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УВОДНА РЕЧ

Правосудна академија се труди да својим радом из године у годину допринесе професионалном, 
независном, непристрасном и ефикасном обављању судијске и тужилачке функције и 
стручном и ефикасном обављању послова судског и тужилачког особља. Ове године организован 
је пријемни испит за упис десете генерације. У складу са одлукама Високог савета судства 
и Државног већа тужилаца Правосудна академија ће уписати 50 полазника почетне обуке.

Као и претходних година, програм сталне обуке спроводио се у следећим областима: кривично, 
грађанско, привредно, управно 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. Приликом креирања програма сталне обуке за наредну годину, на основу 
члана 4. Правилника о поступку утврђивања потреба за обуком и изради предлога годишњег 
програма обуке, Правосудна академија спроводи годишњу анализу потреба за обуком својих 
корисника. Овим Правилником јасно су дефинисани кораци које стручна служба Академије – 
Одељење за истраживање и унапређење образовања прати приликом испитивања потреба 
наших корисника. 

Из Годишњег извештаја за 2019. годину, издвајамо да је Академија спровела 358 едукативних 
догађаја, са 8934 учесника и 1107 предавача. Највећи број обука Академија је организовала 
самостално, а велики број  је реализовано у сарадњи са UNHRC, UNDP, Саветом Европе, 
ИПА пројектима Европске уније, USAID, Британским саветом, 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, Београдски центар за људска права, 
YUCOM). 

Посматрано према областима, одржано је највише догађаја из области кривичног права (121 
одн. 33,79 % од укупног броја одржаних), из области посебних знања и вештина (82 одн. 22,90 
% од укупног броја одржаних) и грађанског права (59 одн. 16,48 % од укупног броја одржаних). 
Академија заузима мултисекторски/мултидисциплинарни приступ у реализацији програма 
обуке, тако што поред судија и тужилаца, учествују и припадници Министарства 
унутрашњих послова, Министарства финансија – Управе за прање новца, припадници 
центара за социјални рад, Агенције за борбу против корупције. Такође, ангажовање судија 
највиших судских инстанци као предавача као и предавача из иностранства за поједине 
области, даје додатну вредност и квалитет реализацији програма обука.   

УВОД

5



6

Извештај о реализацији активности Правосудне академије за 2019. годину, Анализа 
потреба за обукама у правосуђу за наредну годину, као и Програм сталне обуке за 2020. годину 
доступни су на интернет презентацији Академије  www.pars.rs

Захваљујем се на сарадњи председнику и члановима Управног одбора, председнику и члановима 
Програмског савета, запосленима у Правосудној академији, предавачима и менторима, 
спољним сарадницима, домаћим и међународним партнерима и 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 
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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 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. 

Током 2019. именована су два члана Управног одбора, због престанка функције члановима 
Споменки Зарић, судији Врховног касационог суда и Марији Милаковић, испред Правосудне 
академије. Одлукoм Високог савета судства за члана Управног одбора именован је Небојша 
Ђуричић, судија Другог основног суда у Београду, а одлуком Владе РС Гордана Пуалић, 
секретар Правосудне академије. На седници од 24. децембра на место заменика директора 
Правосудне академије именована је Маја Прелић. 

СТАТУС, ДЕЛАТНОСТ И 
ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
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Управни одбор ради у саставу:  

1. Александар Степановић, судија Врховног касационог суда и председник Вишег суда 
у Београду, председник Управног одбора Правосудне академије;

2. Божидар Вујичић, судија Врховног касационог суда;

3. Леонида Поповић, судија Прекршајног апелационог суда и председник Прекршајног 
апелационог суда;

4. Зорин Зоговић, заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду;

5. Наташа Кривокапић, виши јавни тужилац у Београду;

6. Небојша Ђуричић, судија Другог основног суда у Београду

7. Радомир Илић, државни секретар у Министарству правде;

8. Александра Ђурић, самостални саветник у Министарству правде

9. Гордана Пуалић, секретар Правосудне академије и

Маја Мијатовић, секретар Управног одбора.

Током 2019. године Управни одбор је кроз периодичне извештаје редовно пратио рад 
Правосудне академије, припреме и израде Програма обуке за 2020. годину, поступак уписа 
X генерације полазника почетне обуке и друге активности из надлежности Управног одбора. 
Чланови Управног одбора редовно су обавештавани од стране директора Ненада Вујића у 
вези са питањима реконструкције зграде у Светозара Марковића 21. 

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. Функцију директора Академије обавља Ненад Вујић. Директору у раду 
помажу два заменика, Мајда Кршикапа и Маја Прелић. Заменици замењују директора у 
његовом одсуству и врше друге послове које одреди директор Академије. 

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 ради у саставу:

1. Бранислава Апостоловић, судија Врховног касационог суда и председник Програмског 
савета;

2. Бранко Станић, судија Врховног касационог суда;

3. Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у 
Нишу;

4. Зорана Делибашић, судија Врховног касационог суда;

5. Јасмина Васовић, судија Врховног касационог суда;
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6. Јелена Ивановић, судија, председник Управног суда у Београду;

7. Др Јасмина Киурски, заменик Републичког јавног тужиоца;

8. Тања Павловић Недељковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу;

9. Мирослав Филиповић, заменик Вишег јавног тужиоца у Београду;

10. Каменко Козарски, судија и председник Прекршајног суда у Новом Саду;

11. Мирјана Павловић, секретар Високог савета судства;

12. Наталија Аџић, јавни бележник и

13. Милош Секулић, корисник почетне обуке на Правосудној академији (VI генерација).

Игор Милованов, секретар Програмског савета 

На седници која је одржана 16. децембра 2019. године, Програмски савет је утврдио Програм 
сталне обуке за 2020. годину и извршио презентацију Анализе процена образовних потреба 
за 2020. годину. 

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;

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 основу члана 21. Закона о судијама, Високи 
савет судства може упутити судију у институцију надлежну за обуку у правосуђу ради 
обављања стручних послова. 

На дан 31. децембар 2019. у Правосудној академији било је ангажовано 54 лица за 
извршавање послова у Академији, и то 28 лица на неодређено време, 17 лица на одређено 
време (уговор о раду) и 9 лица на основу уговора о привременим и повременим пословима. 
Судија Основног суда у Суботици, Соња Видановић, упућена је на рад у Правосудну 
академију, ради обављања стручних послова, на период од три године, за које време се 
ослобађа вршења судијске функције. Судија Врховног касационог суда у пензији, Љубица 
Милутиновић, ангажована је као стални предавач на Правосудној академији од 1. јануара 
2020. године.



ПРОГРАМСКИ САВЕТ
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права, међународно право               

и право ЕУ

Oдељење за обуку 
правосудних професија

Одељење за обуку 
посебних знања и вештина

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ 
И ФИНАНСИЈСКО 

ПОСЛОВАЊЕ

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК 
ДИРЕКТОРА

УПРАВНИ ОДБОР

Одељење за буџет и 
аналитичко-планске 

послове

Одељење за финансијско 
рачуноводствене послове

-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 обуку судских 
управитеља

-одсек за обуку судског и 
тужилачког особља

СЕКТОР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ОБРАЗОВАЊА И 
МЕЂУНАРОДНУ 

САРАДЊУ

Одељење за унапређење 
образовања

Одељење за међународну 
сарадњу

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

СЕКРЕТАРИЈАТ

Одељење за буџет и 
аналитичко-планске 

послове

Одељење за буџет и 
аналитичко-планске 

послове

Одељење за буџет и 
аналитичко-планске 

послове

ДОКУМЕНТАЦИОНО 
ИНФОРМАЦИОНИ 

ЦЕНТАР

Одељење за буџет и 
аналитичко-планске 

послове

Одељење за буџет и 
аналитичко-планске 

послове
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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. до 31. децембра 2019 према одлукама 
Високог савета судства и Државног већа тужилаца:

Генерација Година уписа: Број полазника 
који је одредио 
ВСС

Број полазника који 
је одредио ДВТ

Укупно уписано корисника 
почетне обуке:

I 2010 15 6 21

II 2011 12 15 27

III 2012 22 15 37

IV 2013 13 11 24

V 2014 16 8 24

VI 2015 18 14 32
VII 2016 14 7 19

Уписано: 184

Број кандидата који су 
положили завршни испит: 1801

VIII 2017 22 4 26

IX 2018 25 13 38

Број кандидата за које                    
је обука у току: 642

X 2019 35 15 503

Укупно уписано: 298

Када је реч о кандидатима који су изабрани на судијску или тужилачку функцију, распоред 
је следећи: 

Број кандидата који су           
положили завршни испит

Број кандидата изабраних на 
судијску функцију

Број кандидата изабраних на 
јавнотужилачку функцију

180 91 27

  
 1Три кандидата је изабрано пре полагања завршног испита (један полазник из прве и 
    два полазника седме  генерације) и један кандидат је одустао
  2Један кандидат је изабран пре полагања завршног испита (полазник осме генерације)
  3Кандидати почињу са реализацијом Програма почетне обуке 1. априла 2020. године
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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. јануар – 31. децембар 2019. године

Шифра 
програма

Шифра 
програмске 
активности/ 

пројекта

Назив програма/програмске 
активности/ пројекта

Усвојен 
буџет за 

2019.

Текући 
буџет за 

2019.

Извршење 
у 2019.

