање стечаја
Проузроковање лажног стечаја
Оштећење поверилаца
Злоупотреба овлашћења у привреди
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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
2.1.21 Кривична дела против здравља људи
Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога
2.1.21.1.1 Узгајање мака или психоактивне конопље или других биљака из којих се добија
опојна дрога
2.1.21.1.2 Ако је дело извршено од стране групе, или је учинилац организовао мрежу
препродаваца или посредника
2.1.21.1.3 Ако је дело извршено од стране организоване криминалне групе
2.1.21.1.4 Ослобођење од казне учиниоца који открије од кога набавља опојну дрогу
2.1.21.1.5 Прављење, набављање, поседовање или давање на употребу опреме,
материјал или супстанце за које зна да су намењене за производњу 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
2.1.22 Кривична дела против животне средине
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
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2.1.23

2.1.24

2.1.25

2.1.26

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
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
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
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2.1.27 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
2.1.28 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
Кршење забране утврђене мером безбедности
Противзаконито омогућавање вршења одређених позива, функција, дужности,
послова и делатности
Надриписарство
2.1.29 Кривична дела против јавног реда и мира
Изазивање панике и нереда
Насилничко понашање
2.1.29.2.1 Ако је дело извршено у групи или је при извршењу неком лицу нанета лака
телесна повреда или је дошло до тешког понижавања грађана
Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу
2.1.29.3.1 Ако је дело извршено од стране групе
2.1.29.3.2 Одговорност коловође
2.1.29.3.3 Ако је дошло до нереда у коме је неком лицу нанета тешка телесна повреда или
је оштећена имовина веће вредности
2.1.29.3.4 Непредузимање мера обезбеђења од стране службеног или одговорног лица
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
2.1.29.8.1 Предмет дела оружје чије држање грађанима није дозвољено
2.1.29.8.2 Предмет дела већа количина оружја, оружје или друга средства велике разорне
моћи, или се дело врђи противно правилима међународног права
2.1.29.8.3 Неовлашћено ношење предмета дела
2.1.29.8.4 Неовлашћено ношење предмета дела за чије набављање и држање се има
одобрење надлежног органа
2.1.29.8.5 Легализација оружја
Учествовање у групи која изврши кривично дело
Недозвољен прелаз државне границе и крујумчарење људи
Омогућавање злоупотребе остваривања права азила у страној држави
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Злоупотреба знака за помоћ и знака за опасност
Неовлашћено организовање игара на срећу
Неовлашћено бављење одређеном делатношћу
Неовлашћено извођење археолошких радова
Повреда гроба
2.1.30 Кривична дела против правног саобраћаја
Фалсификовање исправе
Посебни случајеви фалсификовања исправе
Фалсификовање службене исправе
Навођење на оверавање неистинитог садржаја
2.1.31 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
2.1.32 Кривична дела против човечности и других добара заштићених међународним правом
Геноцид
Злочин против човечности
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
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Употреба смртоносне направе
Уништење и оштећење нуклеарног објекта
Угрожавање лица под међународном заштитом
Финансирање тероризма
Терористичко удруживање
2.1.33 Кривична дела против војске Србије
Избегавање војне обавезе
Избегавање пописа и прегледа
Неизвршавање материјалне обавезе
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
2.1.34 Кривична дела из споредног кривичног законодавства

