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На основу  члана 66. став 1 тачке 1) и 5) и члана 86.  Закона о адвокатури („Сл.гласник РС“  
31/2011, 24/2012-ОУС), члана 33 став 1 тачке 6, 7 и 8 у вези члана 282. став 1. тачке 1) и 2)  Статута 
Адвокатске коморе Србије („Сл.гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013), члана 6. став.1. тачке 1) и 2) 
Правилника о Адвокатској академији Адвокатске коморе Србије, усвојеног на седници Управног одбора 
од 19.04.2012., који је измењен Одлукама Управног одбора Адвокатске коморе Србије бр.62-4/2013 од 
2.02.2013. и бр. 606-15/2013 од 30.06.2013., чл.1, 6.. и 7. Програма Адвокатске академије Адвокатске 
коморе Србије усвојеног на седницама Управног одбора од 22.06.2013. и 30.06.2013. који је измењен и 
допуњен одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Србије 1163-Д1/2015 од 24.11.2015.,  
Правилника о адвокатском испиту, а имајући у виду одредбе Закона о правосудном испиту ("Сл. 
гласник РС"16/97), Правилника о програму правосудног испита ("Сл. гласник РС" 51/97), Правилника о 
полагању правосудног испита ("Сл. гласник РС"14/98),  Програмски савет Адвокатске академије је на 
заједничкој седници одржаној са предавачима Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије дана 
02.11.2015. утврдио предлог, а Управни одбор Адвокатске коморе Србије на 34 седници одржаној 
06.11.2015. и 24.11.2015. усвојио: 

 
 

ПЛАН  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЕБНЕ СТРУЧНЕ ОБУКЕ 

АДВОКАТА И АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА 
АДВОКАТСКЕ  АКАДЕМИЈЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
 

ОПШТИ ДЕО 
 

Предмет Плана 
 

Члан 1. 

Овим Планом за спровођење Програма посебне стручне обуке адвоката и адвокатских 
приправника Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије,  утврђују се предмет, садржај и начин 
остваривања рада Адвокатске академије (у даљем тексту: Академија) за  посебну стручну обуку 
адвоката, адвокатских приправника и дипломираних правника и лица запослених у адвокатским 
канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима. 

План за спровођење Програма се односи на адвокате уписане у именик адвокатске коморе у 
саставу Адвокатске коморе Србије, на адвокатске приправнике, на дипломиране правнике и на лица 
запослена у адвокатским канцеларијама, заједничким адвокатским канцеларијама и адвокатским 
ортачким друштвима. 
 

Предмет рада Академије по плану 
 

Члан 2. 

Предмет рада Академије по овом Плану су: 

1) посебна стручна обука адвоката 
2) стручна обука адвокатских приправника и дипломираних правника за полагање правосудног 

испита и адвокатског испита 
3) стручна обука лица запослених у адвокатским канцеларијама, заједничким адвокатским 

канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима 
4) провера знања 

Посебна стручна обука адвоката односи се на стручну обуку адвоката из разнородних области 
права и састоји се од организованог преношења, стицања и усавршавања знања о прописима, правној 

http://www.mpravde.gov.rs/files/Zakon%20o%20pravosudnom%20ispitu.doc
http://www.mpravde.gov.rs/files/Pravilnik%20o%20programu%20pravosudnog%20ispita.doc
http://www.mpravde.gov.rs/files/Pravilnik%20o%20polaganju%20pravosudnog%20ispita.doc
http://www.mpravde.gov.rs/files/Pravilnik%20o%20polaganju%20pravosudnog%20ispita.doc
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пракси, правној литератури и правничким вештинама у  областима које чине садржај посебне стручне 
обуке, као и од усмерене и проширене обуке адвоката из појединих области права. 

Стручна обука адвокатских приправника и дипломираних правника за полагање правосудног 
испита и адвокатског испита, састоји се у оспособљавању полазника обуке за успешно полагање 
правосудног и адвокатског испита и самостално пружање правне помоћи након положених испита. 

Стручна обука лица запослених у адвокатским канцеларијама састоји се од упознавања са 
методама и техничким вештинама рада у адвокатској канцеларији, заједничкој адвокатској канцеларији 
и адвокатском ортачком друштву. Ова обука спроводи се у облику предавања, курсева, инструкција и 
вежби. 

Провера знања састоји се од провере познавања прописа о адвокатури, Кодекса професионалне 
етике адвоката и Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката. 

Провера из става 5. овог члана, спроводи се на адвокатском испиту, у складу са Правилником о 
адвокатском испиту. 
 

Циљеви посебне стручне обуке адвоката 
 

Члан 3. 