Проценат 
извршења 
у односу 
на текући 

буџет 

1602 Уређење и управљање у систему правосуђа

0009
Стручно усавршавање за будуће 
и постојеће носиоце правосудне 
функције

298.638.000 298.639.000 291.412.783 97,58%

0009
Стручно усавршавање за будуће 
и постојеће носиоце правосудне 
функције/Донаторски извори

5.000.000 8.523.407 8.082.466 94,83%

0009 Међузбир 303.638.000 307.162.407 299.495.250 97,50%

7002 ИПА 2013-Сектор правосуђа/
суфинансирање 2.827.000 2.827.000 2.473.780 87,51%

7002 ИПА 2013-Сектор правосуђа/
Фин.помоћ ЕУ 9.180.000 22.195.844 22.195.844 100,00%

7002 Међузбир 12.007.000 25.022.844 24.669.624 98,59%

Извршење буџета 2019. 301.465.000 301.466.000 293.886.563 97,49%

Укупни приходи донације и ЕУ 
помоћ 30.532.864

Укупно извршење донација и ЕУ 
помоћи 30.278.311

УКУПНО : 315.645.000 332.185.252 324.164.874 97,59%
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СЕКТОР ПОЧЕТНЕ ОБУКЕ

Пријем X генерације корисника почетне обуке

Правосудна академија је у 2019. години спровела поступак пријема X генерације корисника 
почетне обуке, према броју који су одредили Високи савет судства и Државно веће тужилаца, 
укупно 50. Правосудна академија је конкурс за пријем корисника почетне обуке огласила у 
„Службеном гласнику РС“, број 70 од 2. октобра 2019.

Кандидати су писани део пријемног испита полагали 4. новембра 2019. у форми теста са више 
понуђених одговора. Од пријављених 108 кандидата, тест је полагало 97 кандидата. Тест 
личности кандидати су полагали 8. новембра 2018. године. Оба теста кандидати су полагали 
на четири локације, у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду. Усмени део пријемног 
испита кандидати су полагали 13. и 14. новембра у просторијама Правосудне академије 
у Београду, пред Испитном 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 Лепосава Вујановић Порубовић, заменик 
Вишег јавног тужиоца у Београду. 

Цео ток пријемног испита (писмени и усмени део) је по 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 затамњеним 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 
прегледања, резултати су под шифрама кандидата објављени на местима одржавања 
тестирања и на интернет страници Правосудне академије.  

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 
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извлачио хипотетички случај из области за коју се претходно определио: кривично или 
грађанско. 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 108 пријављених кандидата за X генерацију корисника почетне обуке, полагању 
писменог дела испита приступило је 97 кандидата, од којих је 91 положио писмени део 
и квалификовало се за тест личности. За усмени део квалификовало се 76 кандидата, а 
полагању је приступило 75 кандидата. 

Правосудна академија у X генерацију уписала је ове године 50 корисника почетне обуке, 
у складу са одлукама Високог савета судства и Државног већа тужилаца. Полазници X 
генерације са обуком почињу 1. априла 2020. године.
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Завршни испит VII генерације корисника 
почетне обуке Правосудне академије

Завршни испит спроводи се у складу са Законом о Правосудној академији (чл. 37 до 40) и 
Правилником о садржини и начину полагања завршног испита. 

Правосудна академија је, у својим просторијама у Београду, у периоду од 01. до 03. јула 2019. 
организовала завршни испит VII генерације корисника почетне обуке, 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. 

Комисија је кандидате оцењивала оценама од 1 до 5 са посебним освртом на следеће 
критеријуме:

 - управљање поступком,

 - правна аргументација и 

 - општи утисак излагача.

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.
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СЕКТОР СТАЛНЕ ОБУКЕ

О свим организованим обукама судија и тужилаца и запослених у правосуђу, учесници 
су обавештавани и позивани преко председника судова и старешина органа, односно 
правосудне управе. 

Управни одбор је усвојио Програм сталне обуке за 2019. годину, уз сагласност Високог 
савета судства и Државног већа тужилаца. Програм се реализовао у следећим областима: 
кривично, грађанско, управно, 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, која укључује етику и интегритет, дисциплинску одговорност 
носилаца правосудних функција, израда првостепених одлука и судијске вештине. 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 целе године Правосудна академија је редовно организовала обуке предавача и ментора, 
у области учења одраслих. Овај програм се реализује у две тематске целине: основна обука и 
напредна обука о методу учења одраслих и менторству. Током 2019. године организовано је 
пет основних обука и четири напредне.

Током 2019. године одржано је 358 едукативних догађаја, са 8934 учесника и 1107 предавача.

Посматрано према областима, одржано је највише догађаја из области кривичног права (121 
одн. 33,79% од укупног броја одржаних), из области посебних знања и вештина (82 одн. 
22,90 % од укупног броја одржаних) и грађанског права (59 одн. 16,48 % од укупног броја 
одржаних).
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Број едукативних 
догађаја по 
областима

управно право, 1
посебна знања и вештине, 82

грађанско право, 59

кривично право, 121

привредно право, 31

прекршајно право, 22

право ЕУ, 8

људска права, 34

Број предавача
 по областима

управно право, 12

управно право, 2

посебна знања и вештине, 2089

посебна знања и вештине, 175

грађанско право, 1444

грађанско право, 179

кривично право, 3300

кривично право, 485

привредно право, 536

привредно право, 65

прекршајно право, 540

прекршајно право, 102

право ЕУ, 252

право ЕУ, 20

људска права, 761

људска права, 79

Број учесника
 по областима
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Кривично право

У области кривичног права, одржано је 121 догађај – радионице, семинари и предавања, 
са 3300 учесника и 485 предавача. 

Највише догађаја се односило на следеће материје: насиље у породици (39 одн. 32,23% 
од укупног броја одржаних); малолетници (15 одн. 12,39% од укупног броја одржаних), 
кривични поступак (12 одн. 9,91% од укупног броја одржаних) и материјално кривично 
право (10 одн. 8,26% од укупног броја одржаних).
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 
СТАЛНЕ ОБУКЕ ПО ОБЛАСТИМА

МАТЕРИЈА БРОЈ ДОГАЂАЈА

Насиље у породици 39

Малолетници 15

Кривични поступак 12

Материјално кривично право 10

Сузбијање тероризма, Спречавање прања новца 8

Високо - технолошки криминал 7

Еколошко право-кривичноправна заштита 6
Сузбијање корупције, Сузбијање организованог криминала, Финансијска 
истрага

5

Злочин из мржње 4

Сузбијање корупције 4

Ратни злочини 2

Сузбијање корупције, Финансијска истрага 2

Финансијска истрага 2

Међународна правна помоћ у кривичним стварима 1

Одузимање имовинске користи проистекле из кривичног дела 1

Сузбијање корупције, Сузбијање организованог криминала, Одузимање 
имовинске користи проистекле из кривичног дела, Финансијска истрага 1

Сузбијање тероризма 1

Сузбијање трговине људима 1

Укупно: 121
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Број одржаних 
обука по материји 

у области 
кривичног права

кривични поступак, 12

материјално кривично право, 10

сузбијање тероризма 
спречавањње прања новца, 8

високо -технолошки криминал, 7

еколошко право - 
кривичноправна заштита, 6

сузбијање корупције,          
сузбијање организаваног криминала,  

финансијска истрага, 5

злочин из мржње, 4

Сузбијање корупције,
финансијска истрага, 2

финансијска истрага, 2

ратни злочини, 2

сузбијање трговине људима, 1

сузбијање тероризма, 1

сузбијање корупције, сузбијање организованог 
криминала, одузимање имовинске користи 
проистекле из дела, финансијска истрага, 1

одузимање имовинске користи 
проистекле из кривичног дела,1

међународна правна помоћ у 
кривичним стварима, 1

сузбијање корупције, 4

остало, 11

малолетници, 15

насиље у породици, 39
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МАТЕРИЈА: СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ, СУЗБИЈАЊЕ ТЕРОРИЗМА, ФИНАНСИЈСКА ИСТРАГА, СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 

Радионица „Међународна 
сарадња у вези са прањем 
новца и финансирањем те-
роризма“

Пројекат UNODC и CEPOL 
''Изградња капацитета за фи-
нансијске истраге у земљама 
западног Балкана'' и буџет 
Правосудне академије

судијe посебних одељења ви-
ших судова, Виши јавни тужи-
оци и њихови заменици, при-
падници специјалних одељења 
МУП-а, Управе за спречавање 
прања новца, Управе царина и 
Пореске управе

стручно усавршавање учес-
ника за примену вештина у 
области финансијских ис-
трага са фокусом на кривич-
но дело прања новца

по завршетку обуке, учес-
ници имају виши ниво про-
фесионалних знања и веш-
тина за вођење поступака 
финансијских истрага

Једна петодневна радиони-
ца у којој је учествовало 33 
учесника, од 04. до 08. фе-
бруара 2019. 