2.2

Организовани криминал

2.3

Ратни злочин
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2.4

Кривично процесно право
2.4.1

Кривични поступак
Основне одредбе
2.4.1.1.1 Ne bis in idem
Надлежност и састав суда
Изузеће
Јавни тужилац
Оштећени, оштећени као тужилац и приватни тужилац
Окривљени
2.4.1.6.1 Права окривљеног
2.4.1.6.2 Права ухапшеног
Бранилац
2.4.1.7.1 Обавезна одбрана
2.4.1.7.2 Изабрани бранилац
2.4.1.7.3 Бранилац по службеној дужности
Докази
2.4.1.8.1 Незаконити докази
2.4.1.8.1.1 Саслушање окривљеног
2.4.1.8.1.2 Забрана мучења, нечовечног поступања и изнуде
2.4.1.8.1.3 Препознавање лица или предмета
2.4.1.8.1.4 Испитивање сведока
2.4.1.8.1.5 Вештачење
2.4.1.8.1.5.1 Стручни саветник
2.4.1.8.1.5.2 Финансијски форензичар
2.4.1.8.1.6 Увиђај
2.4.1.8.1.7 Реконструкција догађаја
2.4.1.8.1.8 Исправа
2.4.1.8.1.9 Узимање узорака
2.4.1.8.1.10 Провера рачуна и сумњивих трансакција
2.4.1.8.1.11 Привремено одузимање предмета
2.4.1.8.1.12 Претресање стана
2.4.1.8.1.13 Претресање лица
2.4.1.8.1.14 Случајни налаз
2.4.1.8.1.15 Тајни надзор комуникације
2.4.1.8.1.16 Тајно праћење и снимање
2.4.1.8.1.17 Симуловани послови
2.4.1.8.1.18 Рачунарско претраживање података
2.4.1.8.1.19 Контролисана испорука
2.4.1.8.1.20 Прикривени иследник
Мере за обезбеђење присуства окривљеног и за несметано вођење кривичног поступка
2.4.1.9.1 Позив и довођење
2.4.1.9.2 Забрана прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем
2.4.1.9.3 Забрана напуштања боравишта
2.4.1.9.4 Јемство
2.4.1.9.5 Забрана напуштања стана
2.4.1.9.6 Притвор
2.4.1.9.6.1 У редовном поступку
2.4.1.9.6.2 У скраћеном поступку
2.4.1.9.6.3 Према малолетницима
2.4.1.9.6.4 Екстрадициони
Рокови
Поднесци и записници
Достављање писмена и разматрање списа
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Имовинскоправни захтеви
Трошкови поступка
Доношење, саопштавање и извршење одлука
Предистражни поступак
2.4.1.16.1 Овлашћења полиције
2.4.1.16.2 Саслушање осумњиченог
2.4.1.16.3 Саслушање ухапшеног
Истрага
Споразуми јавног тужиоца и окривљеног
2.4.1.18.1 Споразум о признању кривичног дела
2.4.1.18.2 Споразум о сведочењу окривљеног
2.4.1.18.3 Споразум о сведочењу осуђеног
Оптужење
2.4.1.19.1 Испитивање оптужнице
2.4.1.19.2 Обустава
2.4.1.19.3 Одбијање оптужбе
2.4.1.19.4 Потврђивање оптужнице
Главни претрес
2.4.1.20.1 Припремно рочиште
2.4.1.20.2 Претпоставке за одржавање главног претреса
2.4.1.20.3 Јавност главног претреса
2.4.1.20.4 Суђење у одсуству
2.4.1.20.5 Извођење доказа ван главног претреса
2.4.1.20.6 Упознавање са садржином писмена и снимака
2.4.1.20.7 Упознавање са садржином записника о исказима
2.4.1.20.8 Измена или подношење нове оптужнице
2.4.1.20.9 Проширење оптужнице
Пресуда
2.4.1.21.1 Однос пресуде и оптужбе
2.4.1.21.2 Садржај писано израђене пресуде
Правни лекови
2.4.1.22.1 Редован правни лек – жалба
2.4.1.22.1.1 Битне повреде одредаба кривичног поступка
2.4.1.22.1.1.1 Околности које трајно искључују кривично гоњење
2.4.1.22.1.1.2 Стварно ненадлежни суд
2.4.1.22.1.1.3 Непрописно састављен суд
2.4.1.22.1.1.4 Обавеза изузећа
2.4.1.22.1.1.5 Обавезно присуство лица на главном претресу
2.4.1.22.1.1.6 Употреба језика
2.4.1.22.1.1.7 Искључење јавности
2.4.1.22.1.1.8 Постојање оптужбе овлашћеног тужиоца
2.4.1.22.1.1.9 Пресудом није потпуно решен предмет оптужбе
2.4.1.22.1.1.10 Прекорачење оптужбе
2.4.1.22.1.1.11 Забрана преиначења на штету оптуженог
2.4.1.22.1.1.12 Изрека пресуде неразумљива
2.4.1.22.1.1.13 Релативне повреде одредаба кривичног поступка
2.4.1.22.1.2 Повреде кривичног закона
2.4.1.22.1.2.1 Непостојање елемената кривичног дела
2.4.1.22.1.2.1.1 Декриминација
2.4.1.22.1.2.2 Погрешна примена закона
2.4.1.22.1.2.3 Повреда закона у погледу одлуке о кривичној санкцији, о
одузимању имовинске користи или о опозивању условног отпуста
2.4.1.22.1.2.4 Повреда одредаба о урачунавању лишења слободе
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2.4.1.22.1.3 Погрешно или непотпуно утврђено чињенично стање
2.4.1.22.1.4 Неправилна одлука о кривичној санкцији
2.4.1.22.1.5 Неправилна одлука о имовинскоправном захтеву
2.4.1.22.1.6 Неправилна одлука о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
2.4.1.22.1.7 Неправилна одлука о трошковима кривичног поступка
2.4.1.22.2 Ванредни правни лекови
2.4.1.22.2.1 Понављање поступка
2.4.1.22.2.2 Захтев за заштиту законитости
2.4.1.22.2.3 Одбачај захтева за заштиту законитости
2.4.1.22.2.3.1 Неправноснажна одлука
2.4.1.22.2.3.2 Одлука Врховног касационог суда
2.4.1.22.2.3.3 Акти који немају својство одлуке
2.4.1.22.2.3.4 Неовлашћено лице
2.4.1.22.2.3.5 Бранилац у своју корист
2.4.1.22.2.3.6 Бранилац на штету окривљеног
2.4.1.22.2.3.7 Окривљени лично
2.4.1.22.2.3.8 Одустанак од захтева
2.4.1.22.2.3.9 Нема прописан садржај
2.4.1.22.2.3.10 Неблаговремен
2.4.1.22.2.3.11 Није коришћен редовни правни лек
2.4.1.22.2.3.12 Недозвољени разлози
2.4.1.22.2.3.13 Погрешно или непотпуно утврђено чињенично стање
2.4.1.22.2.3.14 Повреда није од значаја за правилну или уједначену примену
права
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
осуђен
Поступци за издавање потернице или објаве

2.5

Прекршајно право
2.5.1

Основне одредбе
Забрана суђења у истој ствари
2.5.2 Извршење прекршаја
2.5.3 Одговорност за прекршај
2.5.4 Прекршајне санкције
2.5.5 Одузимање имовинске користи прибављене прекршајем
2.5.6 Одредбе о мелолетницима
2.5.7 Застарелост
Застарелост покретања и вођења прекршајног поступка
Застарелост извршења казне и заштитне мере
2.5.8 Основна начела прекршајног поступка
Доказивање
Право на одбрану
Употреба језика у прекршајном поступку
Забрана преиначења на горе
2.5.9 Органи надлежни за вођење прекршајног поступка
Надлежност
2.5.10 Изузеће
2.5.11 Окривљени
Окривљени и његова права
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2.5.12
2.5.13
2.5.14
2.5.15
2.5.16
2.5.17
2.5.18
2.5.19
2.5.20
2.5.21
2.5.22
2.5.23
2.5.24
2.5.25
2.5.26
2.5.27
2.5.28
2.5.29
2.5.30
2.5.31
2.5.32

