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УВОДНА РЕЧ
Правосудна академија је независна и самостална институција, једина намењена стручном
усавршавању носилаца правосудних функција, судијских и тужилачких помоћника и осталих
запослених у правосуђу, као и припадника других правосудних професија (јавни бележници и
јавни извршитељи). Поред тога, Правосудна академија надлежна је да образује кандидате
за будуће носиоце правосудних функција кроз двогодишњи програм почетне обуке. Седиште
Академије је у Београду, са одељењима у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
Правосудна академија Републике Србије у континуитету, почев од 2010. године, испуњава
своје надлежности дефинисане Законом о Правосудној академији и другим релевантним
законима, ефикасно, стручно и компетентно, дајући допринос успостављању стабилног
механизма првог избора на правосудну функцију, али и континуираном подизању квалитета
рада кроз програме сталне обуке.
Правосудна академија велику пажњу посвећује сарадњи и развоју добрих односа са
представницима школа за обуку у правосуђу, пре свега у региону, али и са државама
чланицама ЕУ и другим државама. У том смислу, Академија се труди да повеже судије и
тужиоце, кориснике почетне обуке, судијске и тужилачке помоћнике са њиховим колегама
тако што подржава организовање посета сродним институцијама, студијских посета
Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру и Европском суду правде у
Луксембургу, како би међусобно разменили најбоља знања и праксе и упознали се ближе са
њиховим радом.
Правосудна академија Републике Србије има статус посматрача у Европској мрежи за
обуку у правосуђу (ЕЈТН). Поносни смо што је прошле године тим полазника Правосудне
академије учествовао у Виљнусу (Литванија) у полуфиналном THEMIS такмичењу,
освојивши треће место, са темом ''Међународа правна сарадња у грађанским стварима –
Европско породично право''. Рад нашег тима је од стране жирија оцењен као изузетно
правно аргументован, уз беспрекоран начин усменог излагања.
У 2018. години приоритет је био да одговоримо на бројне захтеве за професионалним
усавршавањем и обуком у односу на све циљне групе, уз континуирано увођење иновација у
свом раду. Посебно издвајамо обуку 610 судија, полицајаца, тужилаца и финансијских
форензичара који чине ударне групе за борбу против корупције прошло је обуку на
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Правосудној академији, а поводом почетка примене новог Закона о организацији и
надлежности државних органа у борби против организованог криминала, корупције и
тероризма (1. март 2018. године).
Ове године завршни испит полагали су полазници VI генерације корисника почетне обуке, а
организован је пријемни испит за пријем IX генерације. По први пут спроведен је тест за
пријем приправника у судове и тужилаштва. Омогућен је пренос завршног испита и
пријемног испита, као и писменог теста за пријем приправника на Youtube каналу
Правосудне академије са све четири локације на којима се тест радио: Београд, Крагујевац,
Ниш и Нови Сад.
За Правосудну академију од изузетног значаја је предложено прописивање уставног
положаја, под условом да се такво решење задржи. Овакав приступ само учвршћује
уверење неопходности постојања једне овакве институције, с једне стране, али
истовремено захтева и подиже ниво одговорности, с друге стране.
У правцу јачања инфраструктурних капацитета Академије, у децембру је Делегација
Европске уније потписала уговор са извођачем радова на реконструкцији зграде Правосудне
академије у Београду. Радови су званично отпочели 1. фебруара 2019. године.
Реконструкција зграде финансира се из средстава ЕУ пројекта ИПА 2015, укупне вредност
ЕУР 2,789,854.81, са роком завршетка радова годину дана.
На овом месту захваљујем се на сарадњи председнику и члановима Управног одбора,
председнику и члановима Програмског савета, сваком запосленом у Правосудној академији,
предавачима и менторима, спољним сарадницима, домаћим и међународним партнерима и
свим учесницима наших програма, који из године у годину, препознају квалитет нашег рада и
пружају нам подршку у изградњи институције, како би Правосудна академија напредовала у
позитивном смеру.
Ненад Вујић,
директор Правосудне академије
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ИЗВЕШТАЈ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ О
РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА У 2018. ГОДИНИ

СТАТУС, ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
Правосудна академија основана је Законом о Правосудној академији („Службени гласник
РС“, бр.104/09, 32/14 и 106/15), као установа која обавља делатности ради обезбеђивања
остваривања права утврђених законом, са циљем да допринесе професионалном, независном,
непристрасном и ефикасном обављању судијске и тужилачке функције и стручном и
ефикасном обављању послова судског и тужилачког особља.
Делатност Правосудне академије утврђена је чланом 5. Закона о Правосудној академији,
тако да између осталог, Правосудна академија организује и спроводи пријемни испит за
почетну обуку, организује и спроводи почетну обуку, организује и спроводи сталну обуку
судија и тужилаца, судијских и тужилачких помоћника, посебне програме обуке за
предаваче и менторе, организује и спроводи стручно усавршавање судског и тужилачког
особља, и обавља друге послове утврђене законом и Статутом Академије. Поред тога,
Академија спроводи и програме стручног усавршавања јавних извршитеља, јавних
бележника, као и јавнобележничких помоћника и приправника, на основу уговора које има
закључене са Комором извршитеља односно Јавнобележничком комором.
У складу са чланом 49. Закона о Правосудној академији, Академија организује пријемни
испит за пријем судијских и тужилачких приправника, ради обављања приправничког стажа
у суду или јавном тужилаштву.
Органи Правосудне академије су Управни одбор, директор и Програмски савет.
Управни одбор управља Правосудном академијом и има девет чланова. Четири члана
Управног одбора именује Високи савет судства из реда судија, од којих два именује на
предлог удружења судија; два члана именује Државно веће тужилаца из реда тужилаца, од
којих једног именује на предлог удружења тужилаца и три члана именује Влада, од којих је
један државни секретар у министарству надлежном за правосуђе задужен за стручно
усавршавање запослених у правосуђу, а један из реда запослених у Академији, на мандат од
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четири године, са могућношћу поновног избора на још један мандат. Управним одбором
руководи председник, којег међу члановима Управног одбора из реда судија и тужилаца
бирају чланови Управног одбора.
Управни одбор је у 2018. години радио у следећем саставу:
1. Александар Степановић, судија Врховног касационог суда и председник Вишег суда у
Београду, председник Управног одбора Правосудне академије;
2. Споменка Зарић, судија Врховног касационог суда;
3. Божидар Вујичић, судија Врховног касационог суда;
4. Леонида Поповић, судија Прекршајног апелационог суда и председник Прекршајног
апелационог суда;
5. Зоран Зоговић, заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду;
6. Наташа Кривокапић, виши јавни тужилац у Београду;
7. Радомир Илић, државни секретар у Министарству правде;
8. Александра Ђурић, самостални саветник у Министарству правде и
9. Марија Милаковић, руководилац сектора за привредно право у Правосудној
академији.
Директор Правосудне академије је извршни орган Академије. Директор представља
Академију и координира и организује њен рад, извршава одлуке Управног одбора и
Програмског савета и учествује у њиховом раду, подноси Управном одбору годишњи
извештај о раду Академије и обавља друге послове у складу са законом, Статутом и другим
актима. Директора бира Управни одбор Академије на период од пет година, уз могућност
поновног избора.
Програмски савет је стручни орган Академије и има 15 чланова које именује Управни
одбор, из реда судија и тужилаца, других стручњака, судског и тужилачког особља и
корисника почетне обуке.
Програмски савет је у 2018. години радио у следећем саставу:
1. Бранислава

Апостоловић,

судија

Врховног

касационог

суда

и

председник

Програмског савета;
2. Гордана Ајншпилер Поповић, судија Врховног касационог суда;
3. Марина Говедарица, судија Врховног касационог суда;
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4. Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у
Нишу;
5. Зорана Делибашић, судија Врховног касационог суда;
6. Јасмина Васовић, судија Врховног касационог суда;
7. Јелена Ивановић, судија, председник Управног суда у Београду;
8. Милан Мариновић, судија, председник Прекршајног суда у Београду;
9. Небојша Ђуричић, судија Другог основног суда у Београду;
10. Јасмина Киурски, заменик Републичког јавног тужиоца;
11. Мирослав Филиповић, заменик Вишег јавног тужиоца у Београду;
12. Лепосава Вујановић Порубовић, заменик Вишег јавног тужиоца у Београду;
13. Драган Мастиловић, заменик Основног јавног тужиоца у Новом Саду;
14. Мирјана Павловић, секретар Високог савета судства и
15. Наталија Аџић, јавни бележник.
Програмски савет ради и одлучује у седницама, у складу са законом, Статутом и
Пословником о свом раду.
У 2018. години, Савет је одржао две седнице, 26. марта и 7. децембра. На другој седници,
одржаној 7. децембра 2018. године Савет је усвојио Програм сталне обуке за 2019. годину.
Судија Врховног касационог суда Бранислава Апостоловић изабрана је за председника
Програмског савета, док је за њену заменицу изабрана Јасмина Киурски, заменик
Републичког јавног тужиоца у Београду. На истој седници Управни одбор је изабрао нове
чланове Савета и потврдио чланство неким од досадашњих чланова.
За обављање стручних и административно-техничких послова у Академији образује се
Стручна и техничка служба. Опис послова и радних задатака запослених у стручној и
техничкој служби утврђују се актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.
На права и обавезе запослених у Академији примењују се одредбе закона и других прописа
којима се уређују радни односи.
3а обављање послова из делокруга Академије, образоване су следеће основне унутрашње
јединице:
1. Сектор за почетну обуку;
2. Сектор за сталну обуку;
7

