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Препорукe  vii, viii, xi. и xii су задовољавајуће испуњене у делу који се 
односи на обуку  
 
 

Након усвајања новог Законика о кривичном поступку Правосудни 
центар израдио је План и Програм обуке о новом ЗКП-у. Радна група 
Правосудног центра за кривично право поделила је програм обуке у две фазе:  
 

1. увод у ЗКП –упознавање судија и тужилаца са кључним изменама, 
новим институтима које уводи ЗКП, као и припрему за спровођење друге фазе.  

 
Крајем октобра 2006. године организован је дводневни семинар за 

предаваче из редова професора Правног факултета, судија Врховног суда, 
судија окружних судова, заменика Републичког јавног тужиоца и заменика 
окружних јавних тужилаца. Прва фаза реализована је крајем 2006. године и 
почетком 2007. године. Одржано је 46 семинара, на којима је присуствовало 
1485 полазника. Реализацију прве фазе, кроз израду материјала и финансијску 
подршку, помогли су ABA/CEELI, Канцеларија сталног представника 
Министарства правде САД у Београду и Европска агенција за реконструкцију.  

 
2. тематски семинари – нови институти ЗКП-а и са практичним 

примерима.  
 
Први институт који је обрађен, током 12 семинара, био је «Споразум о 

признању кривице». Поред судија и тужилаца, полазници семинара били су и 
адвокати. Предавачи на семинарима, поред домаћих били су и страни 
стручњаци, и то: судија, тужилац и адвокат из САД.  

 
Правосудни центар је са Мисијом ОЕБС-а потписао Споразум о подршци 

организовања 10 семинара на тему «Докази и доказне радње».  ABA/CEELI је 
подржао организовање семинара на тему «Припреме за главни претрес» и однос 
тужилаштва и полиције.  

 
 

2008. 
 

За 2008. годину, Правосудни центар је, у оквируу свог редовног програма 
рада, предвидео одржавање семинара са следећим темама: 

1. Однос тужилаштва и полиције у борби против корупције; 
 2. Истрага и истражне радње; 
 3. Посебне истражне радње и технике; 

4. Употреба доказа; 
5. Кривичан дела против привреде и кривична дела против службене 

дужности; 
6. Заједнички семинари за судије, тужиоце, полицајце и представнике 

институција задужених за борбу против корупције. 
 
 
 
 



2007. 
 
Правосудни центар је током 2007. године у свој редовни програм 

укључио и обуку судија и тужилаца у борби против корупције, прања новца и 
организованог криминала. У оквиру програма Правосудног центра, Радна група 
за кривично право и Радна група за тужиоце израдила је посебан програм обуке 
судија и тужилаца везано за борбу против корупције. У 2007. години семинаре 
је похађало укупно 1835 полазника: 

 
1. Истрага и истражне радње у борби против корупције – семинари су 

организовани за судије и тужиоце. Током 2007. године организовано је 11 
дводневних семинара којима је присуствовало 292 полазника. Предавачи су 
били судије Врховног суда Србије и заменици Републичког јавног тужиоца.  

 
2. Специјалне истражне радње и употреба доказа прикупљених 

специјалним истражним радњама – семинари су организовани за истражне 
судије и тужиоце. На семинарима је обрађено питање прикупљања доказа о 
корупцији путем специјалних истражних радњи. Током 2007. године 
организовано је 8 дводневних семинара којима је присуствовало 278 полазника. 
Предавачи су били судије Врховног суда Србије, Посебног одељења Окружног 
суда у Београду за организовани криминал и заменици Специјалног тужиоца за 
организовани криминал. 

 
3. Истрага и истражне радње – Однос тужилаштва и полиције – 

семинари су организовани за тужиоце и полицајце. На семинарима су обрађена 
питања односа тужилаштва и полиције током истраге и спровођења истражних 
радњи. Током 2007. године одржано је 8 дводневних семинара на којима је 
учествовао 281 полазник. Предавачи су били заменици Републичког јавног 
тужиоца и полиције. 

 
4. Изазови и успешни примери у борби против корупције у Србији – 

семинари су организовани за истражне судије, тужиоце и полицајце. Током 
2007. године организовано је 5 тродневних семинара на којима је учествовало 
172 полазника. Предавачи су били тужиоци и полицајци из Србије и САД. 

 
5. Кривична дела против привреде и кривична дела против службене 

дужности – семинари су организовани за судије и тужиоце. Током 2007. године 
организовано је 12 семинара на тему кривична дела против привреде на којима 
је присуствовао 351 полазник. За кривична дела против службене дужности 
органозовано је 14 семинара на којима је присуствовало 423 полазника. 
Предавачи су били судије Врховног суда Србије, окружних судова, заменици 
Републичког јавног тужиоца и окружних тужилаштава. 

 
6. Организовани криминал и корупција – посебан програм едукације 

судија и тужилаца, који је спроведен у сарадњи са UNICRI. Прва група, 6 
полазника, похађала је програм обуке за предаваче и за њих је организован 
петодневни семинар на тему «Организовани криминал и корупција». За 
полазнике ове групе организована је и студијска посета Италији, где су се 
упознали са италијанским институцијама и њиховом праксом. Друга група, 32 
полазника, похађала је петодневни семинар «Борба против организованог 



криминала, корупције и прања новца». Предавачи на овом семинару били су 
полазници прве групе, експерти UNICRI и судије и тужиоци из Италије.  