2.6

Бранилац окривљеног
Право на браниоца
Оштећени
Јавни тужилац и други органи овлашћени за подношење захтева за покретање прекршајног
поступка
Рокови и враћање у пређашње стање
Трошкови прекршајног поступка
Имовинскоправни захтев
Достављање писмена и разматрање списа
Покретање прекршајног поступка
Мере за обезбеђење присуства окривљеног
Саслушање окривљеног
Писана одбрана
Саслушање сведока
Увиђај и вештачење
Претресање просторија и лица
Споразум о признавању прекршаја
Претрес
Прекид поступка
Пресуда и друге одлуке
Редовни правни лек
Ванредни правни лекови
Захтев за заштиту законитости
Подношење захтева за заштиту законитости
Поступак према малолетницима
Накнада штете и враћање новчаног износа због неоправданог кажњавања
Казнено право
Прекршај јавног реда и мира
Прекршаји саобраћаја
Прекршаји јавне безбедности

Малолетници и кривично правна заштита малолетних лица
2.6.1

Mатеријално право
Васпитни налози
Кривичне санкције
2.6.1.2.1 Васпитне мере
2.6.1.2.1.1 Судски укор
2.6.1.2.1.2 Посебне обавезе
2.6.1.2.1.3 Појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца
2.6.1.2.1.4 Појачан надзор у другој породици
2.6.1.2.1.5 Појачан надзор од стране органа старатељства
2.6.1.2.1.6 Појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за
васпитавање и образовање малолетника
2.6.1.2.1.7 Посебне обавезе уз мере појачаног надзора
2.6.1.2.1.8 Упућивање у васпитну установу
2.6.1.2.1.9 Упућивање у васпитно-поправни дом
2.6.1.2.1.10 Условни отпуст код упућивања у васпитну установу и васпитно-поправни
дом
2.6.1.2.1.11 Упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање
2.6.1.2.1.12 Обустава извршења и замена изречене васпитне мере другом васпитном
мером
2.6.1.2.1.13 Поновно одлучивање о васпитним мерама
2.6.1.2.1.14 Изрицање васпитне мере за кривична дела у стицају
2.6.1.2.2 Казна малолетничког затвора
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2.6.2

2.6.3

2.7

Одузимање имовинске користи проистекле из кривичног дела
2.7.1
2.7.2

2.8

Привремено одузимање
Трајно одузимање

Одговорност правних лица
2.8.1
2.8.2

2.9

2.6.1.2.2.1 Условни отпуст код казне малолетничког затвора
2.6.1.2.2.2 Застарелост извршења казне малолетничког затвора
Примена мера безбедности
Примена одредаба о малолетницима на пунолетна лица
2.6.1.4.1 Изрицање кривичних санкција пунолетним лицима за дела која су учинила као
малолетници
2.6.1.4.2 Изрицање васпитних мера млађим пунолетним лицима
Кривични поступак
Покретање поступка
Припремни поступак
Поступак пред већем за малолетнике
Правни лекови
Одлуке другостепеног суда
Обустављање извршења и измена одлуке о васпитним мерама
Извршење кривичних санкција
Извршење заводских мера
Извршење казне малолетничког затвора
Посебне одредбе о извршењу мера безбедности

За кривична дела
За привредне преступе

Међународна правна помоћ у кривичним стварима
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4

Изручење окривљеног или осуђеног
Преузимање и уступање кривичног гоњења
Извршење кривичне пресуде
Остали облици међународне правне помоћи

2.10 Међународно кривично право
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Грађанско право
3.1 Грађанско материјално право
3.1.1

Стварно право
Право својине
Својина
3.1.1.2.1 Јавна својина , државна својина
3.1.1.2.2 Приватна својина
3.1.1.2.3 Задружна својина
3.1.1.2.4 Друштвена својина
Предмет права својине
3.1.1.3.1 Покретне ствари
3.1.1.3.2 Непокретне ствари
3.1.1.3.3 Пољопривредно земљиште
3.1.1.3.4 Грађевинско земљиште
Стицање својине
3.1.1.4.1 Правним послом
3.1.1.4.2 Одлуком државног органа
3.1.1.4.3 По основу закона
3.1.1.4.4 Наслеђивањем
3.1.1.4.5 Грађењем
3.1.1.4.6 Одржајем
3.1.1.4.7 Стицањем од невласника
3.1.1.4.8 Остало
Заштита својине
3.1.1.5.1 Престанак права својине
Сусвојина
Заједничка својина
3.1.1.7.1 Етажна
Државина и заштита државине
Службеност и врсте службености
3.1.1.9.1 Стицање и престанак стварне службености
3.1.1.9.2 Стицање и престанак личне службености
Суседско право
Стварни терети
Право прече куповине
3.1.1.12.1 Законско право прече куповине
3.1.1.12.2 Уговорно право прече куповине
Градско грађевинско земљиште
Експропријација
Фактичка експропријација
Национализација
Хипотека
Залога на покретним стварима
Арондација
Комасација
Конфискација
Право коришћења
Гробна места и гробнице
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3.1.2