Циљеви посебне стручне обуке адвоката су усавршавање теоријских и практичних знања и 
вештина потребних за стручну, независну, самосталну, делотворну и етичну адвокатуру, а који се 
остварују кроз омогућавање адвокатима са искуством да: 

   - унапреде знања о месту и улози адвокатуре у правосудном систему 
   - унапреде ставове о значају независне адвокатуре као услову демократије и владавине права 
   - унапреде вештине адвокатске професије и етике адвоката 
   - стекну знања о европском праву и међународним конвенцијама 
   - стекну знања о поступку и пракси Европског суда за људска права 
   - стекну знања о међународним прописима и домаћим прописима и правилима о адвокатури 
   - стекну знања за учествовање у поступку медијације, обуче се за звања медијатора, брокера 
   - унапреде практичну примену прописа, писање поднесака и слично 
   - благовремено се упознају са променама релевантних процесних и материјалних закона и са 

њиховом применом, као и да разреше дилеме у спорним питањима примене појединих института 
   - упознају се са начелним правним схватањима Врховног касационог суда Србије и судском 

праксом европских судова, као и утицајем те праксе на национално право 
   - упознају се са организацијом рада у адвокатури 
   - стекну нова знања из посебних научних дисциплина, укључујући и информационе технологије.  

 
Исходи посебне стручне обуке адвоката 

 
Члан 4. 

По завршетку посебне стручне обуке адвокати: 

  -  могу да ефикасније пруже стручну правну помоћ 
  - познају актуелну праксу Врховног касационог суда Србије и користе је у конкретним 

случајевима 
  -  познају актуелну судску праксу европских судова. 

 
Начин остваривања рада Академије по плану 

 
Члан 5. 

Академија остварује предмет и садржај свог рада у облику предавања, семинара, округлих 
столова, курсева, радионица, панел дискусија, вежби, презентација. 
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Облици рада из става 1. овог члана спроводе се непосредно и усмено, или посредно на писани 
начин и учењем на даљину посредством средстава електронске комуникације. 
 

 ПОСЕБНА  СТРУЧНА  ОБУКА АДВОКАТА  
 

Члан 6. 

Посебна стручна обука адвоката представља преношење, стицање и усавршавање знања и 
вештина у области грађанског, кривичног, јавног, међународног права, адвокатске професије и етике 
адвоката, практичних знања и вештина и организације рада у адвокатури. 
 

САДРЖАЈ ПОСЕБНЕ СТРУЧНЕ ОБУКЕ АДВОКАТА ПО КАТЕДРАМА 
 

Члан 7. 

Садржај посебне стручне обуке адвоката прописан овим Планом, представља оквирни садржај 
којим се обезбеђује циљ посебне стручне обуке из свих области права, а теме, садржај и методологија 
обуке у оквиру овог садржаја одређиваће свака катедра за своју област, у складу са плановима 
активности Академије донетим у складу са Правилником о Адвокатској академији Адвокатске коморе 
Србије. 
 

7.1. КАТЕДРА ЗА ГРАЂАНСКО ПРАВО 
 

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 

 -  процесни закони-инструмент ефикасног и правичног суђења; 
 - примена Закона о заштити права на суђење у разумном року – надлежност Врховног 

касационог суда у заштити права на суђење у разумном року, правни ставови и закључци донети на 
седницама Одељења за заштиту права на суђење у разумном року, анализа судских рокова у државама 
чланицама Савета Европе, заштита права на правично суђење, критеријуми за оцену повреде права на 
суђење у разумном року; 

 - примена Закона о парничном поступку: 
• остваривање права на правично суђење са посебним акцентом на суђење у разумном 

року 
• положај и одговорност адвоката по ЗПП-у 
• начело формалне истине и начело писмености 
• процесна дисциплина 
• рокови, рачунање рокова и интруктивни рокови 
• докази и доказивање 
• редовни и ванредни правни лекови 
• посебни поступци 

 
ИЗВРШНИ ПОСТУПАК: 

  - начела извршног поступка 
  - правни лекови у извршном поступку 
  - ток поступка 
 
ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК: 

 - ток поступка 
 - посебни поступци 
 - исправе 
 - судски депозит 
 - Закон о јавном бележништву 
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ГРАЂАНСКО ПРАВО: 

 - субјекти грађанског права 
 - подела и врсте субјективних грађанских права, имовинска и неимовинска, преносива и 

непреносива, релативна и апсолутна, интелектуална права или права ауторства, лична права, правне 
моћи 

 - постанак, промена и престанак субјективних грађанских права 
 - злоупотреба субјективног грађанског права 
 - правни послови, појам, елементи, врсте, неважећи, ништави, рушљиви, побијање правних 

послова, конвалидација, конверзија 
 - заступништво 
 - вршење субјективних грађанских права, повреда и заштита субјективних грађанских права 
 - облици интелектуалне својине (ауторска и њима сродна дела, патенти, жигови, пословна тајна, 

базе података, итд.) 
 - заштита интелектуалне својине (правна квалификација и предмет судске заштите, форма 

уговора у ауторском праву, предуговор, одговорност, режим заштите облика интелектуалне својине, 
оспоравање жига и спорови везани за повреду жига, уговори о промету права интелектуалне својине, 
вешачење у споровима због повреде права интелектуалне својине и приступ методама процене 
претрпљене штете) 

