
 

 
 

 

 

Пројекат Гласна Пиштаљка – јачање заштите и права узбуњивача је подржан од стране Европске уније. 

 

 

Обука за адвокате 
“Примена Закона о заштити узбуњивача” 

 

Место одржавања: Конгресни центар „Андревље“, Баноштор 

02.-03.12.2017. године 

 
 

Дневни ред обуке 

 

1.дан -02.12.2017.године 

 
 

12:00–12:15 Поздравна реч   

                             Представљање тренера/фацилитатора   

                             Начин рада током 1.дана обуке  и основни циљеви који се требају постићи 

 

12:15–13:00 Две године примене Закона о заштити узбуњивача 

                             Закон о заштити узбуњивача – материјални и персонални опсег, портрет  

                             узбуњивача у Србији, поступак и врсте узбуњивања, узбуњивање тајним  

                             подацима 

                             Судска заштита узбуњивача – врсте судске заштите, анализа досадашње судске  

                             праксе 

 

13:00- 13:30      Анализа правилника о унутрашњем узбуњивању послодаваца 

                             Представљање резултата анализе правилника о унутрашњем узбуњивању  

                             послодаваца 

                             Значај правилника о унутрашњем узбуњивању послодавца, тумачење и примена  

  

13:30-13:45       Поступање послодаваца и овлашћених органа по информацији 

                             Осврт на досадашња искуства и препоруке адвокатима  за  поступање 

 

13:45-15:00       РУЧАК 

 

15:00–15:20   Приче узбуњивача– видео сведочанства 

 

15:20-16:00       Доношење привремене мере у пракси виших, основних и Управног суда 

                             Хитност и оцена ефеката доношења привремених мера  

                             Специфичности управног спора у погледу привремене мере  

 

16:00–16:50 Разлике између радноправних спорова и поступака који се воде у вези са  

                             узбуњивањем 

                             Тужбени захтев 

                             Рокови у поступцима, паралелни ток поступака и (не)условљавање тужби 

                             Закон о заштити узбуњивача у додиру са другим законима (КЗ, Закон о забрани  



 

 
 

 

 

Пројекат Гласна Пиштаљка – јачање заштите и права узбуњивача је подржан од стране Европске уније. 

 

                             злостављања на раду, Закон о забрани дискриминације) 

 

16:50-17:15       Пракса Европског суда за људска права 

                             Осврт на одабране одлуке Европског суда за људска права и усклађеност са 

                             српским Законом о заштити узбуњивача 

 

17:15-17:30       Закључци 

 

 

Дневни ред обуке 
 

                                                                       2.дан -03.12.2017.године 

 

 

10:00–10:15 Поздравна реч  

                             Представљање тренера/фацилитатора 

                             Начин рада током 2.дана обуке  и основни циљеви који се требају постићи 

 

10:15–10:45 Анализа проблема у досадашњој судској пракси 

                            Представљање уочених проблема у досадашњој судској пракси 

                            Начин превазилажења уочених проблема у досадашњој судској пракси 

 

10:45–11:00 Студија случаја #1 и #2 – практична примена Закона о заштити узбуњивача 

                             Упознавање са случајевима и појединачни рад на задацима 

 

11:00–11:45 Студија случаја #1 и #2 – практична примена Закона о заштити узбуњивача 

                             Презентација резултата и пленарна дискусија  

 

11:45–12:00      ПАУЗА 

 

12:00-12:15       Студија случаја #3 и #4 – практична примена Закона о заштити узбуњивача 

                             Упознавање са случајевима и рад у групама на задацима 

 

12:15-13:00 Студија случаја #3 и #4 – практична примена Закона о заштити узбуњивача 

                             Презентација резултата и пленарна дискусија 

 

13:00-13:30       Судске одлуке донете на основу Закона о заштити узбуњивача 

                             Упознавање са појединим одлукама судова по предлогу за одређивање 

                             привремене мере и по тужби у вези са узбуњивањем 

 

13:30-14:00       Улога и значај медија у заштити узбуњивача 

 

14:00-14:30       Препоруке  за писање иницијалних судских аката 

 

14:30- 15:00      Закључци обуке и завршне напомене 

 

15:00   Ручак 