Облигационо право
Облигациони односи – основна начела
Настанак обавеза
Уговор
3.1.2.3.1 Закључење уговора
3.1.2.3.2 Сагласносност воља
3.1.2.3.2.1 Понуда за закључење уговора
3.1.2.3.3 Предмет
3.1.2.3.4 Основ
3.1.2.3.5 Мане воље
3.1.2.3.6 Форма
3.1.2.3.6.1 Конвалидација
3.1.2.3.6.2 Конверзија
3.1.2.3.7 Услов и рок
3.1.2.3.8 Капара и одустаница
3.1.2.3.9 Заступање
3.1.2.3.10 Предуговор
3.1.2.3.11 Тумачење уговора
Неважност уговора
3.1.2.4.1 Неважећи уговори
3.1.2.4.2 Ништави уговори
3.1.2.4.3 Привидни уговори
3.1.2.4.4 Рушљиви уговори
Двострани уговори
3.1.2.5.1 Одговорност за материјалне и правне недостатке испуњења
3.1.2.5.2 Неиспуњење уговора
3.1.2.5.3 Раскидање уговора због неиспуњења
3.1.2.5.4 Раскидање или измена уговора због промењених околности
3.1.2.5.5 Прекомерно оштећење
3.1.2.5.6 Зеленашки уговор
3.1.2.5.7 Уступање уговора
3.1.2.5.8 Дејство уговора
3.1.2.5.9 Уговор у корист трећег лица
3.1.2.5.10 Уговор по приступу
Ортаклук
Поклон
Проузроковање штете
3.1.2.8.1 Одговорност за штету
3.1.2.8.1.1 Субјективна
3.1.2.8.1.1.1 Искључење деликтне одговорности
3.1.2.8.1.1.1.1 Пристанак оштећеног
3.1.2.8.1.1.1.2 Нужна одбрана и крајња нужда
3.1.2.8.1.1.1.3 Дозвољена самопомоћ
3.1.2.8.1.1.1.4 Виша сила
3.1.2.8.1.1.1.5 Случај
3.1.2.8.1.1.1.6 Искључива радња оштећеног или трећег лица
3.1.2.8.1.2 Објективна
3.1.2.8.1.3 За другог
3.1.2.8.1.4 Због неправилног и незаконитог рада предузећа, других правних лица и
државних органа
3.1.2.8.1.5 Од употребе моторног возила
3.1.2.8.1.6 За ствари са недостатком
3.1.2.8.1.7 Посебни случајеви одговорности
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3.1.2.8.1.7.1
3.1.2.8.1.7.2

Одговорност за штету од опасне ствари или опасне делатности
Одговорност услед терористичких аката, јавних демонстрација
или манифестација
Одговорност организатора приредбе
Одговорност због ускраћивања неопходне помоћи
Одговорност у вези са обавезом закључења уговора
Одговорност у вези са закључењем ништавог правног посла
Одговорност гарантног фонда

3.1.2.8.1.7.3
3.1.2.8.1.7.4
3.1.2.8.1.7.5
3.1.2.8.1.7.6
3.1.2.8.1.7.7
3.1.2.8.2 Накнада штете
3.1.2.8.3 Накнада материјалне штете
3.1.2.8.3.1 Обим накнаде
3.1.2.8.3.2 Обична штета и измакла корист
3.1.2.8.3.3 Потпуна накнада
3.1.2.8.3.4 Подељена одговорност
3.1.2.8.3.5 Снижење накнаде
3.1.2.8.3.6 Због смрти, телесне повреде или оштећења здравља
3.1.2.8.3.7 Због повреде части и ширења неистинитих навода
3.1.2.8.4 Накнада нематеријалне штете
3.1.2.8.4.1 Физички болови
3.1.2.8.4.2 Страх
3.1.2.8.4.3 Умањена животна активност
3.1.2.8.4.4 Наруженост
3.1.2.8.4.5 Повреда части и угледа
3.1.2.8.4.6 Повреде права личности
3.1.2.8.4.7 Повреда слободе
3.1.2.8.4.8 У случају смрти или тешког инвалидитета
Солидарна одговорност
Стицање без основа
Пословодство без налога
Једнострана изјава воље
3.1.2.12.1 Јавно обећање награде
3.1.2.12.2 Хартије од вредности
3.1.2.12.2.1 Остваривање права
3.1.2.12.2.2 Пренос
3.1.2.12.2.3 Промене
3.1.2.12.2.4 Депоновање
3.1.2.12.2.5 Меница
3.1.2.12.2.6 Чек
Дејства обавезе
3.1.2.13.1 Права и обавезе
3.1.2.13.1.1 Накнада штете
3.1.2.13.1.2 Уговорна казна
3.1.2.13.1.3 Затезна камата
3.1.2.13.1.4 Побијање дужникових правних радњи
3.1.2.13.1.5 Право задржавања
3.1.2.13.1.6 Судски пенали
Престанак обавеза
3.1.2.14.1 Испуњење
3.1.2.14.2 Доцња
3.1.2.14.3 Пребијање – компензација
3.1.2.14.4 Отпуштање дуга
3.1.2.14.5 Пренов – новација
3.1.2.14.6 Сједињење – конфузија
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3.1.2.14.7 Немогућност испуњења
3.1.2.14.8 Протек времена и отказ
3.1.2.14.9 Смрт
Застарелост
3.1.2.15.1 Време потребно за застарелост
3.1.2.15.2 Застој
3.1.2.15.3 Прекид
Врсте обавеза
3.1.2.16.1 Алтернативне обавезе
3.1.2.16.2 Факултативне обавезе и потраживања
3.1.2.16.3 Дељиве обавезе
3.1.2.16.4 Недељиве обавезе
3.1.2.16.5 Солидарне обавезе
Промена повериоца или дужника
3.1.2.17.1 Уступање потраживања (цесија)
3.1.2.17.2 Промена дужника
3.1.2.17.2.1 Преузимање дуга
3.1.2.17.2.2 Приступање дугу
3.1.2.17.2.3 Преузимање испуњења
Продаја
3.1.2.18.1 Одговорност за материјалне и правне недостатке
3.1.2.18.2 Гаранција за исправно функционисање продате ствари
Вишеструка продаја
Размена
Продајни налог
Зајам, кредит
Закуп
3.1.2.23.1 Подзакуп
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
3.1.2.39.1 Права и обавезе осигураника и осигуравача
3.1.2.39.2 Осигурање имовине
3.1.2.39.3 Осигурање лица
3.1.2.39.4 Осигурање од одговорности
3.1.2.39.5 Улог на штедњу
3.1.2.39.6 Регрес
Залога
Јемство
Асигнација
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3.1.3