3. Сектор за буџет и финансијско пословање;
4. Сектор за унапређење образовања и међународну сарадњу
Као посебна унутрашња јединица образује се Секретаријат Академије, којим руководи
секретар.
За обављање послова из посебних области рада који су такви да захтевају непосредну
повезаност са директором, као ужа унутрашња јединица изван сектора, образује се
Документационо-информациони центар.
На дан 31. децембар 2018. године у Правосудној академији било је ангажовано 47 лица
за извршавање послова у Академији, и то 28 лица на неодређено време, 12 лица на
одређено време (уговор о раду) и 7 лица на основу уговора о привременим и
повременим пословима.
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УПРАВНИ
ОДБОР

ДИРЕКТОР
ЗАМЕНИК
ДИРЕКТОРА

ПРОГРАМСКИ
САВЕТ

СЕКТОР ЗА
ПОЧЕТНУ ОБУКУ

Одељење за
реализацију почетне
обуке
Одељење за обуку
ментора и предавача
на програму почетне
обуке

СЕКТОР ЗА
СТАЛНУ ОБУКУ

Одељење за сталну
обуку судија
Одељење за сталну
обуку јавних
тужилаца и заменика
јавних тужилаца

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ
И ФИНАНСИЈАКО
ПОСЛОВАЊЕ

СЕКТОР ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ
ОБРАЗОВАЊА И
МЕЂУНАРОДНУ
САРАДЊУ

Одељење за буџет и
аналитичко-планске
послове

Одељење за
унапређење
образовања

Одељење за
финансијско
рачуноводствене
послове

Одељење за
међународну сарадњу

Одељење за посебну
обуку

Одељење за људска
права, међународно
право и право ЕУ
Oдељење за обуку
правосудних
професија
Одељење за обуку
посебних знања и
вештина

-одсек за грађанско право
-одсек за кривично право
-одсек за прекршајно право
-одсек за управно право
-одсек за привредно право
-одсек за посебне врсте
права

-одсек за евалуацију
и оцењивање
-одсек за унапређење
и праћење програма

СЕКРЕТАРИЈАТ

ДОКУМЕНТАЦИОНО
ИНФОРМАЦИОНИ
ЦЕНТАР

Одељење за опште,
правне и кадровске
послове

Oдељење за
документационо
информациони центар

Одељење за
промотивне активности

Одељење за
информатику

Одељење за правну и
административну
подршку Управном
одбору и Програмском
савету

-одсек за обуку судских
управитеља
-одсек за обуку судског и
тужилачког особља
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Корисници почетне обуке, у складу са чланом 40. Закона о Правосудној академији,
заснивају радни однос на одређено време у Академији у трајању од 30 месеци. Корисник
почетне обуке има плату у висини 70% од основне плате судије основног суда, за време
трајања радног односа на одређено време у Академији. Похађање почетне обуке сматра се
радним искуством у правној струци.
У табели је дат број полазника уписаних од 2010. године до данас:
Генерација

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Година
уписа:

Број полазника
који је одредио
ВСС

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Укупно:

Број полазника
који је одредио
ДВТ
15
12
22
13
16
18
14
22
25
157

Укупно уписано
корисника почетне обуке:
6
15
15
11
8
14
7
4
13
93

20
27
37
24
24
32
20
26
38
248

Избор корисника почетне обуке на правосудну функцију на дан 28.02.2019. године

Година

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Укупно
изабрано*

избор за
судију

14
3
6
4
1
15
31
74

избор за
заменика
тужиоца

Генерација полазника
I

1
5
1
0
4
2
12

1
19

25

20

*узима се податак када су предложени кандидати
изабрани у Народној скупштини РС

II

III

IV

V

VI

VII

4
4
3
1
1
5

2
4
1
11
4

1
1
6
8

6
10

1
4

2

18

22

16

16

5

2

Укупно
изабрано
корисника
почетне
обуке
1
19
4
6
8
3
27
31
99

МАТЕРИЈАЛНА И ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РАД ПРАВОСУДНЕ
АКАДЕМИЈЕ
Средства за рад Правосудне академије обезбеђена су у буџету Републике Србије, али и из
донација и поклона, прихода од издавања публикација и реализације пројеката и других
извора у складу са законом. Због посебног значаја који има обука кандидата за носиоце
правосудних функција, односно обука носилаца правосудних функција, извор финансирања
Академије мора бити стабилан, предвидив и одржив. Из Сектора за буџет и финансијске
послове:
Биланс извршења финансијског плана корисника у периоду 01.01.-31.12.2018. године
Шифра
Шифра
програма програмске
активности/
пројекта
1602
0009

0009

0009
4001
7002
7002
7002

Назив
програма/програмске
активности/ пројекта

Усвојен
буџет за
2018.

Уређење и управљање у систему
правосуђа
Стручно усавршавање за
205.351.000
будуће и постојеће носиоце
правосудне функције
Стручно усавршавање за
11.350.000
будуће и постојеће носиоце
правосудне функције//
Донаторски извори
216.701.000
Међузбир
Оснивање Докуменационог
300.000
центра
ИПА 2013-Сектор
13.611.000
правосуђа//суфинансирање
ИПА 2013-Сектор
111.358.000
правосуђа//Фин.помоћ ЕУ
124.969.000
Међузбир
Извршење буџета 2018.
Укупни приходи донације
и ЕУ помоћ
Укупно извршење
донација и ЕУ помоћи
УКУПНО :
341.970.000

Текући
буџет за
2018.

Извршење
у 2018.

Проценат
извршења
у односу
на текући
буџет

275.904.000

271.262.368

98.32%

15.336.059

15.269.875

99,57%

291.240.059
300.000

286.532.243
220.000

98.38%
73,33%

13.611.000

12.488.253

91.75%

112.117.949

112.117.949

100%

125.728.949

124.606.202
283.970.621
127.091.359

99.11%

127.387.824
417.269.008

411.358.445

98.58%
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НАЦРТ АМАНДМАНА НА УСТАВ РС ИЗ 2006. ГОДИНЕ У ДЕЛУ ЗА
ПРАВОСУЂЕ – КАКАВ ЈЕ УТИЦАЈ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОМЕНА НА СТАТУС
И ПОЛОЖАЈ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ
На пленарној седници одржаној 22-23. јуна 2018. Венецијанска комисија је усвојила
мишљење, са препорукама на Нацрт амандмана на Устав Републике Србије у области
правосуђа (други нацрт амандмана од 13. априла 2018. године).
Након разматрања препорука из Мишљења Венецијанске комисије, Министарство правде је
11. септембра 2018. године објавило нову, трећу верзију радног текста предлога уставних
амандмана.
Узимајући у обзир изложена мишљења и сугестије представника релевантних државних
институција, струковних удружења и цивилног друштва на округлом столу одржаном 18.
септембра, Министарство правде је ревидирало радни текст уставних амандмана и објавило
коначну четврту верзију 15. октобра 2018. године, која је поново прослеђена Венецијанској
комисији на оцену.
22. октобра 2018. године Венецијанска комисија је објавила Меморандум Секретаријата о
компатибилности

нацрта амандмана на уставне одредбе о правосуђу са Мишљењем

Венецијанске комисије о нацрту Амандмана на уставне одредбе о правосуђу. У
Меморандуму је закључено да је поступљено према препорукама из Мишљења Венецијанске
комисије из јуна 2018. године, односно да су препоруке које је Венецијанска комисија дала у
свом Мишљењу инкорпориране у достављени Нацрт амандмана на Устав Републике Србије
у области правосуђа.
Влада Србије је на седници одржаној 29. новембра 2018. године усвојила Предлог за
промену Устава Републике Србије у области правосуђа, као први корак у промени највишег
државног акта, а на шта се Србија обавезала Поглављем 23 у процесу приступања Европској
унији.
У односу на Правосудну академију, значајан је предлог уставног амандмана којим се
стварају предуслови за успостављање јасних, мерљивих и објективних критеријума.
Предлогом Амандмана ствара се добра основа за доношење сета закона којима ће се ближе
уредити ова питања, а које ће, такође, али ће бити предмет оцене Венецијанске комисије.
Наиме, сваком потенцијалном кандидату за носиоца правосудне функције биће омогућено да
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му унапред буду познати критеријуми и мерила, односно услови под којима ће се вршити
селекција на програм почетне обуке односно посебне програме обуке односно кандидатима
ће бити јасно зашто је неко лице прошло селекцију, а друго лице није. Не мање важно
јавности ће бити јасно зашто је неко по успешно окончаној посебној обуци изабран за
носиоца правосудне функције.
Став други Амандмана VII и став други Амандмана XXIII су јасни (нацрт од 15. октобра
2018. године):
„Лице које се први пут бира за судију може бити изабрано само ако је завршило обуку у
Правосудној академији“ односно „Лице које се први пут бира за заменика јавног
тужиоца може бити изабрано само ако је завршило обуку у Правосудној академији“.
На овај начин омогућава се увођење више начина уласка у систем и постојање класичног,
програма почетне обуке, али и увођење посебних програма обуке, узимајући у обзир године
радног искуства кандидата, оцену рада, где су то искуство кандидати стекли. То уједно значи
да ће Правосудна академија уписивати годишње на програме посебне обуке далеко више
лица него што је то данас случај у Правосудној академији, али на различите програме, како
по садржини, тако и по трајању.
Овакво решење је у потпуности у складу са стандардима и препорукама, али и добром
праксом већине земља чланица ЕУ. Наиме, све комисије које ће радити пријем кандидата,
радиће у саставу од судија, тужилаца и заменика тужилаца, уз што мање учешће
субјективног мишљења. Ово је и један од кључних захтева из стандарда и препорука Савета
Европе.
Из Мишљења Венецијанске комисије од 25. јуна 2018. године на Нацрт уставних амандмана
издвајамо један од параграфа који се односи на Правосудну академију:
„42. Имати националну правосудну академију је добродошло и није неуобичајено ни на
који начин, на пример, у Француској постоји École Nationale de la Magistrature, и то
треба подржати. Стога, улога Академије као јединог „чувара улаза“ у правосуђе чини се
добро постављеном, уз аспирације и посвећеност да се ојача капацитет и
професионализам судске и тужилачке обуке, али би било препоручљиво заштитити
Академију од могућег непримереног утицаја, тако што би јој се обезбедио чврст статус
у Уставу.“
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Из Меморандума Секретаријата о компатибилности нацрта амандмана на уставне одредбе о
правосуђу од 12. октобра 2018. године издвајамо:
„4.
28.