„Проактивне истраге ко-
руптивних предмета, пред-
мета финансијских превара 
и економског криминала: 
Преваре са поразом на до-
дату вредност – тренинг 
тренера (модул 3)“

Мисија ОЕБС-а у Србији и 
ОПДАТ (амбасада САД) и 
буџет ПА

обучени тренери / носио-
ци јавнотужилачких функ-
ција и судије из 4 апелаци-
она подручја који се баве 
коруптивним предметима, 
запослени у институцијама 
које су предвиђене Зако-
ном о организацији и над-
лежности државних органа 
у сузбијању организованог 
криминала, тероризма и ко-
рупције

-Развијање проактивног присту-
па у вођењу и управљању 
истрагама;
-Развијање вештина критич-
ког размишљања и решавања 
проблема приликом анализи-
рања предмета и доказа;
-Развијање вештине вођења 
истрага, финансијских и ту-
жилачких вештина;
-Развијање вештина потреб-
них за рад у ударној групи 
и вођење предмета укљу-
чујући и оних неопходних 
за надзор, вођење и коор-
динацију истраге;
-Развијање основног разу-
мевања питања везаних за 
вођење поступка у предме-
тима превара са порезом на 
додату вредност.

по завршетку обуке, учес-
ници су подигли ниво про-
фесионалних знања и веш-
тина потребних за вођење 
проактивних истрага на који-
ма почива успешно вођење 
поступака у предметима 
превара са порезом на до-
дату вредност

одржане су две тродневна 
радионице у којима је уче-
ствовало 42 учесника:
-од 06. до 08. фебруара 
2019. у Вршцу (тренинг тре-
нера 20 учесника)
-од 04. до 06. децембра 
2019. у Шапцу (22 учесни-
ка)

„Превенција и борба против 
корупције: Модул 1 - приме-
на КЗ и прописа из области 
привреде и финансија“

Пројекат ЕУ „Превенција и 
борба против корупције“ и 
буџет Правосудне акаде-
мије

судије посебних одељења 
за борбу против корупције 
у Вишим судовима у Бео-
граду, Новом Саду, Нишу и 
Краљеву

да судије из сва четири посеб-
на одељења за борбу против 
корупције размене доса-
дашња практична искуства у 
вези са применом КЗ и Закона 
о организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању 
организованог криминала, те-
роризма и корупције и поку-
шају да установе јединствену 
судску праксу

по завршетку радионице 
судије су добиле увид у 
судску праксу сва четири 
посебна одељења за борбу 
против корупције и дефи-
нисали су препоруке за от-
клањање спорних питања и 
уједначавање судске прак-
се

одржано је укупно једна 
дводневна радионица у којој 
је учествовало 16 учесни-
ка и то од 07. до 08. марта 
2019.
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ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 

„Суђења у предметима 
привредног криминала и ко-
рупције – отворена питања, 
нови начини доказивања и 
упоредноправна решења“

Пројекат USAID „За одго-
ворну власт“ и буџет Право-
судне академије

судије посебних одељења 
за борбу против корупције 
у Вишим судовима у Бео-
граду, Новом Саду, Нишу и 
Краљеву

да се судије из сва четири 
посебна одељења за бор-
бу против корупције упо-
знају са упоредноправним 
решењима држава у реги-
ону, размене досадашња 
практична искуства у вези 
са применом КЗ и Закона 
о организацији и надлеж-
ности државних органа у 
сузбијању организованог 
криминала, тероризма и ко-
рупције и дефинишу спорна 
питања

по завршетку округлог сто-
ла судије су добиле увид 
у судску праксу држава у 
региону као и праксу сва 
четири посебна одељења 
за борбу против корупције 
и дефинисали су спорна 
питања везана за примену 
процесноправних и мате-
ријалноправних одредби 
Закона о организацији и над-
лежности државних органа 
у борби против организова-
ног криминала и корупције

одржан је укупно 1 (је-
дан) једнодневни округли 
сто у којем је учествовало 
29 учесника и то 29. марта 
2019.

„Програм финансијских обу-
ка“

Пројекат UNODC ''Изградња 
капацитета за финансијске 
истраге у земљама западног 
Балкана'' и буџет Правосуд-
не академије

судије из Посебног 
одељења за организова-
ни криминал Вишег суда 
у Београду, судије из По-
себних одељења за суз-
бијање корупције Виших 
судова Београд, Нови Сад, 
Ниш и Краљево, заменици 
тужиоца из Тужилаштва за 
организовани криминал, за-
меници тужиоца из Посеб-
них одељења за сузбијање 
корупције Виших јавних ту-
жилаштава Београд, Нови 
Сад, Ниш и Краљево, Ди-
рекција полиције, УКП-а и 
то из СБПОК-а/ОСОФК-а, 
из СБПОК-а/ЈФИ-а и из 
ОБПК-а, представници из 
Пореске полиције, Управе 
царина, Управе за спре-
чавање прања новца, фи-
нансијски форензичар из 
Посебног одељења за суз-
бијање корупције ВЈТ-а у 
Београду

Циљ: да учесницима омо-
гући подизање нивоа знања 
и професионалних вешти-
на за вођење финансијских 
истрага у борби против ко-
рупције применом Закона о 
организацији и надлежно-
сти државних органа у суз-
бијању организованог кри-
минала, тероризма и коруп-
ције и свих пратећих закона.

по завршетку обуке, учес-
ници радионице су добили 
виши ниво стручних знања 
о техникама вођења финан-
сијских истрага као и са-
радњи у прикупљању и раз-
мени информација са другим 
органима који у овим истра-
гама учествују.

одржано је укупно две чет-
вородневне радионице 
у којима је учествовао 51 
учесник и то:
-од 26. до 29. марта 2019. у 
Београду (25 учесника).
-од 21. до 24. маја 2019. у 
Београду (26 учесника).
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ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 

„Организовани криминал 
и тероризам у БиХ, Црној 
Гори и Србији“

Пројекат „Јачање правосуд-
не сарадње, међусобног 
поверења и капацитета ин-
ституција за едукацију пра-
восуђа у Републици Србији, 
Црној Гори и Босни и Херце-
говини“

судије и тужиоци из Црне 
Горе, Босне и Херцеговине 
и Србије

Унапређење стручног 
знања учесника о борби 
против организованог кри-
минала и тероризма

по завршетку радионице 
судије и тужиоци су добили 
увид у судску и тужилач-
ку праксу Црне Горе, БиХ 
и Србије у борби против 
организованог криминала 
и тероризма и унапреди-
ли су своја професионална 
знања и вештине у циљу ја-
чања правосудне сарадње, 
међусобног поверења и ка-
пацитета институција у пра-
восуђу

одржана је једна дводневна 
радионица у којој је уче-
ствовало 28 учесника и то 
од 09. до 10. априла 2019. 
у Београду

„Национална процена ризи-
ка од прања новца и финан-
сирања тероризма“

ИПА пројекат подрш-
ке Управи за спречавање 
прања новца и буџет Право-
судне академије

судије посебних одељења 
за борбу против корупције 
у Вишим судовима, заменици 
виших јавних тужилаца по-
себних одељења за борбу 
против корупције, тужилач-
ки помоћници и сарадници 
Тужилаштва за организовани 
криминал, полицијски служ-
беници

Повећање нивоа стручног 
знања учесника за иден-
тификовање, процену и 
разумевање ризика од 
прања новца у циљу раз-
воју система за спречавање 
прања новца и финанси-
рања тероризма а у скла-
ду са Акционим планом за 
спровођење препорука из 
Процене ризика за прање 
новца и Процене ризике за 
финансирање тероризма од 
31.05.2018.

По завршетку обуке учес-
ници имају већи ниво струч-
ног знања са типологијом 
процене ризика од прања 
новца

одржано је четири једно-
дневна семинара у којима 
је учествовало 84 учесника 
и то:
-12. априла 2019. у Београ-
ду (30 учесника)
-17. маја 2019. у Краљеву 
(19 учесника)
-24. маја 2019. у Нишу (21 
учесник)
- 12 јуна 2019. у Новом Саду 
(14 учесника)

„Смернице за успостављање 
јединствене методологије 
израде извештаја и јед-
нобразног праћења пред-
мета прања новца и предме-
та финансирања тероризма“

КПМГ (Пројекат ЕУ „ЕУ за 
тебе) и буџет Правосудне 
академије

судије основних и виших су-
дова кривичних одељења, 
основни и виши јавни тужи-
оци и њихови заменици, по-
лицијски службеници, само-
стални учесници

Повећање нивоа стручног 
знања учесника за иден-
тификовање, процену и 
разумевање ризика од 
прања новца у циљу раз-
воју система за спречавање 
прања новца и финанси-
рања тероризма а у скла-
ду са Акционим планом за 
спровођење препорука из 
Процене ризика за прање 
новца и Процене ризике за 
финансирање тероризма од 
31.05.2018.

По завршетку обуке учес-
ници имају већи ниво струч-
ног знања са типологијом 
процене ризика од прања 
новца

Одржане су две дводневне 
и једна једнодневна радио-
ница у којима је учествовало 
85 учесника и то:
-од 02. до 03. септембра 
2019. у Нишу (35 учесника).
-од 25. до 26. септембра 
2019. у Суботици (34 учес-
ника).
- 30. октобра 2019. у Бео-
граду (16 учесника)
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ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 

„Примена Закона о органи-
зацији и надлежности др-
жавних органа у сузбијању 
организованог криминала, 
тероризма и корупције – 
Анализа судске праксе ко-
руптивних предмета у дру-
гом степену, спорна питања 
судија из првог степена“

Пројекат ЕУ „Превенција и 
борба против корупције“ и 
буџет Правосудне акаде-
мије

судије апелационих судова 
који поступају у предметима 
за борбу против корупције 
у Апелационим судовима 
у Београду, Новом Саду, 
Нишу и Крагујевцу

Усаглашавање око спорних 
питања и судске праксе по-
себних одељења за борбу 
против корупције Виших су-
дова и судија апелационих 
судова

Дефинисање закључака и 
препорука за отклањање 
спорних питања и уједна-
чавање судске праксе у 
предметима за борбу про-
тив корупције апелационих 
судова

одржана је укупно једна јед-
нодневна радионица у којој 
је учествовало 9 учесника и 
то 18. априла 2019.