3.1.4

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
3.1.3.5.1 Законски наследници
3.1.3.5.2 Нужни наследници
3.1.3.5.3 Нужни и расположиви део
3.1.3.5.4 Смањење завештајних располагања
3.1.3.5.5 Застарелост права
3.1.3.5.6 Урачунавање поклона и испорука у наследни део
Наслеђивање на основу завештања (тестамента, последње воље)
Завештање
3.1.3.7.1 Облици завештања
3.1.3.7.1.1 Својеручно
3.1.3.7.1.2 Писмено – пред сведоцима
3.1.3.7.1.3 Судско
3.1.3.7.1.4 Конзуларно
3.1.3.7.1.5 Међународно
3.1.3.7.1.6 Бродско
3.1.3.7.1.7 Војно
3.1.3.7.1.8 Усмено
3.1.3.7.2 Садржина завештања
3.1.3.7.2.1 Завештајна способност
3.1.3.7.2.2 Извршиоци завештања
3.1.3.7.2.3 Тумачење завештања
3.1.3.7.3 Услови, рокови и налог
Испорука
Неважност завештања
Рушљивост завештања
Уништено, изгубљено или скривено завештање
Опозив завештања
Уговори у наследном праву
3.1.3.13.1 Уговор о доживотном издржавању
3.1.3.13.2 Уговор о уступању и расподели имовине за живота
3.1.3.13.3 Уговор о наслеђивању и уговор о будућем наследству или испоруци
Прелазак заоставштине на наследнике
Стицање заоставштине
Одговорност наследника за дугове оставиоца
Деоба наследства
Породично право
Породица
Брак
Дејства брака
Престанак брака
3.1.4.4.1 Ништавост брака
3.1.4.4.2 Рушљивост брака
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3.1.4.4.3 Развод брака
3.1.4.4.4 Односи детета и родитеља
3.1.4.4.4.1 Одржавање личних односа са сродницима
Ванбрачна заједница
Утврђивање материнства и очинства
Оспоравање материнства и очинства
Права детета
Вршење родитељског права
Привремена мера
Лишење родитељског права
Усвојење
Хранитељство
Старатељство
Лишење пословне способности
Издржавање
3.1.4.16.1 Издржавање супружника
3.1.4.16.2 Издржавање ванбрачног партнера
3.1.4.16.3 Издржавање мајке детета
3.1.4.16.4 Издржавање детета, родитеља и других сродника
3.1.4.16.5 Одређивање и престанак издржавања
3.1.4.16.6 Привремена мера ради одређивања издржавања
Имовински односи
3.1.4.17.1 Имовински односи супружника
3.1.4.17.1.1 Посебна имовина супружника
3.1.4.17.1.2 Заједничка имовина супружника
3.1.4.17.1.3 Деоба заједничке имовине супружника
3.1.4.17.1.4 Одговорност за обавезе
3.1.4.17.2 Уговори супружника
3.1.4.17.2.1 Брачни уговор
3.1.4.17.2.2 Уговор о управљању и располагању заједничком имовином
3.1.4.17.2.3 Уговор о поклону
3.1.4.17.3 Имовински односи ванбрачних партнера
3.1.4.17.4 Имовински односи детета и родитеља
3.1.4.17.5 Право становања (habitatio)
3.1.4.17.6 Имовински односи чланова породичне заједнице
Заштита од насиља у породици
3.1.4.18.1 Мере заштите
3.1.4.18.2 Трајање
3.1.4.18.3 Продужење
3.1.4.18.4 Активна легитимација
3.1.4.18.5 Привремене мере заштите од насиља
Поступци у вези са породичним односима
3.1.4.19.1 Поступак пред судом
3.1.4.19.1.1 Састав већа
3.1.4.19.1.2 Поступак у брачном спору
3.1.4.19.1.3 Поступак у спору о материнству и очинству
3.1.4.19.1.4 Поступак у спору за заштиту права детета и у спору за вршење односно
лишење родитељског права
3.1.4.19.1.5 Поступак у спору за поништење усвојена
3.1.4.19.1.6 Поступак у спору за издржавање
3.1.4.19.1.7 Поступак у спору за заштиту од насиља у породици
3.1.4.19.2 Заштита права на лично име
3.1.4.19.2.1 Тужбе за заштиту права
Страна 26
Отворена листа дескриптора

Верзија документа: 2019.04.15

3.1.5

3.1.4.19.2.2 Накнада штете
Стамбено право
Заснивање права
3.1.5.1.1 Додела стана
3.1.5.1.2 Уговор о закупу
3.1.5.1.3 Решење које замењује уговор о закупу стана
3.1.5.1.4 Спор пуне јурисдикције
Престанак права
3.1.5.2.1 Престанак права закупца
3.1.5.2.2 Чланови породичног домаћинства
3.1.5.2.3 Отказ уговора
3.1.5.2.4 Исељење
3.1.5.2.5 Важење закона
Коришћење станова у својини грађана
Замена станова
Сустанари
Откуп стана
Стамбени односи разведених супружника и ванбрачних партнера
Одржавање стамбених зграда и станова