Препорука у вези сa Правосудном академијом

У свом мишљењу, Венецијанска комисија је објаснила да се улога Правосудне

академије као јединог чувара уласка у правосуђе чини основаном, заједно са тежњама и
посвећеношћу да се ојача квалитет и стручност судијске и тужилачке обуке. Међутим,
Венецијанска комисија је препоручила да Правосудна академија буде заштићена од
могућих непримерених утицаја тако што би јој се унутар Устава обезбедио чврст
положај.
29.

Та препорука је прихваћена будући да је у нацрт Амандмана унет посебан члан

који се односи на Правосудну академију и њен статус аутономне институције.“
Из последњег, четвртог, нацрта амандмана на Устав РС из 2006. године, у делу за правосуђе
који је објављен 15. октобра 2018. године на интернет страници Министарства правде РС,
издвајамо амандман XXXI који се односи на Правосудну академију.
9. Правосудна академија
Правосудна академија је самостална институција која обучава судије, јавне тужиоце и
заменике јавних тужилаца, као и кандидате за те функције и врши друге послове одређене
законом.
Састав органа управљања Правосудне академије одражава састав Високог савета судства и
Високог савета тужилаца.
Положај, организација и послови Правосудне академије уређују се законом.
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КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПРАВОСУДНУ АКАДЕМИЈУ У 2018. ГОДИНИ
ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ
АПРИЛ
МАЈ

ЈУН

ЈУЛ

АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

- Уз подршку ЕУ пројекта „Јачање образовних активности и унапређење
организационих капацитета Правосудне академије“ основана је Национална
мрежа за примену европских стандарда судске заштите људских права у
Републици Србији
- 610 судија, полицајаца, тужилаца и финансијских форензичара који чине ударне
групе за борбу против корупције прошло је обуку на Правосудној академији
- Представљање практичног водича за примену европске конвенције о људским
правима у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду
- 1. марта 2018. године отпочела је примена новог Закона о организацији и
надлежности државних органа у борби против организованог криминала,
корупције и тероризма
- Презентација Годишњег извештаја о реализацији активности
Правосудне
академије за 2017. годину
- По први пут је спроводено тестирање кандидата за тужилачке приправнике
- Тим Правосудне академије освојио је треће место у Виљнусу (Литванија) на
другом полуфиналу THEMIS такмичења, на тему ''Међународна правна сарадња у
грађанским стварима – Европско породично право“
- Серж Брамерц, тужилац Међународног механизма за кривичне судове у Хагу у
посети Правосудној академији
- По први пут је спроводено тестирање кандидата за судијске приправнике
- Завршна конференција – затварање ЕУ пројекта „Јачање образовних активности и
унапређење организационих капацитета Правосудне академије“
- Објављено мишљење Венецијанске комисије са препорукама на Нацрт амандмана
на Устав Републике Србије у области правосуђа – препорука за уставни положај
Правосудне академије
- Потписано Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења
вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року
између председника Врховног касационог суда и Високог савета судства,
Државног правобраниоца, министра правде и директора Правосудне академије
- Потписан Меморандум о сарадњи у размени судских одлука из база података
судске праксе између Врховног касационог суда и Правосудне академије
- Корисници почетне обуке VI генерације успешно положили завршни испит
- Правосудна академија постаје присутна на друштвеним мрежама
- Покренут нов веб портал Правосудне академије
- Израђен Информатор о раду Правосудне академије
- Објављен Меморандум Секретаријата Венецијанске комисије о усклађености
нацрта уставних амандмана са мишљењем Венецијанске комисије из јуна 2018.
године – потврђен уставни положај Правосудне академије
- Њ.Е. Танжу Билгич, амбасадор Турске Републике у Србији, у посети Правосудној
академији
- Спроведен тест за пријем IX генерације корисника почетне обуке Правосудне
академије
- Одржана последња седница Комисије за спровођење Националне стратегије
реформе правосуђа за период 2013-2018, којом је председавао Ненад Вујић,
директор Правосудне академије
- Потписан уговор Делегације ЕУ са извођачем радова на реконструкцији зграде
Правосудне академије у износу од EUR 2,789,854.81, са роком окончања радова
12 месеци
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ПРОВЕРА ЗНАЊА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈСКЕ И ТУЖИЛАЧКЕ
ПРИПРАВНИКЕ
Први пут су се кроз јединствено тестирање кандидата у правосудни систем Србије примили
приправници,

а

Правосудна

академија

је

организовала

и

спровела

тестирање

заинтересованих кандидата који су завршили Правни факултет, а нису положили правосудни
испит, како би се одабрали најбољи појединци да освеже наше правосуђе.
Министарство правде је 15. децембра 2017. године огласило пријем за 121 приправника за 58
судова (41 основних, 12 виших и 5 привредних судова) и за пријем 39 приправника за 16
тужилаштава (11 основних и 5 виших). За судијске приправнике пријаву је поднело 500
кандидата, на испит је изашло 326 кандидата. За тужилаштва је пријаву поднело 247
кандидата, а на испит је изашло 154 кандидата.
Правосудна академија организовала је и спровела тестирање кандидата 29. маја 2018. године
за тужилачке приправнике и 5. јуна 2018. године за судијске приправнике. Тестирање је
спроведено на четири локације, у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
За потребе спровођења поступка, Правосудна академија је у оквиру Документационоинформационог центра прикупила и систематизовала податке од судова и тужилаштава о
пријављеним кандидатима за оба конкурса, формирала листе кандидата за позиције
судијског односно тужилачког приправника, по месту полагања. Након тога, формирани су
тестови случајним одабиром питања у складу са Правилником о полагању испита за судијске
и тужилачке приправнике и достављени комисијама за полагање.
Документационо-инфромациони центар је успоставио четири видео-стриминг канала, што је
омогућило пренос тока писменог испита на Youtube каналу Правосудне академије са све
четири локације.
Након спроведеног тестирања, обрађени су резултати и формиране листе кандидата по
оствареним резултатима на испиту, и то по суду односно тужилаштву за које су кандитати
аплицирали. Формиране листе су прослеђене судовима односно тужилаштвима на даље
поступање.
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СЕКТОР ПОЧЕТНЕ ОБУКЕ
Пријем IX генерације корисника почетне обуке
Правосудна академија је у 2018. години спровела поступак пријема IX генерације корисника
почетне обуке, према броју који су одредили Високи савет судства и Државно веће
тужилаца, укупно 38.
Правосудна академија је у складу са законом, конкурс за пријем корисника почетне обуке
огласила у „Службеном гласнику РС“, број 72 од 28. септембра 2018. године и дневном
листу „Политика“.
Пријемни испит је спроводила Испитна комисија у саставу: Јасминка Станојевић, судија
Врховног касационог суда, Душко Миленковић, судија Врховног касационог суда и
председник Апелационог суда у Београду, Бранка Дражић, судија Апелационог суда у
Београду, Младен Ненадић, Тужилац за организовани криминал и Милан Ткалац, јавни
тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду.
Кандидати су писани део пријемног испита полагали 5. новембра 2018. године, у форми
теста са више понуђених одговора и 8. новембра 2018. године Тест личности. Оба теста
кандидати су полагали на четири локације, у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу.
Усмени део пријемног испита кандидати су полагали 13. и 14. новембра 2018. године у
просторијама Правосудне академије у Београду.
Цео ток пријемног испита (писмени и усмени део) је по први пут преношен директно
посредством званичног Youtube канала, а као и претходних година сниман је за потребе
Академије.
Софтверски је генерисано пет комбинација тестова од по 60 питања, у пропорцији 25 %
лаких, 50% средње тежине и 25% тешких питања, у следећим областима: грађанско
материјално и процесно право, кривично материјално и процесно право, прекршајно право и
питања из опште културе.
Пре почетка пријемног испита сваки кандидат је добио пријаву са својим подацима, на
посебном обрасцу са затамљеним делом како се не би могао утврдити идентитет кандидата
кад се пријава затвори. Кандидати на локацијама изван Београда гледали су у директном
преносу извлачење броја теста који се ради. Кандидати су тест радили 90 минута. После
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извршеног прегледања тестова резултати су, објављени под шифрама кандидата на местима
одржавања тестирања и на интернет страници Правосудне акдемије. Ниједан кандидат није
уложио жалбу, а по истеку рока за жалбу поред шифре објављена су имена кандидата.
Тест личности је израдио и прегледао психијатар проф. др Оливер Видојевић. Сви кандидати
су положили тест личности.
Усмени део, у складу са Правилником и Програмом, подразумевао је решавање задатог
случаја. Приликом оцењивања сваки кандидат је добио оцене у три категорије: правна
аргументација, начин излагања и квалитет закључака. Кандидат је на усменом испиту
извлачио хипотетички случај из области за коју се претходно определио: кривично или
грађанско. Ове године је за кривицу било на располагању 101 хипотетички случај, а за
грађанско 91. Сваки кандидат је имао на располагању 30 минута за припрему одговора. За
сваког кандидата је вођена посебна евиденција са појединачним оценама чланова комисије и
то је унето у заједнички записник који су потписали чланови Комисије.
Цео ток усменог дела пријемног испита се одвијао у присуству јавности, која је посматрала
директан пренос из сале у којој се одржавао усмени део испита и паралелно је преношен
преко интернета.
По завршетку усменог дела пријемног испита на интернет страници Правосудне академије
објављена је листа кандидата са оценама са писаног дела, усменог и завршна оцена.
Од укупно 114 пријављених кандидата за IX генерацију корисника почетне обуке,
полагању писменог дела испита приступио је 91 кандидат, од којих је 87 положило
писмени део и квалификовало се за тест личности. Тесту личности није приступило 11
кандидата. За усмени део квалификовало се 76 кандидата, а полагању је приступило 73
кандидата.
Правосудна академија у IX генерацију уписује 38 корисника почетне обуке, у складу са
одлукама Високог савета судства и Државног већа тужилаца.
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Завршни испит VI генерације корисника почетне обуке Правосудне
академије
Полазници почетне обуке VI генерације полагали су завршни испит од 3. до 6. јула 2018.
године, пред Комисијом за завршни испит у саставу: Милена Рашић, судија Апелационог
суда у Београду; Гордана Комненић, судија Апелационог суда у Београду; Мирјана
Грујичић, судија Вишег суда у Београду; Светлана Алексић, судија Вишег суда у Београду,
Посебно одељење за организовани криминал и Томислав Килибарда, јавни тужилац,
Апелационо јавно тужилаштво у Београду.
Сваки кандидат је у складу са програмом завршног испита, показао своје практично знање и
вештине као судија у парничном предмету, као судија у кривичном предмету и као тужилац
у заступању оптужнице.
У овом поступку Правосудна академија је организовала полагање испита, тако што је
формирала групе кандидата и распоред по улогама (сваки од кандидата полаже завршни
испит који је симулација суђења, у улози судије и тужиоца, за кривичну материју, и у улози
судије, за грађанску материју, при чему у оба случаја његове колеге играју улогу адвоката, те
је састав учесника потпун) и припрему материјала који се односе на суђење у коме
кандидати играју одређену улогу. Први пут је поред снимања целокупног тока завршног
испита, уведен и директан пренос преко Youtube канала Правосудне академије.