„Превенција и борба против 
корупције Модул 1: Приме-
на КЗ и прописа из области 
привреде и финансија: Ради-
оница о актуелним питањима 
у примени Закона о орга-
низацији и надлежности др-
жавних органа у сузбијању 
организованог криминала, 
тероризма и корупције“

Пројекат ЕУ „Превенција и 
борба против корупције“ и 
буџет Правосудне акаде-
мије

судије апелационих судова 
који поступају у предметима 
за борбу против корупције 
у Апелационим судовима 
у Београду, Новом Саду, 
Нишу и Крагујевцу

Усаглашавање око спорних 
питања и судске праксе по-
себних одељења за борбу 
против корупције Виших су-
дова и судија апелационих 
судова

Дефинисање закључака и 
препорука за отклањање 
спорних питања и уједна-
чавање судске праксе у 
предметима за борбу про-
тив корупције апелационих 
судова

одржана је укупно 1 (јед-
на) једнодневна радионица 
у којој је учествовало 11 
учесника и то 07. јуна 2019.

 „Проактивне истраге ко-
руптивних предмета, пред-
мета финансијских превара 
и економског криминала: 
Проактивне истраге у об-
ласти јавних набавки (модул 
2)“

Мисија ОЕБС-а у Србији и 
ОПДАТ (амбасада САД) и 
буџет ПА

носиоци јавнотужилачких 
функција и судије из 4 апела-
циона подручја који се баве 
коруптивним предметима, 
запослени у институцијама 
које су предвиђене Зако-
ном о организацији и над-
лежности државних органа 
у сузбијању организованог 
криминала, тероризма и ко-
рупције

-да учесницима пружи по-
требна знања и практична 
искуства у вези са применом 
КЗ и Закона о организацији и 
надлежности државних ор-
гана у сузбијању организо-
ваног криминала, тероризма 
и корупције.
-Да унапреди укупну ефи-
касност у борби против 
корупције и допринесе 
смањењу свих облика ко-
рупције
-да ојача националне ме-
ханизме за превенцију и 
борбу против корупције 
у складу са Националном 
стратегијом за борбу против 
корупције и Акционим пла-
ном за Поглавље 23

по завршетку обуке, учес-
ници су подигли ниво про-
фесионалних знања и веш-
тина потребних за вођење 
проактивних истрага на који-
ма почива успешно вођење 
поступака у предметима 
злоупотреба са јавним на-
бавкама

одржане су 2 (две) тро-
дневне радионице у којима 
је учествовало 44 учесника:

-од 19. до 21. јуна 2019. у 
Врњачкој Бањи (20 учесни-
ка).

- од 20. до 22. новембра 
2019. у Вршцу (24 учесни-
ка).
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БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА

-Развијање вештина кри-
тичког размишљања и ре-
шавања проблема у вези 
-Развијање вештине рада у 
ударним групама и вешти-
не управљања предметима, 
укључујући и вештине које 
су потребне за надзирање, 
руковођење и координа-
цију истрага; и
-Развијање основног раз-
умевања проблема у вези 
са истрагама и процесуи-
рањем предмета злоупотре-
ба у вези са јавним набавка-
маса анализом предмета и 
доказима;
-Развијање вештина вођења 
истрага, финансијских и ту-
жилачких вештина;

„Оперативни тимови посеб-
них одељења за сузбијање 
корупције“

Пројекат ЕУ „Превенција и 
борба против корупције“ и 
Министарство правде САД, 
ОПДАТ и буџет Правосудне 
академије

заменици тужиоца у анти-
корупцијским одељењима 
и полицијски службеници 
антикорупцијских одељења

Разматрање примене Закона 
о организацији и надлежно-
сти - научене лекције, по-
зитивне стране, негативни 
аспекти, превазиђени про-
блеми, питања комуника-
ције;
-подршка за делотворност 
нових одељења за суз-
бијање корупције у Србији 
специјализованих за борбу 
против корупције;
-Утврђивање делотворно-
сти концепта мултидисци-
плинарних тимова;
-Разматрање делотворности 
управљања ударном гру-
пом;

боља координација специја-
лизованих одељења за бор-
бу против корупције на ос-
нову анализе добре и лоше 
тужилачке праксе у приме-
ни Закона о организацији и 
надлежности државних ор-
гана у сузбијању организо-
ваног криминала, тероризма 
и корупције

одржано је укупно 2 (две) 
дводневне радионице у 
којима је учествовало 62 
учесника и то:
-од 24. до 25. јуна 2019. у 
Новом Саду (32 учесника)
- од 08. до 09. јула 2019. у 
Краљеву

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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-Утврђивање нивоа са-
радње и координације из-
међу тужилаца, полицијских 
истражитеља и службеника 
за везу који су додељени 
посебним одељењима;
- анализа добре и лоше 
праксе ради коришћења у 
будућем раду

„Доказивање коруптивних 
кривичних дела и кривичних 
дела са елементима коруп-
ције“

Мисија ОЕБС и буџет Право-
судне академије

заменици тужиоца у анти-
корупцијским одељењима 
и полицијски службеници 
антикорупцијских одељења

-Разматрање примене Зако-
на о организацији и надлеж-
ности 
- научене лекције, позитив-
не стране, негативни аспек-
ти, превазиђени проблеми, 
питања комуникације;
-подршка за делотворност 
нових одељења за суз-
бијање корупције у Србији 
специјализованих за борбу 
против корупције;
-Утврђивање делотворно-
сти концепта мултидисци-
плинарних тимова;
-Разматрање делотворности 
управљања ударном гру-
пом;
-Утврђивање нивоа сарадње 
и координације између 
тужилаца, полицијских ис-
тражитеља и службеника за 
везу који су додељени по-
себним одељењима;
-анализа добре и лоше 
праксе ради коришћења у 
будућем раду

боља координација специја-
лизованих одељења за бор-
бу против корупције на ос-
нову анализе добре и лоше 
тужилачке праксе у приме-
ни Закона о организацији и 
надлежности државних ор-
гана у сузбијању организо-
ваног криминала, тероризма 
и корупције

одржана је 1 (једна) дво-
дневна радионица од 12. до 
13. децембра 2019. у Бео-
граду

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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„Презентација практикума 
за истраге и процесуирање 
кривичних дела корупције“

Пројекат USAID „за одговор-
ну власт“ и буџет ПА

судије, тужиоци, полицијски 
службеници, стручна јав-
ност

упознавање судија и тужи-
лаца и шире стручне јавно-
сти са садржајем практикума 
који треба да послужи и као 
основ за серију едукација 
у организацији Правосуд-
не академије, као и израду 
e-learning програма за по-
лазнике почетне и контину-
иране обуке Правосудне 
академије

Практикум представља по-
четни корак у промови-
сању ефикасних метода 
борбе против корупције 
и усвајању добрих пракси 
кроз њихово спровођење. 
У њему су објашњени на-
чини на које се најзначајнији 
међународни стандарди за 
борбу против  корупције 
могу применити на нацио-
налном нивоу. Поред тога, 
разрађене су стратегије и 
алати који се користе при-
ликом спровођења проак-
тивних истрага у предмети-
ма финансијског криминала 
и корупције, а наглашени 
су и практични ефекти који 
се могу постићи применом 
тих стандарда кроз добро 
планирану и спроведену 
истрагу.

одржана је 1 (једна) презен-
тација 20. септембра 2019.