 
СТВАРНО ПРАВО:  

 - начела 
 - ствари 
 - државина 
 - својина 
 - службености 
 - реални терети 
 - заложно право 
 - хипотека 
 - катастар 

 
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО: 

 - начела 
 - извори обавеза 
 - уговори 
 - проузроковање штете 
 - стицање без основа 
 - пословодство без налога 
 - једнострана изјава воље 
 - дејство обавеза 
 - престанак обавеза 
 - остали општи институти 
 - поједини уговори 

 
ПОРОДИЧНО ПРАВО 
 
ТЕОРИЈСКИ ДЕО: 

 - брачно право (различитост полова, воља и форма, брачне сметње, престанак брака) 
 - ванбрачна заједница (дефиниција, издржавање бивших ванбрачних партнера) 
 - односи између родитеља и деце (располагање имовином детета, вршење и лишење родитељског 

права) 
 - усвојење (дефиниција, наследноправна дејства, престанак) 
 - издржавање (дефиниција, издржавање супружника и бивших супружника, издржавање деце) 
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 - старатељство (дефиниција, посебни случајеви) 
 - имовински односи у браку (посебна и заједничка имовина, брачни уговор, враћање поклона) 

 
ПРАКТИЧНИ ДЕО: 

 - изузеци од принципа изједначености брачих и ванбрачних другова 
 - престанак брака смрћу, поништењем и разводом 
 - имовински односи 
 - примери из домаће судске праксе 
 - етички изазови адвоката приликом рада на предметима у којима су интереси детета/деце 

супротстављени интересима клијента 
 
ПОСЕБАН ДЕО: 

 - насиље у породици 
 - дефиниција и примери из праксе 
 
НАСЛЕДНО ПРАВО: 

 - општи институти 
 - наслеђивање по основу закона 
 - наслеђивање на основу завештања 
 - уговори наследног права 
 - однос међу наследницима 
 - поступци за расправљање заоставштине 
 
ПРИВРЕДНО ПРАВО: 

 - привредна друштва и предузетници 
 - оснивање привредних друштава 
 - престанак привредних друштава 
 - остали субјекти привредног права 
 - стечај и ликвидација 
 - банкараски послови и хартије од вредности 
 - уговори привредног права 
 - право конкуренције ЕУ и Републике Србије 
 - висина тржишног удела 
 - дефиниција и критеријуми доминантног положаја, примена норми о конкурентности у 

одређивању цена лекова у РС и ЕУ, начину финансирања здравствене заштите и лечења у РС и ЕУ, 
норме о професионалном деловању медицинских радника у РС и ЕУ 

 - анализа уредби ЕУ и РС о вертикалном изузећу 
 - најава нових услова пословања на ауто тржишту РС према условима у ЕУ 
 - начин регулисања конкуренције и изузеци од опште забране нарушавања конкуренције у 

вертикалним споразумима, као и на тржишту моторних возила и резервних делова ЕУ/РС 
 
РАДНО ПРАВО: 

 - извори радног права, Устав, закони, подзаконски акти, међународни извори радног права 
 - радни однос и уговор о раду, други облици рада 
 - заснивање радног односа 
 - престанак радног односа 
 - права и обавезе запослених и послодаваца 
 - заштита права 
 - положај запослених у условима реструктуирања и стечаја привредних друштава (релевантни 

прописи, примери из праксе, хронолошка анализа и ток једног случаја кроз предузете правне радње у 
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поступцима са критичким освртом на проблеме и тешкоће у поступцима чији је циљ заштита права 
запослених у овим привредним друштвима) 

 
7.2. КАТЕДРА ЗА КРИВИЧНО ПРАВО 

 
КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 
 
ОПШТИ ДЕО  

а) Кривично дело - основна обележја, основи искључења противправности, облици саучесништва 
б) Казне – врсте, сврха изрицања, начин одмеравања 
в) Мере безбедности - врсте, сврха изрицања, начин одмеравања 
г) Одузимање имовинске користи стечене кривичним делом – услови и поступак одузимања 
 
ПОСЕБНИ ДЕО 

а) Кривична дела против живота и тела и кривична дела против слобода и права човека  
б) Кривична дела против имовине и кривична дела против привреде 
в) Кривична дела против здравља људи и кривична дела против опште сигурности људи и 

имовине 
г)Кривична дела против правосуђа, правног саобраћаја и кривична дела против службене дужност 
 
 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  
 
УЛОГА БРАНИОЦА У ИСТРАЗИ 

а) Упознавање са прикупљеним доказима 
б) Присуствовање доказним радњама 
в) Прикупљање доказа у корист одбране 
г) Приговор због неправилности у току истраге 
 