Полагању завршног испита приступило је 30 корисника почетне обуке VI генерације.
Просечна оцена остварена на завршном испиту VI генерације корисника почетне обуке
износила је 4,90.
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СЕКТОР СТАЛНЕ ОБУКЕ
О свим организованим обукама судија и тужилаца и запослених у правосуђу, учесници су
обавештавани преко председника судова и старешина органа, односно правосудне управе.
Програм сталне обуке се у 2018. години реализовао у следећим областима: кривично,
грађанско, привредно и прекршајно право, затим област људских права и право Европске
уније. Као посебна област, издвојена је обука за стицање и унапређење посебних знања и
вештина. У оквиру сваке области, дефинисане су материје и теме које се обрађују, циљне
групе, очекивани циљеви и исходи сваког појединачног програма, начин спровођења и
трајање обуке.
Током 2018. године одржано је 329 едукативних догађаја, које је похађало 8790
полазника, при чему је у реализацији учествовало 1084 предавача.
Правосудна академија је самостално организовала 95 догађаја (семинара, радионица,
предавања), док је 234 догађаја реализовано у сарадњи са Светском банком, Саветом Европе,
Британским саветом, УСАИД-ом, адвокатским коморама, Комором извршитеља, Комором
јавних бележника, у сарадњи са другим државним органима (Министарство правде,
Министарство унутрашњих послова, Управа за спречавање прања новца, Државна
ревизорска институција, Агенција за борбу против корупције, Високи савет судства,
Државно веће тужилаца, Врховни касациони суд, судови и јавна тужилаштва), као и у
сарадњи са цивилним сектором (Пиштаљка).
Током 2018. године одржано је девет радионица и семинара у трајању од пет дана, седам у
трајању од четири дана, 31 у трајању од три дана, 58 радионица, семинара и предавања у
трајању од два дана и 224 једнодневна догађаја.
Посматрано према областима, одржано је највише догађаја из области кривичног права (123
одн. 37,39% од укупног броја одржаних), грађанског права (77 одн. 23,40% од укупног броја
одржаних) и из области посебних знања и вештина (61 одн. 18,54% од укупног броја
одржаних).
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Расподела броја догађаја по областима (у %)
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТАЛНЕ ОБУКЕ ПО ОБЛАСТИМА
Кривично право
У области кривичног права, одржано је 123 радионице, семинара и предавања, са 3531
учесником и 488 предавача.
Највише догађаја се односило на следеће материје: насиље у породици (47 одн. 38,21% од
укупног броја одржаних); малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као
оштећена кривичним делом (20 одн. 16,26% од укупног броја одржаних) и сузбијање
корупције и организованог криминала и финансијке истраге (16 одн. 13,01% од укупног
броја одржаних).
Материја
Насиље у породици
Малолетници
Сузбијање корупције, Сузбијање организованог криминала,
Финансијска истрага
Сузбијање корупције
Кривични поступак
Злочин из мржње
Финансијска истрага
Међународна правна помоћ у кривичним стварима
Ратни злочини
Сузбијање корупције, Сузбијање организованог криминала,
Одузимање имовинске користи проистекле из кривичног дела,
Финансијка истрага
Сузбијање трговине људима
Високотехнолошки криминал
Одузимање имовинске користи проистекле из кривичног дела
Укупно – кривично право

47
20

% од укупног
броја
38,21%
16,26%

16

13,01%

11
8
4
4
3
3

8,94%
6,50%
3,25%
3,25%
2,44%
2,44%

3

2,44%

2
1
1
123

1,63%
0,81%
0,81%

Број
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Финансијска истрага

4

Сузбијање трговине људима

2

Сузбијање корупције, Сузбијање организованог…
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Сузбијање корупције,Сузбијање организованог…

3

Сузбијање корупције

11

Ратни злочини
Одузимање имовинске користи проистекле из…

3
1

Насиље у породици

47

Међународна правна помоћ у кривичним стварима

3

Малолетници

20

Кривични поступак

8

Злочин из мржње
Високо - технолошки криминал

4
1

Број едукативних догађаја по материји
Одузимање
имовинске користи
проистекле из
кривичног дела;
0,81%

Ратни злочини; 2,44%

Сузбијање
корупције;
8,94%

Насиље у породици;
38,21%

Сузбијање корупције,
Сузбијање
организованог
криминала,
Одузимање
имовинске користи
проистекле из
кривичног дела,
Финансијска истрага;
2,44%
Сузбијање корупције,
Сузбијање
организованог
криминала,
Финансијска истрага;
13,01%
Сузбијање трговине
људима; 1,63%
Финансијска истрага;
3,25%
Високо - технолошки
криминал; 0,81%

Међународна правна
помоћ у кривичним
стварима; 2,44%
Малолетници; 16,26%

Злочин из мржње;
Кривични поступак; 3,25%
6,50%

Расподела едукативних догађаја по материји
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Тема
Насиље у породици
Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена
кривичним делом
Борба против корупције
Примена Закона о спречавању насиља у породици
Увиђај као доказна радња
Превенција и борба против корупције - Вођење финансијских истрага у
борби против корупције
Злочин из мржње
Превенција и борба против корупције - Проактивне истраге у области јавних
набавки
HELP курс на даљину - Међународна правна помоћ у кривичним стварима
Анализа судске праксе у области одузимања имовине проистекле из
кривичног дела
Превенција и борба против корупције - Примена КЗ и прописа из области
привреде и финансија
Суђења за ратне злочине
Управљање ударним групама и њихово развијање
Финансијске и кривичне истраге и оцена доказа
Компензација за жртве трговине људима
Малолетник учинилац кривичног дела и малолетник жртва кривичног дела
Високотехнолошки криминал
Одузимање имовинске користи проистекле из кривичних дела
Финансијске истраге
Укупно – кривично право:

Број
39
18
11
8
8
6
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
123

Правосудна академија je у складу са Програмом сталне обуке за 2018. годину реализовала
обуке из области кривичног права из следећих материја:
 „Насиље у породици“:
 7 једнодневних семинара на тему „Примена Закона о спречавању насиља у
породици“;
 1 округли сто на тему „Примена Закона о спречавању насиља у породици“;
 19 тродневних семинарa специјализоване обуке полицијских службеника за примену
Закона о спречавању насиља у породици;
 19 једнодневних радионица на тему „Заједничка обука за примену Закона о
спречавању насиља у породици“;
 1 једнодневни округли сто на тему „Насиље у породици и поступање надлежних
органа у складу са протоколима“.
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 „Сузбијање
корупције,
Сузбијање
организованог
криминала,
Финансијска истрага, Одузимање имовине проистекле из кривичног
дела“:
3 једнодневна семинара на тему „Превенција и борба против корупције: Модул 1 Примена Кривичног законика и прописа из области привреде и финансија“;
4 тродневна семинара на тему „Превенција и борба против корупције: Модул 2 Проактивне истраге у области јавних набавки“;
6 тродневних семинара на тему „Превенција и борба против корупције: Модул 3 Вођење финансијских истрага у борби против корупције“;
1 четвородневни семинар на тему „Тренинг тренера у области финансијских истрага“;
3 дводневнe радионице на тему „Финансијске и кривичне истраге и оцена доказа“;
2 тродневне радионице на тему „Управљање ударним групама и њихово развијање“;
1 конференција на тему „Управљање ударним групама и њихово развијање“;
2 једнодневна семинара на тему „Превенција и борба против корупције:
Координисање анти-коруптивне мреже“;
1 дводневни семинар на тему „Превенција и борба против корупције на локалном
нивоу - координација и сарадња“;
1 једнодневни семинар на тему „Превенција и борба против корупције: сукоб
интереса – појам, механизми за спречавање и улога организација цивилног друштва“;
3 једнодневна округла стола на тему „Анализа судске праксе у области одузимања
имовине проистекле из кривичног дела“;
1 регионална конференција о јачању сарадње у области одузимања имовине
проистекле из кривичног дела;
1 четвородневни семинар на тему „Истраживање корупције и одузимање имовине
проистекле из кривичног дела - ефективна средства и методе“;
7 једнодневних радионица на тему „Превенција и борба против корупције: ефикасно
управљање поступком и употреба посредних доказа у предметима привредног
криминала и корупције“.