3.2 Трговинско (привредно) право
3.2.1
3.2.2

Трговинско статусно право
Субјекти трговинског права
Статусни спорови
Трговинско облигационо право
Уговори у привреди
3.2.2.1.1 Уговор о продаји
3.2.2.1.2 Уговор о посредовању
3.2.2.1.3 Уговор о трговинском заступању
3.2.2.1.4 Уговор о комисиону
3.2.2.1.5 Уговор о контроли робе и услуга
3.2.2.1.6 Уговор о ускладиштењу робе
3.2.2.1.7 Уговор о отпремању (шпедицији)
3.2.2.1.8 Уговор о превозу робе железницом
3.2.2.1.9 Уговор о превозу робе поморским путем
3.2.2.1.10 Уговор о превозу робе унутрашњим воденим путевима
3.2.2.1.11 Уговор о превозу робе друмом
3.2.2.1.12 Уговор о превозу робе ваздушним путем
3.2.2.1.13 Уговор о превозу путника
3.2.2.1.14 Уговор о лиценци
3.2.2.1.15 Уговор о ангажовању угоститељских капацитета
3.2.2.1.16 Уговор о осигурању
3.2.2.1.17 Уговор о грађењу
3.2.2.1.18 Уговор о лизингу
3.2.2.1.19 Уговор о факторингу
3.2.2.1.20 Издавачки уговор
3.2.2.1.21 Уговор о коцесији
3.2.2.1.22 Нови уговори трговинског права
Штета
3.2.2.2.1 Одговорност за штету
3.2.2.2.2 Уговорна
3.2.2.2.3 Деликтна
3.2.2.2.4 Накнада штете
3.2.2.2.4.1 Обим накнаде
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3.2.2.2.4.2 Обична штета
3.2.2.2.4.3 Измакла корист
3.2.2.2.4.4 Снижење накнаде
3.2.2.2.5 Застарелост

3.3

Приватизација
3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.4

Услови
Поништај уговора о приватизацији
Раскид уговора о приватизацији

Стечај и ликвидација
3.4.1 Услови
3.4.2 Утврђивање оспорених потраживања
Новчана потраживања
Излучна и разлучна права

3.5

Радно право
3.5.1 Заснивање радног односа
3.5.2 Забрана дискриминације
Терет доказивања
Санкције
3.5.3 Заштита личних података
3.5.4 Уговор о раду
3.5.5 Радни однос на неодређено време
3.5.6 Радни однос на одређено време
3.5.7 Преображај радног односа
3.5.8 Уговор о правима и обавезама директора
3.5.9 Зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања
3.5.10 Вишак запослених
3.5.11 Клаузула забране конкуренције
3.5.12 Накнада штете
3.5.13 Суспензија
3.5.14 Измена уговора о раду
3.5.15 Престанак радног односа
Законски разлози
Споразумни престанак
Отказ од стране запосленог
Отказ од стране послодавца
3.5.15.4.1 Неостваривање резултата рада
3.5.15.4.2 Повреда радне обавезе
3.5.15.4.3 Непоштовање радне дисциплине
3.5.15.4.4 Кривично дело учињено на раду или у вези са радом
3.5.15.4.5 Невраћање на рад по истеку неплаћеног отсуства или мировања радног односа
3.5.15.4.6 Злоупотребе права на одсуство због привремене спречености за рад
3.5.15.4.7 Одбијања закључења анекса уговора о раду
3.5.15.4.8 Технолошки вишак
Поступак у случају отказа
3.5.15.5.1 Упозорење
3.5.15.5.2 Застарелост
3.5.15.5.3 Достављање
3.5.15.5.4 Посебна заштита од отказа уговора о раду
Дисциплинске мере
3.5.16 Заштита права запослених
Услови за судску заштиту
Рокови за заштиту права
Страна 28

Отворена листа дескриптора

Верзија документа: 2019.04.15

3.5.17

3.5.18
3.5.19
3.5.20

3.6

Незаконит отказ
3.5.16.3.1 Реинтеграција
3.5.16.3.2 Супституција уместо реинтеграција
3.5.16.3.3 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
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6

Појам дискриминације
Дискриминаторско понашање
Облици дискриминације
Говор мржње
Узнемиравање и понижавајуће поступање
Посебни случајеви дискриминације
Војни резервисти
3.6.7 Дискриминација особа са инвалидитетом по општим прописима
3.6.8 Дискриминација особа са инвалидитетом по посебним прописима
3.6.9 Судска заштита – правила поступка
Надлежност
Терет доказивања
Хитност поступка
3.6.10 Привремене мере
3.6.11 Накнада штете

3.7

Забрана злостављања на раду (мобинг)
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6

3.7.7

3.8

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

Узбуњивачи
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4

3.8.5
3.8.6
3.8.7

Узбуњивање
Узбуњивач
Заштита повезаних и осталих лица
Канали за узбуњивање
Унутрашње узбуњивање
Спољашње узбуњивање
Узбуњивање јавности
Поступање са тајним подацима
Накнада штете
Заштита узбуњивача
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3.8.8

3.9

Забрана стављања у неповољнији положај
Надлежност и састав суда
Начела поступка
Врсте тужби
Права узбуњивача у посебним поступцима (радним и другим споровима)
Привремене мере
Надлежност
Привремене мере пре покретања поступка
3.8.8.2.1 Одлагање правног дејства појединачног акта
3.8.8.2.2 Враћање на рад
Привремене мере после покретања поступка
Врсте привремених мера
3.8.8.4.1 Исплата накнаде
3.8.8.4.2 Враћање на рад
3.8.8.4.3 Друге привремене мере

Ауторско право
3.9.1
3.9.2
3.9.3

3.9.4
3.9.5
3.9.6

3.9.7

Ауторско дело
Ограничење ауторског права
Пренос ауторског права
Морална права
Имовинска права
Ауторски уговор
Ауторско дело створено у радном односу
Трајање ауторског права
Застарелост ауторског права
Сродна права
Права интерпретатора
Права произвођача
3.9.6.2.1 Фонограма
3.9.6.2.2 Емисија
3.9.6.2.3 Базе података
3.9.6.2.4 Право филмског продуцента
3.9.6.2.5 Право издавача
Заштита ауторских и сродних права
Утврђење повреде права
Накнада материјалне штете
Накнада нематеријалне штете
Остали начини заштите
Међународна заштита ауторског права
Колективна заштита