„Међународни програм 
сертификације у области ис-
траживања превара и спре-
чавања прања новца“

Канцеларија за међународ-
ну помоћ, усавршавање и 
професионалну обуку у 
правосуђу Министарства 
правде САД и буџет Право-
судне академије

основни и виши јавни тужи-
оци и њихови заменици, по-
лицијски службеници, само-
стални учесници

развијање и повећање капа-
цитета тужилаца, полиције 
и службеника за везу за 
истраживање и процесуи-
рање коруптивних предме-
та, финансијских превара и 
привредног криминала

учесници су упознати са 
детаљима обуке за међуна-
родну сертификацију у об-
ласти истраживања превара 
и спречавања прања новца, 
и прошли су писмено и ус-
мено тестирање

одржане су укупно 2 (две) 
активности на ову тему:
-18. октобра 2019. у Бео-
граду једнодневна презен-
тација (25 учесника)
- 05. новембра 2019. у Бе-
ограду писмено и усмено 
тестирање кандидата (22 
учесника)

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

„Ефективно одузимање имо-
вине: правни стандарди и 
добре праксе“

AIRE Centre and Regional 
Anti-Corruption Initiative 
(RAI) уз подршку Владе Ве-
лике Британије и фондације 
"Konrad Adenauer" и буџет 
Правосудне академије

судије апелационих судова, 
заменици јавног тужиоца из 
апелационих и виших јав-
них тужилаштва (посебних 
одељења за борбу против 
корупције) уз учеснике из 
иностранства

Усавршавање знања и веш-
тина јавних тужилаца и су-
дија у области одузимања 
имовине проистекле из 
кривичних дела како би се 
поспешила размена добрих 
пракси у југоисточној Ев-
ропи у складу са међуна-
родним и европским прав-
ним стандардима и судском 
праксом Европског суда за 
људска права

Подигнут ниво професио-
налних знања и вештина у 
области одузимања имовине 
проистекле из кривичних 
дела

одржана је укупно 1 (једна) 
дводневна радионица од 28. 
до 29. новембра 2019. у Бе-
ограду у којој је учествова-
ло 6 представника из Србије

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

„Прекршај или пореско 
кривично дело“

Пројекат ЕУ „Превенција и 
борба против корупције“ и 
буџет Правосудне акаде-
мије

руководиоци (начелници 
и шефови) Сектора за кон-
тролу-теренска контрола 
и начелници регионалних 
одељења Сектора поре-
ске полиције са целокупног 
подручја Србије

Унапређење знања и про-
фесионалних вештина ру-
ководилаца Сектора за кон-
тролу и начелника регио-
налних одељења Сектора 
пореске полиције приликом 
утврђивања намере да ли 
је порески обвезник учи-
нио прекршај или кривично 
дело

По завршетку обуке учес-
ници су повећали ниво 
стручног знања и профе-
сионалних вештина у при-
мени својих законских ов-
лашћења за ефикасније от-
кривање пореских прекр-
шаја и пореских кривичних 
дела.

одржано је 5 (пет) троднев-
них обука у којима је уче-
ствовало 132 учесника:
-од 19. до 21. јуна 2019. у 
Београду (14 учесника)
-од 09. до 11. септембра 
2019. у Новом Саду (31 
учесник)
-од 01. до 03. октобра 2019. 
у Крагујевцу (30 учесника)
-од 12. до 14. новембра 
2019. у Нишу (29 учесника)
- од 25. до 27. новембра 
2019. у Београду (28 учес-
ника)

„Национални стратешки 
дијалог о недозвољеној тр-
говини у Србији“

Међународни институт из 
Сиракузе и буџет Право-
судне академије

тужилац за организовани 
криминал и његови замени-
ци, тужилац за високотех-
нолошки криминал и његови 
заменици, судије виших су-
дова, полицијски службени-
ци, запослени у управи ца-
рина, службеници пореске 
управе

Унапређење знања и поди-
зање нивоа свести о недо-
звољеној трговини, јачање 
сарадње и заједничког рада 
националних институција 
и запослених у кривичном 
правосуђу

По завршетку обуке учес-
ници су повећали ниво 
стручног знања и профе-
сионалних вештина у обла-
сти недозвољене трговине, 
појачан је капацитет запос-
лених у кривичном право-
суђу како би се адекватно 
борили са недозвољеном 
трговином и повезаним кри-
вичним делима

одржана је 1 (једна) тро-
дневна радионица од 02. до 
04. јула 2019.

„Преваре и злоупотребе са 
платним картицама“

Привредна комора Србије 
и буџет Правосудне акаде-
мије

Циљна група: судије кри-
вичних одељења основних, 
виших и апелационих су-
дова, судијски помоћници, 
Основни и Виши јавни тужи-
оци и заменици, тужилачки 
помоћници и сарадници, 
полицијски службеници, са-
мостални учесници.

Циљ: Упознавање пред-
ставника тужилаштва, пра-
восуђа и Министарства 
унутрашњих послова са ак-
туелним трендовима у кар-
тичарству и могућим злоу-
потребама платних картица 
(чл. 243. КЗ)

Повећан ниво професио-
налних знања и вештина за 
поступање по чл.243. и чл. 
244б Кривичног законика

одржане су 4 (четири) јед-
нодневне радионице у који-
ма је учествовало 149
учесника и то:
-03. октобра 2019. у Кра-
гујевцу (32 учесника).
-25. октобра 2019. у Новом 
Саду (52 учесника).
-01. новембра 2019. у Нишу 
(41 учесник)
- 16. децембра 2019. у Бео-
граду (24 учесника)

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: КРИВИЧНИ ПОСТУПАК

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

„Доказна радња увиђаја и 
изузимање микротрагова 
приликом форензичке об-
раде лица места“

Пројекат Мисије ОЕБС у Ср-
бији: „Имплементација Зако-
ника о кривичном поступку: 
Нове форензичке технике 
у истрази, Истрага случаје-
ва наводног злостављања, 
Принцип опортунитета“

заменици јавних тужилаца 
из Основних и Виших јавних 
тужилаштва све 4 апелације, 
форензички техничари под-
ручних Полицијских управа

Развијање знања и вештина 
јавних тужилаца и заменика 
као руководилаца истраж-
ног поступка у складу са 
ЗКП и оспособљавање за 
успешно вођење поступка 
са посебним нагласком на 
значај форензичке обра-
де лица места као доказне 
радње

По завршетку обуке учес-
ници имају већи степен 
професионалних знања и 
вештина у вези форензич-
ких техника за обраду лица 
места у процесуирању кри-
вичних дела

одржано је укупно 7 (се-
дам) једнодневних семинара 
у којима је учествовало 244 
учесника и то:
-24. априла 2019. у Београ-
ду (43 учесника).
-23. маја 2019. у Новом Саду 
(37 учесника)
-11. јуна 2019. у Нишу (41 
учесник)
-11. септембра 2019. у Бео-
граду (33 учесника).
-23. октобра 2019. у Кра-
гујевцу (30 учесника)
-07. новембра 2019. у Бео-
граду (26 учесника).
- 29. новембра 2019. на Зла-
тибору (34 учесника)

„Представљање Приручни-
ка за примену начела опор-
тунитета кривичног гоњења“

Пројекат Мисије ОЕБС у Ср-
бији: „Имплементација Зако-
ника о кривичном поступку: 
Нове форензичке технике 
у истрази, Истрага случаје-
ва наводног злостављања, 
Принцип опортунитета“

јавни тужиоци и заменици 
јавних тужилаца из основних 
и виших јавних тужилаштва 
са подручја 4 апелације, 
тужилачки сарадници и по-
моћници

Изградња капацитета тужи-
лаца за јединствену примену 
начела одложеног кривич-
ног гоњења и отклањање 
неуједначености праксе 
јавних тужилаштава. употре-
бом приручника који пружа 
јасне и прецизне инструк-
ције тужиоцима у првом сте-
пену а који ће Републичко 
јавно тужилаштво усвојити 
као обавезно упутство

Примењене препоруке о 
примени принципа опорту-
нитета (могућности одло-
женог гоњења) у кривичном 
поступку и јединствена при-
мена од стране јавних тужи-
лаштава.

одржана су 3 (три) једно-
дневна округла стола у који-
ма је учествовало 90
учесника:
- 30. октобра 2019. у Бео-
граду (32 учесника)
-13. новембра 2019. у Но-
вом Саду (23 учесника).
-04. децембра 2019. у Нишу 
(35 учесника).

„Представљање смерница за 
унапређење судске праксе 
у поступцима за накнаду 
штете жртвама тешких кри-
вичних дела у кривичном 
поступку“

Пројекат Мисије ОЕБС у Ср-
бији: „Подршка жртвама и 
сведоцима кривичних дела у 
Србији“ и буџет Правосудне 
академије

судије виших судова и јавни 
тужиоци и заменици виших 
јавних тужилаштва са под-
ручја београдске и ново-
садске апелације, тужилач-
ки сарадници и помоћници

представљања публикације 
„Смернице за унапређење 
судске праксе у поступци-
ма накнаде штете жртвама 
тешких кривичних дела у 
кривичном поступку“ коју 
је израдила радна група Вр-
ховног касационог суда

судије и тужиоци су упо-
знати са смерницама за уна-
пређење судске праксе у 
поступцима накнаде штете 
жртвама тешких кривичних 
дела у кривичном поступку

одржана су укупно 2 (два) 
једнодневна семинара у 
којима је учествовало 26 
учесника:
-14. новембра 2019. у Бео-
граду (12 учесника).
- 13. децембра 2019. у Но-
вом Саду (14 учесника)
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МАТЕРИЈА: НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

„Примена Закона о спреча-
вању насиља у породици“

буџет Правосудне акаде-
мије

судије прекршајних, основ-
них, виших и апелационих 
судова; основни и виши јав-
ни тужиоци и њихови заме-
ници, тужилачки помоћници 
и сарадници

унапређивање знања учес-
ника о међународним прин-
ципима и новим европским 
стандардима борбе против 
породичног и родно засно-
ваног насиља, уз позивање 
на референтну судску 
праксу Европског суда за 
људска права у Стразбуру, 
затим представљање недав-
но усвојеног Закона о спре-
чавању насиља у породици, 
процена ризика од поро-
дичног насиља и референт-
не студије случаја