УЛОГА БРАНИОЦА У ФАЗИ ОПТУЖЕЊА 

а) Иницирање закључења споразума о признању кривичног дела – процена и правовременост 
б) Садржина споразума и начин вођења преговора – елементи споразума и начин преговарања 
в) Мере за обезбеђење присуства окривљеног – притвор, јемство, друге алтернативне мере 
г) Одговор на оптужницу – садржина и сврха 
 
УЛОГА БРАНИОЦА НА ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ 

а) Припремно рочиште – начин изјашњења, обим предлагања доказа, стратегија одбране 
б) Уводно излагање и завршна реч – приступ, садржина, трајање, начин излагања 
в) Директно и унакрсно испитивање – правила, практични проблеми, начини превазилажења 
г) Доказни поступак – упознавање са садржином доказа и издвајање незаконитих доказа 
 
УЛОГА БРАНИОЦА У ПОСТУПКУ ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА 

а) Проблем необразложених и делимично образложених пресуда 
б) Жалба – обавезна садржина, сужавање жалбених разлога, границе преиспитивања пресуде 
в) Улога браниоца на седници већа и претресу пред другостепеним судом – излагање жалбе 
г) Захтев за понављање поступка и захтев за заштиту законитости – разлози и поступак по захтеву 

 
 ПОСЕБНЕ ВЕШТИНЕ И СПЕЦИФИЧНА ЗНАЊА 
 
ПОСЕБНЕ ВЕШТИНЕ 

а) Вештина објективног сагледавања чињеница и реално предвиђање ефеката доказивања 
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б) Вештина основног и унакрсног испитивања 
б) Вештина усменог презентовања аргумената  
г)  Вештина писменог презентовања аргумената  
 
СПЕЦИФИЧНА ЗНАЊА 

а) Анализа ДНК налаза и дактилоскопског налаза – преиспитивање утврђеног идентитета 
б) Анализа извештаја о тајном надзору комуникација и рачунарском претраживању података 
в) Анализа пословног књиговодства и извештаја о пословним и банкарским трансакцијама 
д) Анализа саобраћајних вештачења и судско-медицинских вештачења – критичко преиспитивање  
 
 ЗАШТИТА ОСНОВНИХ ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 
 
а) Уставна жалба –  уставно-правни разлози и поступак 
б) Представка Европском суду за људска права – критеријуми прихватљивости и поступак 
в) Права притворених и осуђених лица у позитивном праву Републике Србије и међународном 

праву 
 
 ПРОБЛЕМИ И СТАВОВИ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

а) Основни судови, Виши судови, Апелациони судови и Врходни касациони суд 
б) Уставни суд 
в) Европски суд за људска права  
д) Стални међународни кривични суд 
 
ЕТИЧКИ ИЗАЗОВИ АДВОКАТА ПРИЛИКОМ ОДБРАНЕ МАЛОЛЕТНОГ УЧИНИОЦА 

КРИВИЧНОГ ДЕЛА И ОДНОС ПРЕМА ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ МАЛОЛЕТНОГ 
УЧИНИОЦА 

 
КРИМИНОЛОГИЈА 
 
КРИМИНАЛИСТИКА 
 
 
7.3. КАТЕДРА ЗА ЈАВНО ПРАВО 

 
УСТАВНО ПРАВО 

- појам, врсте и историјат устава 
- принципи уставности и законитости 
- сувереност 
- демократија 
- слободе 
- политичка, економска и лична права 
 
УПРАВНО ПРАВО 

- организација управе 
- недржавни субјекти као вршиоци управне делатности 
- републичка управа 
- градска и општинска управа 
- управна делатност 
- управни поступак 
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ПРЕКРШАЈНО ПРАВО 
 
ТЕОРИЈСКИ ДЕО: 

- појам и извршење прекршаја, прекршајне санкције, одузимање имовинске користи прибављене 
прекршајем, важећи закон, сходна примена ЗКП-а, критичка анализа прописа, тенденције и најаве 
поводом будућих измена, литература 

ПРАКТИЧНИ ДЕО: 

- упознавање са домаћом судском праксом, погрешна тумачења судова, застарелост, одговорност 
за прекршај са акцентом на одговорност правних лица, право на одбрану, проблем фактичког 
непостојања трећег степена 

 
ПОСЕБНИ ДЕО: 

- упознавање са специфичностима Закона о прекршају и са њим повезаним законима у областима 
царинског, девизног пословања, јавних прихода и финансија и промета робе и услуга 

 
ФИНАНСИЈСКО-ПОРЕСКО ПРАВО 

- управни поступак  и управни спор у пореској материји 
- упознавање са начином спровођења пореског управног поступка 
- врсте пореских аката и пореских управних аката 
- ток поступка, временски оквир за спровођење поступка, рокови поступања, застарелост 
- пореско планирање, сукоб надлежности, билатерални уговори о избегавању двоструког 

опорезивања дохотка и имовине 
- помоћ клијентима ради правилног планирања пореских обавеза и расхода 
 