 „Сузбијање трговине људима“:
 1 дводневни семинар на тему „Приступ компензацији за жртве трговине људима“;
 1 дводневнa радионица на тему „Побољшање приступа компензацији за жртве
трговине људима - Делотворне финансијске истраге и процесуирање случајева
трговине људима“.
 „Међународна правна помоћ у кривичним стварима“:
 3 једнодневна семинара на тему „HELP курс на даљину – међународна правна помоћ
у кривичним стварима (модул 1)“.
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 „Кривични поступак“:
 8 једнодневних семинара на тему „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против
живота и тела и код кривичних дела против полне слободе и кривичних дела са
елементима насиља са посебним освртом на кривично дело насиља у породици“.
 „Високотехнолошки криминал“:
 1 четвородневни семинар на тему „Уводни модул обуке о високотехнолошком
криминалу, електронским доказима и имовинској користи стеченој извршењем
кривичних дела путем интернета“.
 „Ратни злочини“:
 1 дводневни семинар на тему „Међународно хуманитарно право и његова примена у
суђењима за ратне злочине у Србији“;
 1 дводневни семинар на тему „Истрага у предметима ратних злочина“.
 „Злочин из мржње“:
 4 једнодневна семинара на тему „Представљање смерница за кривично гоњење
злочина из мржње“.
 „Малолетници“:
 18 једнодневних семинара на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и
малолетна лица као оштећена кривичним делом“;
 2 дводневна семинара на тему „Унапређење заштите деце жртава и сведока
кривичних дела – мултисекторски приступ“.
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Грађанско право
У области грађанског права, одржано је 77 семинара, радионица и предавања, којима је
присуствовало 2782 полазника и 239 предавача. Од 77 догађаја, 17 семинара, радионица
и предавања је одржано за припаднике правосудних професија, а 5 за кориснике
почетне обуке.
Највише догађаја се односи на заштиту узбуњивача (16, што је 20,78% од укупног броја
семинара), парнични поступак (14, што је 18,18%) и семинаре из области породичних односа
(9, одн. 11,69%).

Материја
Ванпарнични поступак
Државно правобранилаштво
Закон о државном премеру и катастру
Заштита права на суђење у разумном року
Заштита узбуњивача
Здравствено право
Извршење и обезбеђење
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске
материје
Јавно бележништво
Јавно бележништво, Наследни односи
Наследни односи
Облигациони односи
Парнични поступак
Породични односи
Својинскоправни односи
Судска пракса у грађанским стварима
Укупно – грађанско право

1
4
2
6
16
1
8

% од укупног
броја
1,30%
5,19%
2,60%
7,79%
20,78%
1,30%
10,39%

8

10,39%

2
1
1
1
14
9
1
2
77

2,60%
1,30%
1,30%
1,30%
18,18%
11,69%
1,30%
2,60%

Број
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Судска пракса у грађанским стварима
Својинскоправни односи
Породични односи
Парнични поступак
Облигациони односи
Наследни односи
Јавно бележништво,Наследни односи
Јавно бележништво
Израда нацрта првостепених судских одлука из…
Извршење и обезбеђење
Здравствено право
Заштита узбуњивача
Заштита права на суђење у разумном року
Закон о државном премеру и катастру
Државно правобранилаштво
Ванпарнични поступак

2
1
9
14
1
1
1
2
8
8
1
16
6
2
4
1

Број едукативних догађаја по материји

Облигациони односи;
1,30%
Наследни односи;
1,30%
Јавно бележништво,
Наследни односи;
1,30%
Јавно бележништво;
2,60%
Израда нацрта
првостепених судских
одлука из грађанске
материје; 10,39%
Извршење и
обезбеђење; 10,39%
Здравствено право;
1,30%

Парнични поступак;
18,18%

Породични
односи;
11,69%

Својинскоправни
односи; 1,30%
Судска пракса у
грађанским стварима;
2,60%
Ванпарнични
поступак; 1,30%
Државно
правобранилаштво;
5,19%
Закон о државном
премеру и катастру;
2,60%

Заштита узбуњивача;
20,78%

Заштита права на
суђење у разумном
року; 7,79%

Расподела едукативних догађаја по материји
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Тема
Закон о заштити узбуњивача
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје
Закон о извршењу и обезбеђењу - општи део
Закон о заштити права на суђење у разумном року
Закон о парничном поступку - израда одлука
Породични закон - специјализација из области права детета
Парнични поступак - припремање главне расправе
Закон о парничном поступку
Јавни бележник - спречавање прања новца и финансирање тероризма
Породични закон - oпшти део
Рочиште за главну расправу и извођење доказа
Брачна и породична тековина
Јавни бележник - Правила поступка уписа у катастар непокретности и
катастар водова
Јавни бележник у оставинском поступку
Јавноприватно партнерство
Комерцијални уговори
Лишeње пословне способности
Медицинско право
Облигационо право
Обука државних правобранилаца
Правила поступка уписа у катастар непокретности и катастар водова
Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - поступак пред основним судом
Сметање поседа
Судска пракса апелационих судова
Судска пракса основних судова
Сукцесија
Тестамент и уговор о доживотном издржавању
Укупно – грађанско право:

број
16
8
7
6
6
6
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
77

Правосудна академија је у складу са Програмом за сталну обуку за 2018. годину реализовала
семинаре у следећим материјама:
 22 семинара на тему „Закон о парничном поступку“ – 371 учесник, и то:
 Закон о парничном поступку – припремање главне расправе
 Закон о парничном поступку – Рочиште за главну расправу
 Закон о парничном поступку – Израда нацрта првостепених судских
одлука из грађанске материје
 Закон о парничном поступку – достављање судских одлука
 1 семинар на тему „Закон о извршењу и обезбеђењу“ – 45 учесника
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Закон о извршењу и обезбеђењу – меница-поступак пред првостепеним
судом
1 семинар на тему „Закон о ванпарничном поступку – Лишење пословне
способности“ – 25 учесника
2 семинара на тему „Породични закон – општи део“ – 59 учесника
6 семинара на тему „Породични закон – специјализација из области права
детета“ – 148 учесника
16 семинара на тему „Закон о заштити узбуњивача“ – 384 учесника
6 семинара на тему „Закон о заштити права на суђење у разумном року“ – 127
учесника
1 семинар на тему „Медицинско право“ – 32 учесника

Правосудна академија je у току 2018. године реализовала и обуке јавних бележника,
јавних извршитеља и заменика државног правобраниоца.
 Обука Јавних Бележника
Током 2018. године реализовано је 10 обука (једнодневних или вишедневних едукативних
догађаја) за јавне бележнике и јавнобележничке заменике и помоћнике и то на следеће теме:




Спречавање прања новца и финансирање тероризма
Закон о државном премеру и катастру
Јавни бележник у оставинском поступку

 Обука Јавних Извршитеља
Током 2018. године реализовано је седам обука за јавне извршитеље, заменике и помоћнике
јавних извршитеља, те за кандидате за јавне извршитеље и то на следеће теме:



Почетна обука кандидата за Јавне извршитеље
Закон о државном премеру и катастру

 Обука Државног правобранилаштва
Током 2018. године реализовано је пет обука за заменике Државног правобраниоца и
сараднике у правобранилаштву и то на следеће теме:






Сукцесија
Јавноприватно партнерство
Комерцијални уговори
Уговори о грађењу
Облигациони односи
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Привредно право
У области привредног права, током 2018. године реализован је 21 догађај, којима је
присиствовало 324 полазника и било ангажовано 42 предавача.

Материја

Број

Извршење и обезбеђење у привредним судовима
Парнични поступак у привредним судовима
Спорна питања у специјалистичким областима
Стечајни поступак
Укупно – привредно право

4
5
4
8
21

Стечајни поступак

Спорна питања у специјалистичким областима

8

4

Парнични поступак у привредним судовима

Извршење и обезбеђење у привредним судовима

% од
укупног
броја
19,05%
23,81%
19,05%
38,10%

5

4

Број едукативних догађаја по материји
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Спорна питања у
специјалистичким
областима
19%

Парнични поступак у
привредним
судовима
24%

Стечајни поступак
38%

Извршење и
обезбеђење у
привредним
судовима
19%

Расподела едукативних догађаја по материји
У погледу тема које су током 2018. године обрађене у области привредног права, пет тема је
било једнако заступљено: „Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу“,
„Спорна питања у примени Закона о парничном поступку“, „Спорна питања у
специјалистичким областима“, „Предстаљање изменe и допуне Закона о стечају„ и „Спорна
питања у погледу Плана реорганизације“.
Тема
Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу
Спорна питања у примени Закона о парничном поступку
Спорна питања у специјалистичким областима
Предстаљање изменe и допуне Закона о стечају
Спорна питања у погледу Плана реорганизације
Разматрање положаја и улоге судије, вештине вођења поступка, доношење
судске одлуке
Укупно:

број
4
4
4
4
4
1
21
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Прекршајно право
У области прекршајног права, током 2018. године одржано је 11 догађаја, са 45
предавача и 298 учесника.