по завршетку обуке учес-
ници су добили увид у зна-
чај међународних глобалних 
принципа елиминације свих 
облика дискриминације 
према женама; унапреди-
ли познавање европских 
стандарда установљених за 
спречавање и борбу против 
насиља над женама и насиља 
у породици, упознати су 
са циљем Закона о спреча-
вању насиља у породици, 
домену примене, посту-
пању надлежних органа у 
препознавању, спречавању, 
заустављању и сузбијању 
насиља над женама и насиља 
у породици; унапредили су 
знање о важности примене 
хитних мера заштите жртве 
породичног и родно засно-
ваног насиља кроз анализе 
студија случаја на основу 
новог Закона о спречавању 
насиља у породици и упо-
знати су са новим институтом 
тзв. процене ризика у ланцу 
мера сузбијања породичног 
и родно заснованог насиља

одржано је укупно 15 (пет-
наест) једнодневних семи-
нара у којима је учествовало 
515 учесника и то:
-01. фебруара 2019. у Бео-
граду (24 учесника).
-08. фебруара 2019. у Кра-
гујевцу (30 учесника)
-27. марта 2019. у Нишу (40 
учесника)
-04. априла 2019. у Београ-
ду (25 учесника).
-04. априла 2019. у Нишу 
(48 учесника).
-10. априла 2019. у Београ-
ду (41 учесник).
-12. априла 2019. у Кра-
гујевцу (35 учесника).
-12. априла 2019. у Новом 
Саду (32 учесника).
-17. априла 2019. у Београ-
ду (35 учесника).
-19. априла 2019. у Београ-
ду (57 учесника).
-19. априла 2019. у Новом 
Саду (44 учесника).
-22. априла 2019. у Кра-
гујевцу (39 учесника).
-14. јуна 2019. у Нишу (26 
учесника)
-27. септембра 2019. у Бео-
граду (26 учесника).
- 12. децембра 2019. у Бео-
граду (13 учесника)
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„Заједничка обука за при-
мену Закона о спречавању 
насиља у породици“

буџети Правосудне акаде-
мије и Криминалистичко-по-
лицијског универзитета

надлежни полицијски служ-
беници ПУ за град Београд, 
Врање, Ужице, Јагодина, 
Ниш, Нови Пазар, Шабац, 
Нови Сад, Суботица, Срем-
ска Митровица, Крагује-
вац, Смедерево, Лесковац, 
Ваљево, Прокупље, Прије-
поље, Панчево, Сомбор, Ки-
кинда, Бор, Чачак, Краљево, 
Зрењанин, Крушевац и По-
жаревац

Унапређење знања за прак-
тичну примену Закона о 
спречавању насиља у по-
родици кроз заједнички рад 
судија, тужиоца и полиције.

Судија је оспособљен да 
оцени примљену докумен-
тацију и процену ризика 
надлежног полицијског 
службеника, јавног тужиоца 
и поднетог предлога; да из-
ради одлуку поводом пред-
лога и одлучи по жалби

Након завршене обуке 
надлежни полицијски служ-
беник правилно поступа у 
конкретним ситуацијама, 
у процени ризика, изради 
наређења о хитним мерама 
и припреми комплетирања 
и предаје материјала над-
лежном јавном тужиоцу на 
поступање. Надлежни јавни 
тужилац је практично оспо-
собљен за примљену доку-
ментацију и процену ризи-
ка надлежног полицијског 
службеника, израду пред-
лога за продужење хитних 
мера и достављање предме-
та надлежном суду.

одржано је укупно 25 (два-
десетпет) једнодневних ра-
дионица у којима је учество-
вало 580 учесника и то:
-05. октобра 2019. у Београ-
ду (23 учесника)
-05. октобра 2019. у Београ-
ду (24 учесника)
-12. октобра 2019. у Нишу 
(24 учесника)
-12. октобра 2019. у Београ-
ду (27 учесника)
-19. октобра 2019. у Новом 
Саду (23 учесника)
-19. октобра 2019. у Београ-
ду (24 учесника)
-26. октобра 2019. у Смеде-
реву (21 учесник)
-28. октобра 2019. у Београ-
ду (22 учесника)
-02. новембра 2019. у Ваље-
во (24 учесника)
-02. новембра 2019. у Бео-
граду (19 учесника)
-09. новембра 2019. у Бео-
граду (26 учесника)
-09. новембра 2019. у Пан-
чеву (24 учесника)
-16. новембра 2019. у Бео-
граду (24 учесника)
-23. новембра 2019. у Бео-
граду (25 учесника)
-23. новембра 2019. у Новом 
Саду (22 учесника)
-30. новембра 2019. у Бео-
граду (20 учесника)
-30. новембра 2019. у 
Краљеву (24 учесника)
- 07. децембра 2019. у Бео-
граду (19 учесника)
-07. децембра 2019. у Ки-
кинди (22 учесника)
-14. децембра 2019. у Бео-
граду (24 учесника)
-14. децембра 2019. у Бео-
граду (24 учесника)
-21. децембра 2019. у Бео-
граду (23 учесника)
-21. децембра 2019. у Бео-
граду (22 учесника)
-28. децембра 2019. у Бео-
граду (25 учесника)
-28. децембра 2019. у Бео-
граду (25 учесника)
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МАТЕРИЈА: МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

„HELP курс на даљину – 
међународна правна помоћ 
у кривичним стварима (мо-
дул 1)“

Савет Европе и буџет Пра-
восудне академије

основни јавни тужиоци и 
њихови заменици, тужилач-
ки помоћници и сарадници, 
корисници почетне обуке

Упознавање учесника са 
међународном правном по-
моћи у кривичним стварима 
путем HELP курса на даљину

учесници су упознати са 
функционисањем HELP кур-
са на даљину на тему међу-
народне правне помоћи у 
кривичним стварима

одржан је укупно 1 (један) 
једнодневни семинар у 
којем је учествовао 21 учес-
ник и то 04. фебруара 2019.
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МАТЕРИЈА: ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

„Уводни модул обуке о ви-
сокотехнолошком кримина-
лу, електронским доказима 
и имовинској користи стече-
ној извршењем кривичних 
дела путем интернета“

Пројекат ЕУ и Савета Европе 
iPROCEEDS и буџет Право-
судне академије

носиоци јавнотужилачких 
функција, судије, судијски 
и тужилачки помоћници и 
запослени у институцијама 
које су предвиђене Зако-
ном о организацији и над-
лежности државних органа 
за борбу против високотех-
нолошког криминала

да учесницима пружи 
уводни ниво знања о интер-
нет криминалу, електрон-
ским доказима и претре-
сању, одузимању и конфи-
скацији прихода од интер-
нет криминала.

по завршетку обуке учес-
ници су стекли основно 
знање о интернет кримина-
лу и електронским докази-
ма; финансијским истрагама 
о приходима од интернет 
криминала; начинима на које 
судије и тужиоци могу да се 
баве њима; материјалним и 
процедуралним законима, 
као и технологијама које се 
могу применити и начини-
ма за предузимање хитних 
и ефикасних мера као и 
опсежну међународну са-
радњу

одржан је укупно 1 (један) 
четвородневни семинар од 
25. до 29. новембра 2019.

„Високотехнолошки крими-
нал и заштита деце и мало-
летника (фаза 3)“

Пројекат подршке „Save the 
children“ и буџет Правосуд-
не академије

судије, тужиоци, заменици 
јавних тужилаца, тужилачки 
помоћници и саветници из 
основних и виших судова 
и тужилаштва, полицијски 
службеници

унапређење професионал-
них знања и вештина право-
судних и полицијских органа 
у области заштите деце од 
насиља на интернету

по завршетку обуке, учес-
ници имају унапређена про-
фесионална знања и вешти-
не из области високотехно-
лошког криминала и елек-
тронских доказа и интернет 
криминалу, финансијским 
истрагама о приходима од 
интернет криминала, мате-
ријалним и процедуралним 
законима као и технологија-
ма које се могу применити 
и начинима за предузимање 
хитних и ефикасних мера

одржано је укупно 6 (шест) 
једнодневних семинара у 
којима је учествовало 119 
учесника и то:
- 22. фебруара 
2019. у Београду (18 учес-
ника).
- 22. марта 2019. у 
Новом Саду (19 учесника)
- 19. априла 2019. у 
Нишу (19 учесника)
- 24. маја 2019.  у 
Новом Пазару (18 учесника)
- 25. октобра 2019.  
у Београду (19 учесника).
29. новембра 2019.  у Кра-
гујевцу (26 учесника)
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МАТЕРИЈА: РАТНИ ЗЛОЧИНИ

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

„Поступање са сведоцима и 
оштећенима у предметима 
ратних злочина“

Пројекат ЕУ: „Подршка 
праћењу домаћих суђења 
за ратне злочине“ и буџет 
Правосудне академије

судије и судијски помоћни-
ци из одељења за ратне зло-
чине Вишег суда у Београду, 
судије и судијски помоћни-
ци из одељења за ратне зло-
чине Апелационог суда у 
Београду и заменици тужи-
оца и тужилачки помоћници 
Тужилаштва за ратне злочи-
не, полицијски службеници

подизање нивоа знања су-
дија, судијских помоћника, 
тужилаца и тужилачких по-
моћника у примени Међуна-
родног хуманитарног права 
у суђењима за ратне злочи-
не

Учесници су подигли ниво 
знања и практичних вешти-
на за примену Међународ-
ног хуманитарног права у 
суђењима за ратне злочине

одржан је укупно 1 (један) 
једнодневни семинар у 
којем је учествовало 34

учесника и то 21. фебруара 
2019.