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

- здравствено осигурање 
- здравствена заштита 
- пензијско и инвалидско осигурање 
- запошљавање и осигурање за случај незапослености 
- запошљавање странаца 
- доприноси за обавезно социјално осигурање 

 
 

7.4. КАТЕДРА ЗА МЕЂУНАРОДНО ПРАВО 
 

МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО: 

- функције, надлежност, састав и улога институција ЕУ 
- улога, организација и функционисање европских судова 
- европски утовори и сарадња 
 
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО: 

- општи део 
- међународно статусно право 
- међународно стварно право 
- међународно облигационо право 
- међународно менично право 
- међународно наследно право 
- међународно породично право 
- међународно процесно право 
- међународно привредно право-посебне теме: 
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1)арбитража као метод решавања спорова у међународним пословним односима-избор меродавног 
права и јурисдикције 

2)особености уговора о грађењу у међународној пракси – примена решења из међународне праксе 
у Србији 

 
ПРАВО, ПОСТУПАК И ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

 
 

7.5. КАТЕДРА ЗА АДВОКАТСКУ ПРОФЕСИЈУ И ЕТИКУ АДВОКАТА 
 

МЕЂУНАРОДНИ И ДОМАЋИ ПРОПИСИ 

- међународне конвенције, њихов домашај и примена у домаћем праву 
- прописи о организацији правосуђа и управе 
- забрана дискриминације 
 
ПРАВИЛА О АДВОКАТУРИ 

- положај и улога адвокатуре у правосудном систему 
- проблеми у остваривању права и обавеза адвоката 
- одговорност адвоката 
- независност и интегритет адвоката 
- корупција и антикорупцијске мере у правосуђу и осталим областима 
- алтернативно решавање спорова 

 
 

7.6. КАТЕДРА ЗА ПРАКТИЧНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ 

- како очувати ментално здравље у постојећим условима за рад адвоката у Србији 
- вештина комуникације са клијентима 
- пословање и рад адвокатске канцеларије 
- вештина израде иницијалних аката, поднесака, правних лекова, заступања и одбране 
- комуникација са корисницима у поступку 
- вештине преговарања 
- вештина испитивања сведока, странака и вештака 
- инцидентне ситуације и обавеза поштовања суда 
- прибаљање, предлагање и процена доказа 
- упознавање са коришћењем програма и интернет комуникације 
- познавање и коришћење базе података-прописи, судска пракса и правна литература 
- основни правни термини не енглеском језику 
 
ПСИХОЛОГИЈА УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ 

- вештина слушања и опажања 
- контрола стреса 
- посебан приступ специјалним категоријама лица (особе са хендикепом, деца, жртве) 
- дечја психологија 
- психологија жртве и нападача 
 
ОБУКА ЗА КОНТИНУИРАНО УСАВРШАВАЊЕ АДВОКАТА ИЗ ОБЛАСТИ МЕДИЈАЦИЈЕ, 

КОМУНИКАЦИЈА И ПРЕГОВАРАЊА 

- увод у медијацију 
- заступање клијената у медијацији 
- напредне вештине комуникација и преговарања 
- основна обука за посредника-медијатора 
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ОБУКА И СТИЦАЊЕ ЗВАЊА БРОКЕРА 
 
КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ 
 
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПРОПИСА 
 

 
7.7. КАТЕДРА ЗА ОБЛАСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА У АДВОКАТУРИ 

 
ФОРМЕ РАДА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ И АДВОКАТСКОМ ОРТАЧКОМ ДРУШТВУ 

 
 

ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА, НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПОСЕБНУ СТРУЧНУ ОБУКУ АДВОКАТА 

 
Време потребно за извођење програма 

 
Члан 8. 

Време потребно за извођење програма посебне стручне обуке из поједине области права и теме у 
оквиру те области, биће одређено плановима рада сваке катедре у сагласности са плановима активности 
Академије. 
 

Наставни материјал 
 

Члан 9. 

Наставни материјал за извођење програма представљају: 

- важећи прописи и међународни уговори 
- судске одлуке 
- начелни правни ставови и правна схватања Врховног касационог суда 
- стручна литература 
- приручници у штампаној и електронској верзији. 
 

Методологија 
 

Члан 10. 

Предавачи преносе своја знања и вештине у оквиру циљева и задатака Академије путем: 

Учења вештина – кроз демонстрацију и увежбавање у оквиру рада у мањим групама – 
учесницима се објасни и демонстрира вештина, а затим им се остави времена да у оквиру мањих група 
увежбају демонстрирану технику уз праћење, помоћ и повратну информацију  

Дебата – учесницима се доделе позиције у односу на неку контраверзну тему, остави им се време 
за припрему и након дискусије се критички сагледају презентације аргумената 

Студије случаја – на основу реалних ситуација учесници анализирају детаље, решавају проблеме 
и доносе одлуке, уз узајамно критичко сагледавање ефеката донетих одлука 

Симулације суђења – на основу унапред задатог сценарија учесници у оквиру мањих група и 
подељених улога конципирају стратегију и демонстрирају реално понашање у задатој ситуацији 

Размену искустава – учесници износе своја конкретна искуства поводом одређених тема 
тренинга што им помаже да разјасне своје дилеме, фокусирају пажњу на детаље које нису уочили и да 
практично уче једни од других на основу узајамне размене искустава. 
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ПРЕДАВАЧИ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА 
 

Предавачи 
 

Члан 11. 