3.10 Патентно право
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.10.6
3.10.7
3.10.8
3.10.9

Патент
Мали патент
Проналазак из радног односа
Техничко унапређење
Настанак трајање и престанак права
Застарелост
Грађанскоправна заштита
Лиценца
Накнада штете
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3.11 Право индустријске својине
3.11.1 Заштита жига
Повреда права на жиг
Накнада материјалне и нематеријалне штете
Сличност жигова
Сличност роба и услуга
Чувени жиг
Општепознати (ноторни) знак
3.11.2 Заштита топографије интегрисаних кола
3.11.3 Заштита дизајна (модела, узорака)
3.11.4 Заштита ознаке географског порекла
3.11.5 Заштита права осталих стваралаца

3.12 Медијско право
3.12.1
3.12.2
3.12.3
3.12.4

Слободан приступ информацијама од јавног значаја
Радиодифузија
Јавно оглашавање
Јавно информисање
Начела
Јавна гласила
Дистрибуција јавних гласила
3.12.4.3.1 Забрана дистрибуције
3.12.4.3.2 Забрана дискриминације
3.12.4.3.3 Накнада штете због непоравдане забране (у кривичном и парничном поступку)
3.12.5 Права новинара, уредника и новинарска тајна
3.12.6 Забрана говора мржње
3.12.7 Информације из приватног живота, и лични записи
3.12.8 Одговор на информацију
3.12.9 Исправка информације
3.12.10 Пропуштање објављивања информације
3.12.11 Накнада штете
3.12.12 Заштита повређених права
Рокови за пружање грађанско-правне заштите
Права личности
Право приватности (видови права)
Право на достојанство личности (право на пијетет, част и углед)
Лични записи
Симболичка слика
3.12.13 Новчана накнада штете, учешће у добити
3.12.14 Објављивање пресуде
3.12.15 Пасивна легитимација у медијском праву
3.12.16 Стандард новинарске пажње
3.12.17 Чињенични вредносни суд

3.13 Медицинско право
3.13.1
3.13.2
3.13.3
3.13.4
3.13.5

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

3.14 Право на враћање одузете имовине и обештећење
3.15 Право на рехабилитацију
3.15.1 Рехабилитационо обештећење
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3.16 Међународно процесно право
3.16.1
3.16.2
3.16.3
3.16.4

Домицил нотификације (пуномоћник за пријем писмена)
Међународна литиспенденција
Акторска кауција
Признање и извршење страних судских и арбитражних одлука
Услови
Реципроцитет
Поступак
Одлука
Побијање одлуке

3.17 Међународно приватно право
3.17.1
3.17.2
3.17.3
3.17.4
3.17.5
3.17.6

Међународно статусно право
Међународно стварно право
Међународно облигационо право
Међународно менично право
Међународно наследно право
Међународно породично право

3.18 Међународно трговинско право
3.18.1
3.18.2
3.18.3
3.18.4

Уговор о међународној продаји робе
Једнообразна правила о меници
Међународни акредитив
Арбитража, арбитражни споразум, арбитражна клаузула

3.19 Грађанско процесно право
3.19.1 Парнични поступак
Основна начела
3.19.1.1.1 Расправљање
3.19.1.1.2 Контрадикторност
3.19.1.1.3 Временски оквир
3.19.1.1.4 Разумни рок
3.19.1.1.5 Незаконите диспозиције
Надлежност и састав суда
Вредност спора
Искључење и изузеће
Странке и њихови заступници
Пуномоћници
Језик у поступку
Поднесци, рокови и рочишта
Достављање
Трошкови поступка
Поступак за решавање спорног правног питања
Непоштовање процесне дисциплине
Тужба
Претходно испитивање тужбе
3.19.1.14.1 Одбацивање тужбе
3.19.1.14.2 Повлачење тужбе
Одговор на тужбу
Супарничари, јединствени супарничари, учешће трећих лица у парници
Прекид и застој поступка
3.19.1.17.1 Наставак поступка
Доказивање и терет доказивања
Главна расправа
Пресуда
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3.19.1.20.1 Делимична пресуда
3.19.1.20.2 Међупресуда
3.19.1.20.3 Пресуда на основу признања
3.19.1.20.4 Пресуда на основу одрицања
3.19.1.20.5 Пресуда због пропуштања
3.19.1.20.6 Пресуда због изостанка
Решење
Судско поравнање
Правоснажност пресуде
Редовни правни лекови
3.19.1.24.1 Жалба
3.19.1.24.1.1 Поступак по жалби
3.19.1.24.1.1.1 Расправа пред другостепеним судом
3.19.1.24.1.2 Одбацивање жалбе
3.19.1.24.1.3 Повлачење жалбе
3.19.1.24.2 Разлози побијања
3.19.1.24.2.1 Битне повреде
3.19.1.24.2.2 Погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање, нове чињенице и
нови докази
3.19.1.24.2.3 Погрешна примена материјалног права
3.19.1.24.3 Границе испитивања првостепене пресуде
3.19.1.24.4 Одлуке другостепеног суда
3.19.1.24.5 Жалба против решења
Ванредни правни лекови
3.19.1.25.1 Ревизија
3.19.1.25.1.1 Разлози побијања
3.19.1.25.1.2 Благовременост ревизије
3.19.1.25.1.3 Дозвољеност ревизије
3.19.1.25.1.4 Посебна ревизија
3.19.1.25.2 Одлучивање о ревизији
3.19.1.25.3 Ревизија против решења
3.19.1.25.4 Захтев за заштиту законитости
3.19.1.25.5 Захтев за ванредно преиспитивање правноснажне судске одлуке
3.19.1.25.6 Понављање поступка
3.19.1.25.6.1 Због непрописног састава суда
3.19.1.25.6.2 Због повреде права расправљања
3.19.1.25.6.3 Због нових чињеница и нових доказа
3.19.1.25.6.4 Због одлуке Уставног суда
3.19.1.25.6.5 Због одлуке Европског суда за људска права
3.19.1.25.6.6 Пред Врховним касационим судом
3.19.1.25.6.6.1 Благовременост предлога за понављање поступка
3.19.1.25.6.6.2 Дозвољеност предлога за понављање поступка
Посебни поступци
3.19.1.26.1 Радни односи
3.19.1.26.2 Колективни уговори
3.19.1.26.3 Издавање платног налога
3.19.1.26.4 Поступак у споровима мале вредности
Поступак у привредним споровима
3.19.1.27.1 Надлежност
3.19.1.27.2 Састав већа
3.19.2 Ванпарнични поступак
Општа правила
Посебни поступци
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3.19.2.2.1 Уређење личних стања
3.19.2.2.2 Лишење пословне способности
3.19.2.2.3 Задржавање у здравственој установи
3.19.2.2.4 Проглашење несталог лица за умрло и доказивање смрти
3.19.2.2.5 Поступци за уређење имовинских односа
3.19.2.2.5.1 Расправљање заоставштине
3.19.2.2.5.2 Одређивање накнаде за експроприсану непокретност
3.19.2.2.5.3 Деоба заједничке ствари
3.19.2.2.5.4 Уређење међа
3.19.2.2.6 Судски депозит
3.19.2.2.7 Земљишнокњижни уписи
3.19.2.2.7.1 Укњижба и брисање укњижбе
3.19.3 Извршни поступак
Извршење
3.19.3.1.1 Поступак извршења
3.19.3.1.2 Извршне исправе
3.19.3.1.3 Недопустивост извршења
3.19.3.1.4 Извршење ради наплате новчаног потраживања
3.19.3.1.5 Изјава о имовини дужника
3.19.3.1.6 Извршење ради остварења неновчаног потраживања
Обезбеђење
3.19.3.2.1 Споразумно заснивање заложног права