„Одлучивање о имовинско-
правном захтеву оштећеног 
као део пресуде у предме-
тима ратних злочина“

Пројекат ЕУ: „Подршка 
праћењу домаћих суђења 
за ратне злочине“ и буџет 
Правосудне академије

судије и судијски помоћни-
ци из одељења за ратне зло-
чине Вишег суда у Београду, 
судије и судијски помоћни-
ци из одељења за ратне зло-
чине Апелационог суда у 
Београду и заменици тужи-
оца и тужилачки помоћници 
Тужилаштва за ратне злочи-
не, полицијски службеници

подизање нивоа знања су-
дија, судијских помоћника, 
тужилаца и тужилачких по-
моћника у примени Међуна-
родног хуманитарног права 
у суђењима за ратне злочи-
не

Учесници су подигли ниво 
знања и практичних вешти-
на за примену Међународ-
ног хуманитарног права у 
суђењима за ратне злочине

одржан је укупно 1 (је-
дан) једнодневни семинар 
у којем је учествовало 12 
учесника и то 31. маја 2019.

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: СУЗБИЈАЊЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

„Примена начела некажња-
вања жртава трговине љу-
дима“

Пројекат Мисије ОЕБС у Ср-
бији: „Имплементација Зако-
ника о кривичном поступку: 
Нове форензичке технике 
у истрази, Истрага случаје-
ва наводног злостављања, 
Принцип опортунитета“

судије прекршајних судова Представљање смерница за 
начело некажњавања жрта-
ва трговине људима у Србији

учесници су упознати са 
смерницама за начело не-
кажњавања жртава трговине 
људима у Србији и повећали 
су ниво стручног знања и 
вештина за процесуирање 
овог кривичног дела

одржана је укупно 1 (једна) 
једнодневна радионица 02. 
децембра 2019. у Новом 
Саду у којој је учествовало 
16 учесника

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: МАЛОЛЕТНИЦИ

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

„Малолетници као учиниоци 
кривичних дела и малолетна 
лица као оштећена кривич-
ним делом“

буџети Адвокатске коморе 
Србије, МУП-А и Правосуд-
не академије

судије, тужиоци, судијски 
и тужилачки помоћници, ад-
вокати, полицијски службе-
ници

усавршавање посебних 
знања и вештина у вези са 
Законом о малолетним учи-
ниоцима кривичних дела и 
кривичноправној заштити 
малолетних лица, разло-
зима за доношење Закона 
о малолетним учиниоцима 
кривичних дела и заштити 
малолетних лица у кривич-
ном поступку, материјал-
ним правом и процесним 
аспектом, судском праксом 
и Европском конвенцијом о 
људским правима са освр-
том на концепт „Правосуђе 
по мери детета“

по завршетку обуке оче-
кује се да учесници раз-
умеју Закон, материјално 
право, процесне одредбе 
и њихову примену у прак-
си, увиђају значај Европске 
конвенције о људским пра-
вима и концепта „Правосуђе 
по мери детета“

одржано је укупно 15 (петна-
ест) једнодневних семинара 
у којима је учествовало 716 
учесника:
-08. марта 2019.  у Крагујев-
цу (41 учесник)
-29. марта 2019.  у Крагујев-
цу (21 учесник)
-30. марта 2019. у Адвокат-
ској комори Србије (73 учес-
ника)
-06. априла 2019. у Адвокат-
ској комори Србије (76 учес-
ника)
-15. априла 2019.  Београду 
(32 учесника)
-17. маја 2019.  у Новом Саду 
(34 учесника)
-25. маја 2019.  у Нишу (49 
учесника)
-01. јуна 2019. у Адвокатској 
комори Србије (48 учесника)
-08. јуна 2019. у Адвокатској 
комори Србије (52 учесника)
-21. јуна 2019. у Сјеници (12 
учесника)
-21. септембра 2019. у Ад-
вокатској комори Србије (49 
учесника)
-12. октобра 2019.  у Нишу 
(55 учесника)
-12. новембра 2019. у Бео-
граду (30 учесника)
-16. новембра 2019. у Ад-
вокатској комори Србије (70 
учесника)
-29. новембра 2019. у Бео-
граду (74 учесника)

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: ЕКОЛОШКО ПРАВО – КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

„ЦИТЕС-Конвенција и санк-
ционисање илегалне тр-
говине угроженим дивљим 
врстама“

буџет Правосудне акаде-
мије

основни јавни тужиоци и 
њихови заменици

усавршавање посебних 
знања и вештина јавних ту-
жилаца и њихових заменика 
у вези ЦИТЕС Конвенције и 
везаним националним про-
писима са посебним освр-
том на легалне и илегалне 
токове трговине дивљим 
врстама

по завршетку обуке очекује 
се да учесници разумеју 
смисао ЦИТЕС Конвенције 
и националне прописе како 
би их адекватно примењива-
ли у свом раду

Број обука: одржано је 
укупно 5 (пет) једнодневних 
семинара у којима је уче-
ствовало
52 учесника и то:
-11. марта 2019. у Београду 
(16 учесника).
-15. априла 2019. у Београ-
ду (14 учесника).
-22. маја 2019. у Београду (3 
учесника).
-29. маја 2019. у Београду 
(11 учесника).
- 26. јуна 2019. у Београду 
(8 учесника)

„Увиђај у еколошким ства-
рима - опасни отпад“

ОЕБС и буџет Правосудне 
академије

основни јавни тужиоци и њи-
хови заменици и помоћници, 
судије основних судова

Оспособљавање учес-
ника да разумеју процес 
управљања отпада, пред-
стављање свих радњи које 
су потребне за ову врсту 
увиђаја и пружање профе-
сионалних информација ме-
дијима везано за предмете у 
еколошким стварима

учесник је у стању да ре-
шава овакве врсте предмета 
и да даје информације ме-
дијима везано за предмете у 
еколошким стварима

одржан је укупно 1 (је-
дан) једнодневни семина-
ра у којем је учествовало 
11 учесника 18. новембра 
2019. у Апелационом суду 
у Новом Саду

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: ЗЛОЧИН ИЗ МРЖЊЕ

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

„Презентација публикације 
„Смернице за кривично 
гоњењe злочина из мржње 
у Републици Србији“

Пројекат Мисије ОЕБС у 
Србији и буџет Правосудне 
академије

основни и виши јавни ту-
жиоци и њихови заменици, 
тужилачки сарадници и по-
моћници, секретари тужи-
лаштва

Овладавање посебним 
знањима везаним са упозна-
вањем са појмом злочина 
из мржње и упознавање са 
праксом Европског суда за 
људска права и УН Комитета

учесници владају посебним 
знањима појма злочина из 
мржње. У стању су да пре-
познају злочин из мржње 
и све елементе кривичног 
дела и повежу га са одред-
бама Европске конвенције о 
људским правима

одржан је укупно 4 (чети-
ри) једнодневна семинара 
у којима  је учествовало 75 
учесника:
-16. априла 2019. у Пожа-
ревцу (22 учесника).
-28. маја 2019. 2019. у Чач-
ку (15 учесника)
-07. јуна 2019. 2019. у 
Врању (22 учесника)
- 02. јула 2019. 2019. у Су-
ботици (16 учесника)

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: ЉУДСКА ПРАВА – ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

„Примена новог Закона о за-
штити података о личности“

буџет Правосудне акаде-
мије

судије кривичних одељења 
основних судова, судије 
кривичних и парничних 
одељења виших судова, су-
дијски сарадници и секре-
тари, основни и виши јавни 
тужиоци и њихови замени-
ци, тужилачки помоћници и 
сарадници

упознавање судија и тужи-
оца са новим Законом о за-
штити података о личности

судије и тужиоци су упо-
знати  са одредбама новог 
Закона и оспособљени су 
за његову правилну приме-
ну

одржано је укупно 19 (де-
ветнаест) једнодневних се-
минара у којима је учество-
вало 367 учесника:
-30. маја 2019. у Нишу (13 
учесника).
-31. маја 2019. у Нишу (19 
учесника).
-06. јуна 2019. у Крагујевцу 
(16 учесника).
-07. јуна 2019. у Крагујевцу 
(12 учесника).
-13. јуна 2019.  у Новом Саду 
(10 учесника).
-14. јуна 2019.  у Новом Саду 
(10 учесника).
-27. јуна 2019. у Београду (7 
учесника).
-28. јуна 2019. у Београду (3 
учесника).
-04. јула 2019. у Београду (8 
учесника)
-11. октобра 2019. у Нишу 
(16 учесника).
-25. октобра 2019. у Кра-
гујевцу (11 учесника).
-28. октобра 2019. у Београ-
ду (43 учесника).
-01. новембра 2019.  у Но-
вом Саду (12 учесника).
-04. новембра 2019. у Бео-
граду (37 учесника).
-08. новембра 2019. у Кра-
гујевцу (20 учесника).
-15. новембра 2019. у Нишу 
(20 учесника).
-22. новембра 2019.  у Но-
вом Саду (50 учесника).
-29. новембра 2019. у Бео-
граду (43 учесника).
- 23. децембра 2019. у Бео-
граду (17 учесника).

