
Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2016. години: 

Конференције 

- 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; 

-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; 

-Међународна конференција „Судијска функција и слобода мишљења“, у организацији 

Друштва судија Србије у сарадњи са Немачком фондацијом за међународну правну 

сарадњу, одржана 27. септембра 2016. године у Београду; 

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

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

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

Врховног касационог суда у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији и 

Канцеларијом Савета Европе, одржана у Београду 29. новембра 2016. године. 

Округли столови, скупови, форуми и посете 

-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, одржана у Београду од 01. до 02. 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; 

-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; 



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

-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; 

- Студијска посета делегације Врховног касационог суда Врховном суду Републике 

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

новембра 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 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; 

-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 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 Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих 

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

Београду. 

 