Материја

Број

Безбедност саобраћаја
Прекршаји
Судска пракса прекршајних судова
Укупно – прекршајно право

7
2
2
11

Судска пракса прекршајних судова

2

Прекршаји

2

Безбедност саобраћаја

% од
укупног
броја
63,64%
18,18%
18,18%

7

Број едукативних догађаја по материји

Судска пракса
прекршајних
судова; 18,18%

Безбедност
саобраћаја;
63,64%

Прекршаји;
18,18%

Расподела едукативних догађаја по материји
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У погледу тема које су у области прекршајног права обрађиване током 2018. године, „Увиђај
у саобраћајним несрећама“ је најчешћа тема.
Правосудна академија је у складу са Програмом сталне обуке за 2018. годину реализовала
обуке из области прекршајног права из следећих материја:
 Приказ одредби новог Закона о прекршајима Републике Србије и примена Закона у
пракси;
 Судска пракса прекршајних судова – Израда првостепених одлука из прекршајне
материје;
 Безбедност саобраћаја – Увиђај у саобраћајним незгодама.

Право Европске уније
У области права Европске уније, током 2018. године реализовано је 10 догађаја, којима
је присуствовао 161 полазник и 32 предавача.
Материја

1
5
1

% од
укупног
броја
10,00%
50,00%
10,00%

1

10,00%

1

10,00%

1
10

10,00%

Број

Еколошко право
Право Европске уније
Право ЕУ - интелектуална својина
Право ЕУ у грађанским стварима, Право ЕУ у привредним
стварима
Право ЕУ у кривичним стварима, Право ЕУ у грађанским
стварима, Право ЕУ у привредним стварима
Управно право Европске уније
Укупно – право ЕУ

Управно право Европске уније

1

Право ЕУ у кривичним стварима, Право ЕУ у грађанским…

1

Право ЕУ у грађанским стварима, Право ЕУ у…

1

Право ЕУ - интелектуална својина

1

Право Европске уније
Еколошко право

5
1

Број едукативних догађаја по материји
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Право ЕУ интелектуална
својина
10%

Право ЕУ у
грађанским
стварима, Право ЕУ у
привредним
стварима
10%

Право Европске
уније
50%

Управно право
Европске уније
Еколошко право
10%
10%

Право ЕУ у
кривичним стварима,
Право ЕУ у
грађанским
стварима, Право ЕУ у
привредним
стварима
10%

Расподела едукативних догађаја по материји
У области право ЕУ, током 2018. године најчешће је обрађивана тема „Правни поредак
Европске уније“.
Тема
Правни поредак Европске уније
Еколошко право ЕУ напредна обука
Жиг и дизајн
Начела управног права Европске уније
Прaвoсуднa сaрaдњa у грaђaнским и приврeдним ствaримa
Право Европске уније у грађанским стварима - обука тренера
Право ЕУ у кривичним стварима
Правосуђе Европске уније
Укупно:

број
3
1
1
1
1
1
1
1
10
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Област људских права
У области људских права, током 2018. године одржано је 26 догађаја, са 87 предавача и
585 учесника.

Материја

Број

Европска конвенција о људским правима
Европска конвенција о људским правима, Примена члана
3 ТоТ
Сузбијање дискриминације
Сузбијање тортуре, Члан 3 ЕКЉП
Члан 10. ЕКЉП
Укупно – људска права

1

% од укупног
броја
3,85%

1
8
8
8
26

3,85%
30,77%
30,77%
30,77%

Члан 10. ЕКЉП

8

Сузбијање тортуре,Члан 3 ЕКЉП

8

Сузбијање дискриминације

8

Европска конвенција о људским правима, Примена члана 3 ТоТ

1

Европска конвенција о људским правима

1

Број едукативних догађаја по материји

Члан 10. ЕКЉП;
30,77%
Сузбијање
тортуре,Члан
Сузбијање
3 ЕКЉП;
дискриминациј;
30,77%
30,77%

Европска
конвенција о
људским
правима; 3,85%
Европска
конвенција о
људским
правима,
Примена члана 3
ТоТ; 3,85%

Расподела едукативних догађаја по материји
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У погледу тема које су у области Људских права обрађене током 2018. године, „Примена
антидискриминационог законодавства“, „Слобода изражавања и медија“ и „Методологија за
спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције“ су биле једнако
заступљене.
Тема
Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране
полиције
Примена антидискриминационог законодавства
Слобода изражавања и медија
HELP курс за представљање Европске конвенције за заштиту људских права
корисницима почетне обуке
Стандарди ЕКЉП и пракса Европског суда за људска права у примени чл. 3
Укупно:

број
8
8
8
1
1
26

Правосудна академија је у складу с Програмом сталне обуке за 2018. годину реализовала
обуке из области људских права у оквиру следећих материја:


Члан 10 Европске конвенције о људским правима
o Слобода изражавања и медија





Члан 3 Европске конвенције о људским правима:
o Стандарди ЕКЉП и пракса Европског суда за људска права у примени
чл. 3 Конвенције
o HELP курс за представљање Европске Конвенције за заштиту људских
права и Европски суд за људска права
o Методологија за спровођење истраге у случајевима злостављања од
стране полиције
Сузбијање дискриминације:
o Округли сто на тему усаглашавања праксе апелационих судова у
области недискриминационог законодавства
o Заштита људских права и спречавање дискриминациоје у области
миграција
o Обука у области антидискриминационог законодавства
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Посебна знања и вештине
У области посебних знања и вештина, током 2018. године одржан је 61 догађај, са 151
предавачем и 1109 учесника.
Највише семинара и радионица било је организовано у области менторства (21, што чини
34,43% од укупног броја догађаја у овој области) и етике и интегритета у правасуђу (18, што
је 29,51%).

Материја

4
3
4
18
3
21
4

% од укупног
броја
6,56%
4,92%
6,56%
29,51%
4,92%
34,43%
6,56%

1

1,64%

3
61

4,92%

Број

Администрација у судовима и тужилаштвима
Економско образовање
Економско образовање тужилаца
Етика и интегритет у правосуђу
Заштита и подршка сведоцима
Менторство
Односи с јавношћу и комуникација
Односи с јавношћу и комуникација, Помоћ и подршка
жртвама, оштећенима и сведоцима, Заштита и подршка
сведоцима
Унапређење обуке
Укупно – посебна знања и вештине

Унапређење обуке
Односи с јавношћу и комуникација,Помоћ и подршка…
Односи с јавношћу и комуникација

3
1
4

Менторство
Заштита и подршка сведоцима

21
3

Етика и интегритет у правосуђу
Економско образовање тужилаца
Економско образовање
Администрација у судовима и тужилаштвима

18
4
3
4

Број едукативних догађаја по материји
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Односи с јавношћу и
комуникација,Помоћ
и подршка жртвама,
оштећенима и
сведоцима,Заштита и
подршка сведоцима;
1,64%
Унапређење обуке;
4,92%

Односи с јавношћу и
комуникација; 6,56%

Заштита и подршка
сведоцима; 4,92%

Етика и интегритет у
правосуђу; 29,51%

Менторство; 34,43%

Администрација у
судовима и
тужилаштвима; 6,56%
Економско
образовање
тужилаца; 6,56%

Економско
образовање; 4,92%

Расподела едукативних догађаја по материји
Током 2018. године најчешће обрађиване теме у области Посебних знања и вештина биле су
„Етика и интегритет у правосуђу – судијска етика“,

затим „Обука за инфо службе за

медијацију“, „Оснаживање медијације у судовима“, „Етика и интегритет у правосуђу –
тужилачка етика“ и „Економско образовање тужилаца“.
Тема
Етика и интегритет у правосуђу - судијска етика
Обука за инфо службе за медијацију
Оснаживање и промоција медијације у судовима
Етика и интегритет у правосуђу - тужилачка етика
Економско образовање тужилаца
Стална обука уз рад административног особља у судовима и тужилаштвима
Економско образовање корисника почетне обуке
Основне комуникацијске вештине
Радни састанак за менторе и кориснике почетне обуке (*)
Етика државних службеника
Менторство II циклус обуке
Основна обука медијатора
Пружање заштите и подршке сведоцима
Додатна обука медијатора
Комерцијална медијација
Медијација као алтернативан начин решавања спорова
Медији - сарадња у кривичном поступку
Обука предавача за пружање заштите и подршке сведоцима

број
9
7
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
39

Правосудне вештине II тренинг за тренере
Спречавање ризика од непримереног утицаја и заштита судија - обука
предавача
Спречавање ризика од непримереног утицаја и заштита тужилаца - обука
предавача
Унапређење комуникације и наступа у јавности - модул 2
Укупно:

1
1
1
1
61
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ПРОЈЕКТИ
У складу са Законом о Правосудној академији, Академија успоставља и одржава сарадњу са
домаћим, страним и међународним институцијама, организацијама и удружењима, у вези са
пословима које обавља. Као и претходних година, Правосудна академија наставила је добру
сарадњу са међународним партнерима, и то са Делегацијом ЕУ у Србији, Амбасадом САД и
УСАИД-ом, ОЕБС-ом, Саветом Европе, Турском агенцијом за развој, Европским институтом
за судије и правнике у Луксембургу, АИРЕ Центром из Лондона, Канцеларијом УН у
Србији.