 
 

2006. 
 
 Током 2006. године Правосудни центар је организовао и семинаре у вези 
са корупцијом којима је присуствовало 745 полазника: 
 

1. Мере у борби против корупције - семинари за судије и тужиоце 
окружних и општинских судова. Организовано је 18 семинара на којима је 
учествовало 543  полазника. На семинару је обрађивана тема о мерама у борби 
против корупције, међународним стандардима и обавезама Србије у борби 
против корупције.    

 
2. Изазови и успешни примери у борби против корупције - семинар је 

организован за истражне судије, тужиоце и полицајце. Организована су три 
тродневна семинара у сарадњи са амбасадом САД. Семинарима је 
присуствовало 105 полазника. 
 
 3. Организовани криминал, прање новца и крупција - семинари су 
организовани за судије окружних судова, тужиоце, полицајце у Управи за борбу 
против организованог криминала и Управу за прање новца. Организована су три 
дводневна семинара на којима је присуствовало 97 полазника. 
 
 

2005. 
 
 

Током 2005. године Правосудни центар је организовао и посебне 
семинаре за судије и тужиоце, за судије Посебног одељења Окружног суда у 
Београду за борбу против организованог криминала и тужиоце Специјалног 
тужилаштва. Семинарима је присуствовало 510 полазника. Теме су биле: 
 

1. Посебне истражне радње и употреба доказа - организовано је 4 
једнодневна семинара. Сваком семинару присуствовала је иста група од 34 
полазника. Семинари су обрађивали појединачне инструменте истражних 
радњи, међународне стандарде, а разматрана су и искуства Италије, САД и 
Немачке. Приликом рада на теми о употреби доказа посебна пажња је посвећена 
домаћем законодавству, као и стандардима и пракси Европског суда за људска 
права. 

 
2. Мере у борби против корупције - семинари за судије и тужиоце 

окружних и општинских судова. Организовано је 18 семинара на којима је 
присуствовало 476 полазника. На семинарима су обрађиване теме о мерама у 
борби против корупције, међународним стандардима и обавезама Србије у 
борби против корупције.   

 
 
 



Пројекти Савета Европе 
 
 

  У оквиру CARPO пројекта,  Савет Европе је био координатор модула под 
називом „Инструменти за борбу против привредног и организованог 
криминала“. Организовано је низ семинара и едукативних скупова за 
припаднике полиције, тужиоце и судије. Јуна 2007. године објављен је 
приручник „Финансијске истраге и одузимање имовине стечене кривичним 
делима“ који је намењен припадницима полиције и правосуђа.  
 
 У току је реализација Пројекта за борбу против економског криминала у 
Србији - ПАКО Србија. Пројекат има за циљ да допринесе јачању капацитета 
Републике Србије у борби са привредним криминалом, у складу са међународим 
стандардима и најбољим примерима из праксе кроз обуку, семинаре и студијске 
посете страним инстутуцијама ангажованим у ланцу борбе против привредног 
криминала.   
 
 ПАКО Пројекат одржао је низ тематских радионица о прању новца и 
финансирању тероризма, у оквиру којих је разматрано и питање заплене 
имовине стечене корупцијом, као предикатним кривичним делом:  
 
1. Прва тематска дводневна радионица о Спречавању прања новца и 

финансирању терористичких активности одржана је 26-27. октобра 2006. 
године у Нишу. Радионици је присуствовало 50 представника општинских и 
окружних судова, јавних тужилаштава и полиције из Ниша, Врања, 
Лесковца, Крушевца, Зајечара и Пирота. Предавачи су били домаћи и страни 
експерти.  

 
2. Друга тематска дводневна радионица одржана је 5-6. децембра 2006. године 

у Чачку. Радионици је присуствовало 41 представник општинских и 
окружних судова, јавних тужилаштава и полиције из Чачка, Ужица, Ваљева, 
Краљева и Горњег Милановца. Предавачи су били домаћи и страни 
експерти. 

 
3. Трећа тематска дводневна радионица одржана је 7-8. децембра 2006. године 

у Крагујевцу. Радионици је присуствовало 47 представника општинских и 
окружних судова, јавних тужилаштава и полиције из Крагујевца, Параћина, 
Јагодине, Аранђеловца и Ћуприје. Предавачи су били домаћи и страни 
експерти. 

 
4. Четврта тематска дводневна радионица одржана је 12-13. фебруара 2007. 

године на Палићу. Радионици је присуствовало 35 представника општинских 
и окружних судова, јавних тужилаштава и полиције из Кикинде, Сенте, 
Суботице, Аде, Бачке Тополе и Сомбора. Предавачи су били домаћи и 
страни експерти. 

 
5. Пета тематска дводневна радионица одржана је 26-27. марта 2007. године у 

Новом Саду. Радионици је присуствовало 42 представника општинских и 
окружних судова, јавних тужилаштава и полиције из Сремске Митровице, 



Руме, Новог Сада, Зрењанина, Кикинде, Шида и Бечеја. Предавачи су били 
домаћи и страни експерти. 

 
6. Шеста тематска дводневна радионица одржана је 28-29. марта 2007. године у 

Београду. Радионици је присуствовао 31 представник општинских и 
окружних судова, јавних тужилаштава и полиције из Београда, Старе 
Пазове, Инђије, Панчева, Вршца и Шапца. Предавачи су били домаћи и 
страни експерти. 

 
 
 