Предавачи су стручна лица из реда адвоката, судија, тужилаца, истакнутих научних радника и 
других професија у вези са делатношћу академије. 
 

Евалуација 
 

Члан 12. 

Евалуација ће се вршити на почетку и на крају завршених семинара. Поред вредновања сваког 
семинара, неопходна је процена завршене обуке на ефикасност и квалитет рада. Евалуација обухвата: 

- евалуацију програма 
- евалуацију предавача 
- евалуацију метода 
- евалуацију корисника 

Индикатори успешности семинара биће утврђивани од стране предавача. 
 
 

ПРОГРАМ ЗА СТРУЧНУ ОБУКУ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА И ДИПЛОМИРАНИХ 
ПРАВНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И АДВОКАТСКОГ ИСПИТА 

 
Спровођење  програма обуке 

 
Члан 13. 

Овај програм за стручну обуку адвокатских приправника и дипломираних правника за полагање 
правосудног испита и адвокатског испита, представља оквиран садржај обуке. 

Обуку из оквирног програма организују и спроводе Адвокатска академија Адвокатске коморе 
Србије и адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, на основу Плана за спровођење 
програма обуке који доноси Адвокатска академија. 

Планом за спровођење програма обуке утврђује се и  време трајања опште обуке која се 
реализује кроз два циклуса предавања у трајању од по четири месеца, и то у периоду фебруар – 
јуни и октобар – децембар сваке године, као и теме за посебну обуку адвокатских приправника, 
самостално или уз обуку адвоката. 
 

Циљеви обуке 
 

Члан 14. 

Основни и посебни циљеви  полазника  стручне обуке (адвокатских приправника и дипломираних 
правника запослених у адвокатским канцеларијама) су и то:  

Основни циљ: 

оспособљавање полазника стручне обуке  за успешно полагање правосудног испита и адвокатског 
испита и самостално пружање правне помоћи након положеног испита. 
 

Посебни циљеви: 

- обнављање и усавршавање теоријских знања из процесног и материјалног права, уставног и 
међународног  права које се односи на међународне организације, с посебним освртом на Европску 
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унију, њене судове и заштиту основних људских права и слобода, као и међународно приватно право, о 
организацији правосуђа у Србији и принципима на којима је засновано, о правосудној управи у 
судовима и јавним тужилаштвима,  о правосудним професијама, независним регулаторним телима и 
улози цивилног друштва у демократским системима, етици судија и јавних тужилаштава, 
професионалној етици адвоката и основним принципима на којима почива адвокатура, о улози 
адвокатуре у правосудном систему и заштити основних људских права, о посебним вештинама 
адвокатске професије, 

- стицање практичних знања за полагање практичног дела испита и овладавање потребним 
вештинама за самосталан рад у правосуђу. 

  
Исходи 

 
Члан 15. 

По завршетку обуке корисници су практично оспособљени  за полагање правосудног и 
адвокатског испита и за самостално пружање правне помоћи након положених испита. 

Посебно, адвокатски приправници, након завршене опште обуке: 

- имају обновљено теоријско знања из  материјалног права и практично знање за учешће у 
кривичном, грађанском и другим поступцима,     

-  умеју да стечена  знања примене у практичном раду - обучени су за састављање правних аката 
и заступање пред судовима и другим државним органима, за заштиту основних људских права по 
уставној жалби пред Уставним судом и пред и пред Европским судом за људска права,  

-  познају основне вештине заступања и одбране, 
- познају организацију судова, јавних тужилаштава и функционисање њихове управе, као  и  

правосудне професије и основне принципе њиховог рада, 
- познају структуру и функционисање међународних  правосудних институција, посебно судова 

ЕУ, 
- познају основе европског права, међународне правне стандарде и важне одлуке из судске 

праксе Европског суда за заштиту људских права и основних слобода у Стразбуру  и разумеју њихов 
значај за национално право, а посебно значај Конвенције о људским правима и основним слободама, 

- познају положај адвокатуре и упознати су са основним етичким принципима адвокатске 
професије и других правосудних професија. 
 

Програм, главне теме и семинари 
 

Члан 16. 

Програм, главне теме и садржина семинара одређују се према садржају стручне обуке 
предвиђеним Програмом Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, усклађени су са 
Правилником министра правде о програму за полагање правосудног испита, који одређује градиво, 
правни изворие и препоручује правну литературу и предвиђеним Правилником  о полагању адвокатског 
испита.  