Реализација најважнијих пројектних активности
Пројекат ЕУ ИПА 2015 – Реконструкција, реновирање и адаптација зграде Правосудне
академије потписан између Владе РС и Европске комисије
Циљ пројекта је унапређење инфраструктурних капацитета Правосудне академије и
унапређење разних метода едукације. Дугорочно решавање питања простора Академије
приоритет је како би се Академија оспособила за извршавање надлежности из Закона о
Правосудној академији, Националне стратегије реформе правосуђа и Акционог плана за
Поглавље 23.
У сврху реализације овог пројекта, Правосудна академија је претходно припремила потребну
пројектну документацију и обезбедила потребне дозволе и сагласности.
Делегација ЕУ у Србији је 8. јуна објавила тендер и 8. августа иницирала поступак одабира
извођача радова. Почетком новембра 2018. године Делегација ЕУ обавестила је Правосудну
академију да је извршила одабир најбољег понуђача, a 14. децембра 2018. године je потписан
уговор са извођачима радова у износу од ЕУР 2,789,854.81. Завршетак радова је планиран за
20. фебруар 2020. године.
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Пројекат Европске уније „Подршка јачању капацитета Правосудне академије“ –
оснивање Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских
права у Републици Србији
У оквиру пројекта Европске уније „Подршка јачању капацитета Правосудне академије“, 24.
јануара 2018. године образована је Национална мрежа за примену европских стандарда
судске заштите људских права у Републици Србији. Национална мрежа је основана у саставу
од 30 судија и тужиоца а у циљу примене европских стандарда судске заштите људских
права у Републици Србији.
Током првих годину дана постојања Националне мреже, именовани чланови су одржали три
састанка и учествовали на неколико обука. Како би се обезбедио олакшан приступ судској
пракси Европског суда за људска права са циљем да се унапреди и уједначи судска пракса у
судовима Републике Србије, у оквиру Пројекта је израђен Практични водич за примену
Европске конвенције о људским правима, који је током фебруара и марта претходне године
представљен члановима Националне мреже а потом и осталим судијама и тужиоцима у
четири апелације.
У марту 2018. године на иницијативу Правосудне академије, за чланове Националне мреже
организована је студијска посета Стразбуру. Том приликом чланови Мреже ближе су се
упознали са поступањем Европског суда за људска права, стекли су увид у функционисање
Европског програма за образовање правника у области људских права Савета Европе (HELP
програм) и присуствовали расправи пред Великим већем тог суда у предмету Fernandes de
Oliveira v. Portugal.
Током октобра и новембра 2018. године, Правосудна академија je у сарадњи са Тимом
Уједињених нација за људска права у Србији организовала два дводневна семинара на тему
„Директна примена УН стандарда људских права у домаћим поступцима“ за чланове
Националне мреже.
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Канцеларија Уједињених нација у Србији
Подршку Правосудној академији на пољу примене међународних стандарда људских права
ради ефикасније заштите на националном нивоу пружила је Канцеларија Уједињених нација
у Србији.
Током октобра и новембра 2018. године, Правосудна академија je у сарадњи са Тимом
Уједињених нација за људска права у Србији организовала два дводневна семинара на тему
„Директна примена УН стандарда људских права у домаћим поступцима“. Семинари су
организовани за чланове Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите
људских права у Републици Србији и у оквиру њих супредстављена и обрађена четири
модула:
модул 1 – Права особа са инвалидитетом;
модул 2 – Заштита од дискриминације;
модул 3 – Права тражилаца азила и миграната;
модул 4 – Права детета.
На основу спроведених пилот тренинга о директној примени УН стандарда, а у циљу
упознавања судија са значајем УН стандарда и начинима њихове имплементације у домаћим
поступцима, Правосудна академија је уз подршку Тима Уједињених нација за људска права
у Србији организовала два семинара на тему „Примена међународноправних стандарда
људских права“, за судије основних судова у Београду.
Савет Европе, „Horisontal Facility Program“
Трогодишњи програм (од маја 2016. до маја 2019.) који заједнички спроводе Савет Европе,
Европска унија и Министарство правде РС, “Horisontal Facility”, има за циљ пружање
подршке властима на западном Балкану и у Турској у активностима на усклађивању са
европским стандардима у три кључне области: спровођење правде; сузбијање корупције,
привредног и организованог криминала; и спречавање дискриминације и заштита права
осетљивих група. Буџет програма износи 25 милиона евра, од чега је Европска унија
обезбедила 20 милиона евра, а Савет Европе 5 милиона евра. Корисник програма је, између
осталих државних органа, и Правосудна академија.
Правосудна академија је у сарадњи са Саветом Европе, у оквиру HELP пројекта за Западни
Балкан и пројекта „Подршка ефикасним правним средствима и узајамној правној помоћи“,
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заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility“ за Западни
Балкан и Турску, дана 12.октобра 2018. године организовала семинар поводом почетка HELP
курса на даљину „Међународна правна помоћ у кривичним стварима“. Курс је био намењен
заменицима јавног тужиоца и тужилачким помоћницима у основним јавним тужилаштвима
са подручја апелационих јавних тужилаштва у Београду и Новом Саду.
Европска мрежа за обуку у правосуђу (ЕЈТН)
Тим Правосудне академије учествовао је од 7. до 9. маја 2018. у Виљнусу (Литванија) на
THEMIS такмичењу Европске мреже за обуку у правосуђу (EJTN), освојивши треће место.
Наш тим чинили су полазници Академије Ива Марковић, Дејан Миловановић и Бојан
Петковић. Ментор тима била је Зорана Делибашић, судија Врховног касационог суда. Реч је
о другом полуфиналу THEMIS такмичења посвећеном ''Међународној правној сарадњи у
грађанским стварима – Европско породично право'', где је наш тим представио свој рад
''Међународна отмица деце – Практични проблеми који се тичу основа за невраћање детета''.
Српски тим одлучио је да свој писани рад изложи у форми већања и гласања судског већа
једног француског суда у трајању од пола сата, што је побрало симпатије противничких
тимова, а потом су чланови тима 15 минута одговарали на питања осталих тимова. На крају
су уследила питања жирија од 45 минута, који је ценио и познавање праксе стразбуршког и
луксембуршког суда као и разумевање међународних инструмената и предвиђање будуће
праксе. Тим Правосудне академије своје излагање је засновао на Хашкој конвенцији о
грађанским аспектима међународне отмице деце и Брисел II уредби бр. 2201/2003, уз
проширено схватање стандарда најбољег интереса детета из Конвенције УН о правима
детета. Образлажући награду додељену српском тиму, жири је похвалио правну
аргументацију из писаног рада и истакао беспрекоран начин усменог излагања.
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ИНОВАЦИЈЕ У РАДУ: ДОКУМЕНТАЦИОНО – ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР
ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ
Документационо-информациони центар Правосудне академије (ДИЦ) састоји се из два
одељења – Одељења информатике и Одељења документационог центра, у оквиру којег се
обављају послови у домену сакупљања и обраде информација од значаја за рад Академије.
Главне улоге ДИЦ-а су:
-

-

-

обезбеђење техничких предуслова, пројектовање и успостављање инфраструктуре
за развој еАкадемија информационог система унутар кога се налазе бројне базе
података различитих намена, њихово функционисање и међусобно повезивање;
техничка и корисничка подршка запосленима у Академији и осталим
корисницима за коришћење различитих сервиса и апликација Академије, водећи
рачуна о успостављању и поштовању безбедносних стандарда и процедура и
обезбеђење услова за покретање и одржавање веб сајта Академије, који има
структуру и функцију портала.

Развој еАкадемија информационог система подразумева дигитализацију пословних
процеса и комуникације између организационих јединица.
Овај информациони систем има за циљ да обезбеди:
 могућност логовања и аутентификације спољних корисника и проактивно управљање
садржајем који се испоручује кориснику,складиштење и управљање документима
унутар

е-система

Правосудне

академије,успостављање

јединственог

система

извештавања,успостављање веза и размену информација између постојећих и
апликација које су у припреми,безбедност у раду у смислу поштовања безбедности
стандарда и процедура.
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Структура система еАкадемија
Срж овог информационог система чине апликација за праћење реализације програма сталне
обуке – ПАТЕМ и апликације које се односе на спровођење тестирања кандидата, јер
подразумевају сложене системе над више база података и велику количину важних
информација које користи више сектора унутар Академије. Истовремено, оне представљају и
базе из којих се генерише највише садржаја за веб страницу, као и велики број прегледа и
извештаја. Покретањем портала, део ове структуре и ових садржаја постали су јавно
видљиви а неки од сервиса и јавно доступни.
Имајући у виду да су неке од апликација већ у функцији, чиме је и постављена основа
информационог система еАкадемија, али да везе између њих нису успостављене или да јесу
успостављене, али да нису довољно искоришћене, током 2018. године је започет рад на
прецизном дефинисању модела и токова података између делова информационог система
који су у процесу развоја и оних који су већ у продукцији.
46

