Кец група доо
Булевар Ослобођења14/3
21000 Нови Сад
ПИБ: 111941023
info@kecgrupa.rs

Позив за учешће на
САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА

Кец група у сарадњи са Удружењем судија прекршајних судова Републике Србије Вас позива на
Саветовање судија прекршајних судова које ће се одржати у петак, 09. 09. 2022. у хотелу Златна
Обала у Бечеју.
Саветовање ће окупити преко 200 судија, тужилаца, правобранилаца, адвоката и правника из
Србије и биће добра прилика за стицање нових знања, размену искуства, успостављање сарадњи
и повезивање са другим учесницима.
Предавачи на саветовању ће бити: Проф. др Драгана Коларић, судија Уставног суда, Мирјана
Тукар, судија и председник Одељења Прекршајног апелационог суда у Новом Саду, Горан
Божић, судија Прекршајног апелационог суда у Београду, Милена Поповић, судија Прекршајног
апелационог суда, Одељење у Новом Саду, Оливера Ристановић, судија и председник
Прекршајног суда у Београду, Снежана Башић, судија и председник Прекршајног суда у Бечеју,
др Мирјана Мартић, судија и заменик председника Прекршајног суда у Београду.
Цена је снижена за пријаве до 01.09. и износи 12.990,00 РСД + пдв 20%
Редовна цена за пријаве после 02.09. је 14.990,00 РСД + пдв 20%
У цену је урачуната котизација, кафе пауза, ручак, пиће и материјали.
Члановима Адвокатске коморе Београда одобравамо додатних 20% попуста.
Број места је огреничен.
Пријавите се на време.
За додатне информације и пријаву за учешће можете нас контактирати на мејл: info@kecgrupa.rs
или на број: 064/1126059

С поштовањем

Дејан Шкобић
директор
Кец група доо

ТЕМЕ:
1. Начело ne bis in idem у пракси Европског суда за људска права и Уставног суда Србије“,
Проф. др Драгана Коларић, судија Уставног суда
2. Субјекти одговорности у прекршајном поступку - Мирјана Тукар, судија и председник
Одељења Прекршајног апелационог суда у Новом Саду
3. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, нова законска решења са
освртом на проблеме у примени старог закон - Горан Божић, судија Прекршајног
апелационог суда у Београду
4. Трошкови прекршајног поступка - Милена Поповић, судија Прекршајног апелационог суда,
Одељење у Новом Саду
5. Заштитна мера одузимање предмета - Оливера Ристановић, судија и председник Прекршајног
суда у Београду:
6. Службена употреба језика и писма - Снежана Башић, судија и председник Прекршајног суда
у Бечеју
7. Рад у јавном интересу у прекршајном праву - др Мирјана Мартић, судија и заменик
председника Прекршајног суда у Београду:
8. Нова (стара) функција судова од значаја ѕа прекршајно законодавство – др Сања Стргар,
судија Прекршајног суда у Новом Саду

АГЕНДА:
09:30 – 10:00ч – Регистрација учесника
10:00 – 10:15ч – Обраћање представника Кец групе и Удружења судија Прекршајних судова РС
10:15 – 12:00ч – Предавање
12:00 – 12:30ч - Пауза за кафу
12:30 – 14:30ч – Предавање
14:30 – 15:30ч – Пауза за ручак
15:30 – 16:30ч – Одговори на питања
16:30 - Додела сертификата и затварање догађаја.

За додатне информације и пријаву за учешће можете нас контактирати на мејл:
info@kecgrupa.rs или на број: 064/1126059