Разраду садржаја, односно структуру оквирног програма обуке у оквиру сваке катедре, теме и 
семинара одређују адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, односно именовани  
предавачи, за ове адвокатске коморе, у оквиру сваке од формираних катедри,  ослањајући се  на  
Програм Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Правилник министра правде о програму за 
полагање правосудног испита и Правилник о полагању адвокатског испита, имајући у виду и Програм 
обуке Правосудне академије. 

Методологија преношења знања у оквиру обуке је иста за све катедре, програме, теме и 
семинаре. Планом се одређује број часова за обуку на катедри и поједине теме у оквиру катедре. 
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1.КАТЕДРА ЗА ЈАВНО ПРАВО 
 

СЕМИНАРИ 
 

Уставно право и правосудно организационо право: 
 
Устав као основни извор уставног права, начела и основне институције уставног права, људска и 

грађанска права, поступак пред уставним судом, са посебним освртом на принцип владавине права и 
правне државе, основна људска права и слободе, уставну жалбу, економско уређење, законодавна власт, 
извршна власт, председник републике, влада, уставни судови, територијална аутономија, локална 
самоуправа, организација правосуђа, Судови, Јавно (државно) тужилаштво, Правосудни савети, 
организација правосуђа (правосудни закони, Судски пословник и Правилник о управи у јавним 
тужилаштвима), правосудне професије, с посебним освртом на извршитеље и јавне бележнике ( Закон о 
извршењу и обезбеђењу и Закон о јавном бележништву). Основни појмови о  агенцијама и агентима за 
промет некретнинама. Независна регулаторна тела и повереници, поступци пред њима и улога цивилног 
друштва у демократским системима, Адвокатура 

 

Управно право:  

Управни поступак и управни спор, Основе и специфичности  пореског и царинског поступка и 
организација управе, управна делатност, управни поступак, управна делатност у посебним ситуацијама, 
контрола управе 

Финансијско и пореско право 

Право из социјалног осигурања 

 
МЕТОДОЛОГИЈА: 
 
Предавања и презентације корисника обуке  
Радионице-састављање правних аката-симулација писаног испита  
Презентација примера из праксе и испитних задатака  
Анализе случајева, самостално или групно и дискусија  
Симулација суђења  
Коришћење интернета (обрасци и судска пракса)  
 
 
2. КАТЕДРА ЗА КРИВИЧНО (КАЗНЕНО) ПРАВО 
 
Општи део и посебни део, 
Посебни закони који прописују кривична дела и посебна поступка 
Кривично процесно право 
Остали казнени поступци ( прекршаји и привредни преступи) 
Основи криминалистике и криминологије 
Извршење кривичних и других  санкција 
 

3. КАТЕДРА ЗА ГРАЂАНСКО ПРАВО 

1.Грађанско процесно право 

Парнични поступак,  
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Основна начела 
Врсте тужби и судских одлука  
Процесне претпоставке за вођење спора,  процесни приговори и одлуке о приговорима 
Припремно рочиште и припремање главне расправе 
Главна расправа, доказна средства и одлучивање 
Жалба , жалбени поступак и одлуке другостепених судова 
Ванредни правни лекови и одлуке о њима 
 
Посебни поступци 
 
Остало 

Извршни поступак-Општа правила и начела, Спровођење извршења-средства извршења и 
предмети извршења, Извршитељи 

Ванпарнични поступак - општа правила и начела, посебни поступци 

Поступци предвиђени посебним законима (Закон о јавном информисању и др), поступци пред 
независним регулаторним телима-учешће и улога повереника 

2. Грађанско право-општи део 

3. Право својине и друга стварна права 

4. Право интелектуалне својине. Ауторско право и друга сродна права 

5. Облигационо право 

Начела облигационих односа, Извори обавеза, Дејство обавеза, Престанак обавеза, Остали 
општи институти, Поједини уговори 

6. Породично право 

7. Наследно право 

8. Привредно ( трговинско) право  

Предузећа и предузетници, Остали субјекти трговинског права, банкарски послови и хартије од 
вредности, Компанијско право, Привредни уговори, Поступак стечаја и ликвидације, Право 
индустријске својине, Уговори трговинског права 

9. Радно право 

Материјално право и поступци за заштиту права из радног односа 

10. Медијско право 
 

4 КАТЕДРА ЗА МЕЂУНАРОДНО ПРАВО 

Међународно приватно право: 

Општи део, међународно статусно право, међународно стварно право, међународно породично 
право, међународно облигационо и привредно право, међународно менично, наследно и процесно право, 
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Узајамност, обезбеђење трошкова поступка, надлежност суда, извршење страних судских одлука, 
Примена домаћег или страног права, Међународни уговори-конвенције, Однос билатералних и 
међународних уговора,Хашке конвенције и европске конвенције 

 
Међународно право и стандарди: 
 