ПАТЕМ апликација представља основни алат за рад у планирању едукативних догађаја и
њиховој реализацији и у продукцији је већ неколико година. Садржи информације о текућим
програмима обуке (општи годишњи програми и специјалиовани програми за правосудне
приофесије) као и податке који омогућавају поређења годишњих програма, њихових
реализација, статистичке прегледе по различитим критеријума и тд.
ПАТЕМ се на порталу види у три манифестације, на различит начин: као календар обука,
чиме се прате заказани едукативни догађаји; кроз еАкадемију где се прати планирање и
реализација програма сталне обуке и унутар еАкадемије, кроз систем извештавања о
реализацији програма обуке.
Са аспекта осталих организационих јединица у Академији, ПАТЕМ представља вредан
ресурс јер омогућава креирање планова обука, извештавање и контролу уноса у апликацију
(Сектор сталне обуке), извештавања о пословању Академије односно извештавање за
контролу пословања, контролу фактура и контролу листе предавача, као и преглед
коришћења ресурса Академије у сврху организовања догађаја који нису едукативне
активности (Сектор за буџет и финансијско пословање), извештавања о одржаним обукама и
броју и врсти полазника за различите потребе међународне сарадње, поглавља 23, других
Стратегија и Акционих планова (Сектор за унапређење образовања и међународну сарадњу).
Улога ДИЦ-а, у складу са тим се мења, јер његова улога није више само техничка подршка у
функционисању апликације, већ и сарадња са осталим секторима у креирању програма обуке
и успостављању прецизног модела извештавања. У сарадњи са Сектором за унапређење
образовања и међународну сарадњу, рађени су квартални извештаји о одређеним врстама
обука, у складу са Акционим планом реформе правосуђа.
Одељење за унапређење образовања Правосудне академије је анкетирањем спровело
истраживање о образовним потребама судија и тужилаца и израђена је Годишња анализа
процена потреба за обуком корисника програма Правосудне академије, са препорукама
(видети Анекс 1).
У току 2018. године припремљени су следећи регистри:
-

-

регистар судија на трогодишњем мандату, према суду (односно апелационом
подручју) и датуму избора, који је важан због планирања догађаја и средстава која
је за њих неопходно издвојити;
регистар корисника почетне обуке са статусом (изабран за суд, изабран за
тужилаштво,предложен за суд, одустао, ангажован на другом месту, неизабран,
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-

обука у току), као и евиденција изабраних за функцију судије и евиденција
изабраних за функцију заменика јавног тужиоца;
успостављена је комплетна е-архива документације у вези са јавним набавкама;
успостављена је архива уговора и остале документације самог Документационоинформационог центра.

ЈАВНОСТ РАДА
Правосудна академија је у 2018. години поступала по девет захтева за слободан приступ
информацијама од јавног значаја, на које је све благовремено одговорила.
У 2018. години Правосудна академија је преко своје нове интернет презентације – портала,
објављивањем општих и појединачних аката које доноси, саопштењима са скупова и
догађаја, објављивањем информација о одржаним едукативним догађајима, као и кроз
сопствену аудио и видео продукцију, друштвене мреже, али и националне и локалне медије
свој рад учинила ближим и доступнијим општој и стручној јавности.
Стратегијом медијског присуства Правосудне академије максимално су искоришћене
могућности програмских гостовања у медијима, пласман саопштења у штампаним медијима
и Интернет порталима, али и креирање профила на друштвеним мрежама, према
морфолошким сликама корисника мрежа:
1. Правосудни систем Србије
2. Студенти правних факултета
3. Шира јавност која гравитира око питања правде и права
Анализом медијске заступљености, од чак двадесет и осам медијских догађаја у којима је
Правосудна академија директно учествовала, у 37,9% случајева тема је била Организација и
одржавање пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике, у 21,3% пријем IX
генерације полазника Правосудне академије и 19,5% најављене уставне промене у домену
правосуђа.
Када су у питању друштвене мреже примат има пријем IX генерације корисника почетне
обуке. Осталих 21,3% медијског присуства било је посвећено свечаним церемонијама
поводом пројеката подршке ЕУ и УСАИД-а српском правосуђу, посетама високих домаћих и
страних државних званичника Правосудној академији, почетак рада посебних одељења
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тужилаштaва и судова за борбу против корупције, али и посебним специјалистичким
обукама које је спроводила Академија.
Остварена је завидна сарадња са свим националним медијиским кућама попут РТС, Блиц,
Новости, Н1, Студио Б, Хепи ТВ, ТВ Коперникус, Б92, Политика, РТВ Пинк, али и са
порталима попут Крстарица, Јужне Вести, Б92.НЕТ, Новости, Танјуг, Бета, ФоНет, Блиц,
Репортер, Параграф, и сл. Посебно је вредно истаћи, преузимање постављених видео
материјала на нашем примарном Youtube каналу од стране локалних и регионалних ТВ
станица, попут РТВ Марш, Бујић Ваљево, РТВ Нови Пазар, САТ ТВ, али и великог броја
националних и регионалних радио станица (укупно преко 55).
Подизањем новог визуелног идентитета Правосудне академије на глобалној мрежи кроз нови
веб портал, искоришћене су могућности за имплементацију мултимедијалних садржаја у
сопственој продукцији, СЕО алате, интерконекцију са друштвеним мрежама, профилисање
посетилаца и њихових очекивања кроз квалитетно праћење аналитике и доношење
сврсисходних закључака. Из тог разлога, сајт је обогаћен:







Саопштењима (фото-галерија, уградња видео материјала, подизање докумената)
Преузимањем вести – уз сагласност аутора и медија
Истакнутим вестима из правосуђа (прелазни корак ка порталу правосуђа)
Пројектно оријентисаним странама
Библиотеком дигиталних садржаја
Најавом обука, семинара и сл. у организацији Правосудне академије на недељном
нивоу
Кроз званичне статистике pars.rs посете сајту, број страна по кориснику, број приказаних
страна изгледа овако:
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Географија корисника

Директна комуникација електронском поштом се показала ефикасном у домену изградње
реномеа и пословног имиџа Правосудне академије. Током процеса организације и
одржавања пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике, размењено је неколико
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стотина порука и то већим делом са заинтересованим кандидатима, што је неизмерно
искуство у сагледавању њихове перцепције Правосудне академије, али и њихових
интересовања, начина комуникације, очекивања. Посебно треба истаћи да су питања
кандидата добијена кроз ову комуникацију била основ креирања базе одговора на најчешћа
питања, чиме је смањен ниво фрустрације кандидата у погледу потраге за одговорима који
су им били неопходни.
Креиран је примарни Јутјуб канал за Београд, а затим и три секундарна канала (Нови Сад,
Крагујевац и Ниш), за потребе подизања транспарентности тока пријемног испита за
судијске и тужилачке припарвнике у мају 2018. године. Повезаност са сајтом и профилима
на другим друштвеним мрежама, уз следеће основне статистике изгледа овако:

51

Пословна/каријерна мрежа Линкедин - https://www.linkedin.com/in/pravosudnars/ помаже лако
профилисање и могућност систематичног трагања за профилима људи запослених у
правосуђу. Просечан број прегледа наших постова је прешао 1000 по посту за 2018. годину.
Друштвена мрежа Инстаграм – https://www.instagram.com/pravosudnars/ ексклузивно је
намењена за коришћење са мобилних комуникационих уређаја. У нашем случају, користимо
је по два основа:
1. „Брзој“ промоцији догађаја кроз мултимедијалне садржаје са кратким описима и
2. „Везивању“ млађих особа, чија је сфера интересовања правосуђе
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ЗАКЉУЧАК
Као једина институција за обуку у правосуђу, Правосудна академија ће током 2019. године
наставити да јача своје капацитете, кадровске, материјалне и инфраструктурне.
У време великих изазова за свеукупан правосудни систем Србије, имајући пре свега у виду
нацрт уставних амандмана у делу за правосуђе, за Правосудну академију је од највећег
значаја прописивање уставног статуса, чиме се поставља и захтев за већим степеном
одговорности и отворености у раду. Наш одговор ће бити да покажемо још снажнију
посвећеност и жељу да се унапреде сви програми обуке, са нагласком на њен садржај,
концепт и методологију, како би полазницима пружили најбољи квалитет. Ово захтева веће
улагање личног времена, енергије и одговарајућих финансијских средстава. Реновирани
простор у погледу своје пространости, броја и опремљености, представља добар предуслов
за организовање и спровођење квалитетне почетне и сталне обуке, организовање и
спровођење великог броја пријемних испита, посебних програма обуке и сл.
Имајући у виду да је током 2018. године Правосудна академија потписала два веома значајна
протокола о размени информација и повезивању база података са Високим саветом судства и
Врховним касационим судом, њихова реализација ће бити један од најважнијих задатака у
наредном периоду. Са представницима Министарства правде је већ одржано неколико
састанака који се односе на обезбеђење техничких услова за ова повезивања.
Формирања е-библиотеке и библиотеке наставних и других материјала који се користе не
само током почетне обуке на Академији, већ и материјала који се користе на едукативним
догађајима сталне обуке по различитим образовним програмима (општем годишњем
програму и специјализованим програмима за поједине правосудне професије) препознато је
као потреба на коју се може одговорити без значајнијег улагања у условима успостављене
технолочке инфраструктуре.
У нашем фокусу и даље остаје јачање сарадње са другим државним органима и
институцијама, интензивнија регионална сарадња са сличним партнерским институцијама и
даље јачање сарадње са домаћим и међународним организацијама и институцијама.
Правосудна академија ће наставити да активно учествује на изради и примени кључних
стратешких докумената у области правосуђа (Национална стратегија реформе правосуђа,
Акциони план за Поглавље 23 и Поглавље 24) и да увођењем иновација и подизањем
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квалитета рада јача улогу водеће образовне институције; да припремом и одабиром најбољих
кандидата као и стручним усавршавањем носилаца правосудних функција доприноси јачању
стабилности, квалитета и ефикасности целокупног правосудног система.

ПРАВОСУДНA АКАДЕМИЈA
ДИРЕКТОР
Ненад Вујић
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