3.20 Сукоби надлежности
3.20.1 Грађанско право
3.20.2 Управно право

3.21 Делегација надлежности
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Управно право
4.1

Управно процесно право
4.1.1

4.1.2

Управни поступак
Основна начела
Надлежност
Странка и њено заступање
Општење органа и странака
4.1.1.4.1 Достављање
4.1.1.4.2 Рокови
Повраћај у пређашње стање
Трошкови поступка
Покретање првостепеног поступка
4.1.1.7.1 Измена и одустанак од захтева
4.1.1.7.2 Поравнање
Врсте поступака
4.1.1.8.1 Скраћени поступак
4.1.1.8.2 Посебан испитни поступак
4.1.1.8.3 Предходно питање
Решење
4.1.1.9.1 Облик и саставни делови
4.1.1.9.2 Делимично, допунско и привремено решење
Закључак
Жалба – редовна правна средства
4.1.1.11.1 Решавање о жалби
4.1.1.11.2 Врсте одлука
Ванредна правна средства
4.1.1.12.1 Понављање поступка
4.1.1.12.2 Мењање и поништавање решења у вези са управним спором
4.1.1.12.3 Захтев за заштиту законитости
4.1.1.12.4 Поништавање и укидање по основу службеног надзора
4.1.1.12.5 Укидање и мењање правоснажног решења уз пристанак или по захтеву странке
4.1.1.12.6 Ванредно укидање
4.1.1.12.7 Оглашавање решења ништавим
Извршни поступак
4.1.1.13.1 Извршење неновчаних обавеза
4.1.1.13.2 Извршење ради обезбеђења
Управни спор – процесно право
Управни спор
4.1.2.1.1 Право покретања управног спора
4.1.2.1.2 Управни акт
4.1.2.1.3 Странке у управном спору
4.1.2.1.3.1 Тужилац
4.1.2.1.3.2 Тужени орган
4.1.2.1.3.3 Заинтересовано лице
Тужба
4.1.2.2.1 Разлози за одбацивање тужбе
4.1.2.2.2 Неуредност тужбе
Тужба због недоношења решења
Јавна расправа по тужби
Пресуда
4.1.2.5.1 Врсте пресуда
4.1.2.5.2 Спор пуне јурисдикције
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4.1.2.5.3 Обавезност пресуде
4.1.2.5.4 Пресуда због непоступања по правном ставу и суда
4.1.2.5.5 Доношење решења уместо управног органа
Надлежност судова
Ванредна правна средства
4.1.2.7.1 Захтев за преиспитивање судске одлуке
4.1.2.7.2 Понављање управно – судског поступка

4.2

Управно материјално право
4.2.1

Одузимање и враћање непокретности реституција
Враћање верским заједницама
Враћање физичким лицима
4.2.2 Просвета
4.2.3 Војна служба, положај војних лица
4.2.4 Регистрација привредних субјеката
4.2.5 Заштита патента, жига и дизајна (модели, узорци)
4.2.6 Заштита конкуренције
4.2.7 Заштита права стечајних управника
4.2.8 Заштита права јединице локалне самоуправе
4.2.9 Издавање посебних дозвола
4.2.10 Право по основу пензијско инвалидског осигурања
4.2.11 Право по основу здравственог осигурања
4.2.12 Право за случај незапослености

4.3

Прекршајни поступак - остали прекршаји
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

Привреда
Финансије и царина
Рад, радни односи и заштита на раду
Заштита животне средине
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