- пракса судова Европске уније-директно и индиректно дејство 
- Европски суд правде у Луксембургу и конвенције у његовој надлежности 
- поступак, извршење одлука, одлуке о претходном питању и накнада штете 
- заштита слободе кретања лица, роба, услуга и новца 
- заштита интелектуалне својине 
- заштита животне средине 
- рад Европског суда за људска права у Стразбуру, обавезност одлука суда и извршење одлука 
- садржина Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода 
- досадашња пракса Европског суда за људска права у Стразбуру 
- утицај усвојених стандарда на европско и национално право 
 
или 
 
- Европско институционално право 
- Право ЕУ и људска права 
- Европска правосудна сарадња у грађанским стварима 
- Европска правосудна сарадња у кривичним стварима 
- Социјална повеља, радно право у ЕЗ 
- Породично право, насиље у породици, положај малолетника у правном систему ЕУ и СЕ 
- Европска конвенција о људским правима – грађанско право 
- Европска конвенција о људским правима – кривично право 
 
 
5. КАТЕДРА ЗА ПРАВО И ЕТИКУ АДВОКАТА 
 
Адвокатура (Према програму за полагање адвокатског испита) 
Садржина Закона о адвокатури и Статута Адвокатске коморе Србије 
Професионална етика 
Адвокатска тарифа и адвокатска награда 
Адвокатске вештине 
 
 
6. КАТЕДРА ЗА ПРАКТИЧНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ 
 
Развој професионалних вештина:  

- руковање предметима и организовање рада у адвокатској канцеларији, пословни ризици и 
осигурање 

- израда нацрта различитих правних аката, одлука, правних лекова и осталих процесних аката 
(од тужбе до пресуде, па преко жалбе до представке Европском суду за људска права у Стразбуру) 

- извођење одређених процесних радњи  
- праћење и проналажење  судске праксе 
- познавање и коришћење базе података-прописа, судске праксе и правне литературе 
- коришћење информационих технологија и интернета у циљу прибављања потребних 

информација, 
- коришћење података из јавних регистара  
- интерна и екстерна комуникација 
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Време потребно за извођење програма 
 

Члан 17. 

Утврђује се Планом за спровођење програма обуке, као и укупан и појединачан број часова. 
 

Корисници 
 

Члан 18. 

Адвокатски приправници, дипломирани правници, запослени у адвокатским канцеларијама и 
други. 

 
Наставни материјал 

 
Члан 19. 

Наставни материјал утврђује се у складу са Правилником о полагању правосудног испита и 
Правилником о полагању адвокатског испита и обухватају: 

- правни извори и правна књижевност коју предвиђају Правилник о полагању правосудног 
испита и Правилник о полагању адвокатског испита, 

- домаћи прописи и међународни уговори, 
- судске одлуке, судска пракса, начелни правни ставови и правна схватања Врховног касационог 

суда Србије и судска пракса Апелационих судова и других судова, 
- збирке образаца са правним актима, судске одлуке, правни акти других државних органа, 
- приручници и пркатикуми,  све у штампаној или електронској верзији, 
- видео и аудио снимци предавања или симулација суђења. 

 
Методологија 

 
Члан 20. 

Едукација се спроводи по следећој методологији: предавања, дискусија у групама, анализа 
конкретних случајева, практичне вежбе, симулације, тестови и радионице. 

Посебно: израда правних аката - симулација писаног дела правосудног испита, евентуално и 
усменог-одговарање на испитна питања која се појављују у пракси комисија за полагање правосудног 
испита,односно решавање тестова, симулација суђења, савладавање одређених практичних вештина, 
посете судовима, другим државним органима, организовање и емитовање снимања предавања, 
коришћење интернет предавања и сл.  

У оквиру савладавања појединих вештина посебна едукација се спроводи за стицање вештине 
коришћења интернета ради сазнавања информација потребних за обављање адвокатуре (проналажење 
прописа, судске праксе, образаца правних аката, коришћење података из јавних регистара-АПР, катастра 
непокретности, разних регистара и сл.) 

Рад се одвија у мањим групама , до 24 члана,  које имају своје менторе. 
 

Предавачи и ментори 
 

Члан 21. 

Предавачи су стручна лица из реда адвоката, судија, јавних тужиаца, професора и  научних 
радника са правних и других факултета,  истакнути правници, припадници других правосудних 
професија и других професија у вези са радом у правосуђу. 

 
Ментори су из реда адвоката, искључиво, са вишегодишњом праксом принципала 
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Евалуација 

 
Члан 22. 

Евалуација ће се вршити на почетку и на крају обуке. Поред вредновања сваког семинара који 
обухвата обуку за одређену испитну целину или тему из овог програма, неопходна је процена завршене 
обуке на ефикасност и квалитет рада. Евалуација обухвата: 

- евалуацију програма 
- евалуацију предавача 
- евалуацију метода 
- евалуацију корисника 

Индикатори успешности семинара биће утврђивани од стране предавача. 
 

Трошкови обуке 
 

Члан 23. 

Утврђује се годишњим финансијским планом. 
 
                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 
                                                                                                                              Драгољуб Ђорђевић, адвокат 
 
 