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 



43

МАТЕРИЈА: ПРАВО ЕУ – КРИВИЧНО ПРАВО

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

„Интегритет у правосуђу и 
одупирање корупцији“

институт "EIPA" из Луксем-
бурга и буџет Правосудне 
академије

судије Вишег суда у Бео-
граду (посебно одељење 
за борбу против корупције) 
,заменици јавног тужиоца 
из Вишег јавног тужилаштва 
(посебно одељење за бор-
бу против корупције) и 
корисници почетне обуке 
Правосудне академије

усавршавање посебних 
знања и вештина у погледу 
спречавања неетичног по-
ступања, сукоба интереса и 
неусклађености, контроле 
и управљања ризицима ко-
рупције у правосуђу и ут-
врђивање потребних веш-
тина и инструмената за по-
већање интегритета судства 
и тужилаштва и отпорности 
на корупцију, у оквиру пра-
восудног система и админи-
стративних служби а који 
су усаглашени на међуна-
родном и европском нивоу 
како би се изменили ставови 
и поспешило разумевање 
учесника у погледу разлога 
зашто су потребне и могуће 
антикорупцијске реформе

по завршетку обуке учес-
ници су пружена практична 
упутства за етично посту-
пање у ситуацијама контра-
дикције између званичних 
правила и традиције или 
када недостају јасни одгово-
ри на то како да се поступи 
у конкретним ситуацијама

одржана је укупно 1 (једна) 
дводневна радионица од 08. 
до 09. октобра 2019. у Бео-
граду (20 учесника).

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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45ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  ЗА  2019.  ГОДИНУ

Грађанско право

У области грађанског права, одржано је 59 семинара, радионица и предавања, којима је 
присуствовало 1444 учесника и 179 предавача. 

Материја Број догађаја

Породични односи 12

Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје 12

Извршење и обезбеђење 11

Парнични поступак 8

Заштита узбуњивача 6

Заштита права на суђење у разумном року 5

Бесплатна правна помоћ 5

Укупно: 59

извршење и обезбеђење, 11 заштита узбуњивача, 6

                          заштита 
права на  суђење  у 

разумном року, 5

бесплатна правна помоћ, 5

израда нацрта првостепених 
судских одлука из грађанске 
материје, 12

парнични поступак, 8 породични односи, 12

Број одржаних 
обука по материји 

у области 
грађанског права
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МАТЕРИЈА: ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Закон о парничном поступку 
– припремање главне рас-
праве и рочиште за главну 
расправу

Правосудна академија Усавршавање и боља при-
мена стечених знања и веш-
тина ради подизања квали-
тета и ефикасности суђења

Судије разумеју институте 
Закона о парничном поступ-
ку и правилно примењују у 
пракси исте

Одржано је пет једнодневних 
обука: 15.03.2019. у  Кра-
гујевцу (33 учесника)
-05.04.2019. у Нишу (30 
учесника)
-29.05.2019. у Београду (30 
учесника)
-24.10.2019. у Нишу (26 
учесника)
-31.10. 2019. у Крагујевцу 
(20 учесника)

Закон о парничном поступ-
ку – Израда нацрта прво-
степених судских одлука из 
грађанске материје

Правосудна академија Усавршавање и боља при-
мена стечених знања и веш-
тина ради правилне израде 
судских одлука

Судије и судијски помоћни-
ци правилно израђују суд-
ске одлуке

Одржано је 13 једнодневних 
обука: 
-21.03.2019. Крагујевац (21 
учесника)
-11.04.2019. Београд  (17 
учесника)
-19.04.2019. 
Крагујевац  (28 учесника)
-17.05.2019. Београд  (16 
учесника)
-24.05.2019. Нови Сад (14 
учесника)
-03.06.2019. Београд  (17 
учесника)
-15.10.2019. Ниш (16 учес-
ника)
-16.10.2019. Београд (22 
учесника)
-21.10.2019. Крагујевац (19 
учесника)
-05.11.2019. Београд (23 
учесника)
-19.11.2019. Ниш (12 учес-
ника)
-03.12 2019. Крагујевац (14 
учесника)
-13.12.2019. Нови Сад (16 
учесника)

Закон о парничном поступку 
– спорна правна питања

Правосудна академија Судска администрација, Су-
дије основног суда - грађан-
ско одељење, Судијски 
помоћници, Судијски сарад-
ници

Обука достављача о пра-
вилним начинима вршења 
доставе

Судије и судијски помоћни-
ци правилно издају наредбе 
о достављању а достављачи 
правилно врше доставу

Одржане су две 
обуке: 22.05.2019. 
Београд (20 учесника)                                     
20.06.2019. Београд (40 
учесника)
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МАТЕРИЈА: ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Закон о извршењу и обе-
збеђењу – меница-поступак 
пред првостепеним судом

Правосудна академија Судије и судијски помоћни-
ци

Судије и судијски помоћни-
ци стичу знања из области 
менице и поступка извр-
шења и обезбеђења путем 
менице

Судије разумеју институте 
Закона о меници и правилно 
поступају у поступку извр-
шења и обезбеђења

Одржана је једна обука и 
то 22.02.2019. у Београду 
за16 учесника 

Закон о извршењу и обе-
збеђењу – измене и допуне

Правосудна академија - 
УСАИД

Судије и судијски помоћни-
ци

Судије и судијски помоћни-
ци стичу знања о изменама 
и допунама Закона о извр-
шењу и обезбеђењу

Судије разумеју нове од-
редбе закона и правилно из 
примењују

Одржано је 10 обука, и то:
-01.10.2019. Београд       
број учесника 65
-07.10.2019. Ниш            број 
учесника 30
-29.10.2019. Крагујевац  
број учесника 35
-01.11.2019. Нови Сад број 
учесника 40
-08.11.2019. Ниш            број 
учесника 30
-13.11.2019. Београд       
број учесника 40
-15.11.2019. Крагујевац  
број учесника 40
-20.11.2019. Нови Сад    
број учесника 35
-26.11.2019. Београд       
број учесника 30
-05.12.2019.
Крагујевац  број учесника 
25

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Породично право – општи 
део

Правосудна академија Судије и судијски помоћни-
ци основних и виших судова

Стицање знања и вештина у 
примени Породичног закона 

Судије и судијски помоћни-
ци разумеју институте По-
родичног закона и правилно 
их примењују, као и међуна-
родне стандарде

Одржано је четири семи-
нара:

-03.06.2019. Београд,  број 
учесника 25
-04.06.2019. Београд,  број 
учесника 25
-12.12.2019. Нови Пазар, 
број учесника 20
-13.12.2019. Нови Пазар, 
број учесника 20

Породични закон – 
специјализација из области 
права детета

Правосудна академија Судије основних судова Оспособљавање и 
примена посебних знања 
из области права детета 
у предметима из области 
породичног права као и 
примена одредаба закона 
о спречавању насиља у 
породици

Судије могу да поступају 
сходно Закону у 
породичним предметима 
у којима се одлучује о 
правима детета.

Одржано је 12 семинара:
-29.03.2019.Нови Сад, број 
учесника 25
-05.04.2019. Крагујевац, 
број учесника 20
-10.04.2019. Београд,         
број учесника 41
-11.04.2019. Београд, број 
учесника 41
-12.04.2019. Београд, број 
учесника 41
-22.05.2019. Београд,         
број учесника 26
-24.09.2019. Крагујевац, 
број учесника 21
-24.09.2019. Ниш,              
број учесника 24
-25.09.2019. Београд,         
број учесника 25
-25.09.2019. Ниш,               
број учесника 24
-26.09.2019. Нови Сад, 
број учесника 16
-04.10.2019. Крагујевац, 
број учесника 28

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Закон о заштити узбуњивача Правосудна академија и 
Пиштаљка

Судије и судијски 
помоћници основних и 
виших судова 

Судије и судијски 
помоћници Управног суда 

Примена стечених знања 
и вештина ради подизања 
квалитета и ефикасности у 
примени Закона о заштити 
узбуњивача

Судије и судијски 
помоћници који поступају у 
овој материји су у стању да 
правилно примењују закон

Одржано је шест семинара: 
18.03.2019. Нови Сад број 
учесника 18
01.04.2019. Београд     број 
учесника 20
14.05.2019. Београд     број 
учесника 16
17.05.2019. Нови Сад  број 
учесника 08
24.05.2019. Краљево   број 
учесника 08
17.06.2019. Ниш          број 
учесника 14

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Закон о заштити права на 
суђење у разумном року

Правосудна академија Судије привредног суда, 
Судије основног суда 
- грађанско одељење, 
Судијски помоћници, 
Заменици државног 
правобраниоца, 
Запослени у државном 
правобранилаштву

Упознавање са општим 
принципима и институтима 
Закона о заштити права 
на суђење у разумном 
року, као и стандардима и 
праксом Европског суда 
за људска права, Уставног 
суда и Врховног касационог 
суда и оспособљавање 
за поступање у складу 
са стандардом суђења у 
разумном року

По завршетку обуке 
полазник познаје опште 
принципе и институте 
Закона о заштити права на 
суђење у разумном року. 
Упознат је са стандардима 
и праксом Европског суда 
за људска права, Уставног 
суда и Врховног касационог 
суда. У стању је да поступа 
у складу са стандардом 
суђења у разумном року.

Одржано је пет семинара:
-22.02.2019 – Ниш             
број учесника 33
-01.03.2019 – Краљево      
број учесника 25
-08.03.2019 – Београд        
број учесника 28
-20.03.2019 – Београд        
број учесника 23
-11.12.2019 – Београд        
број учесника 25

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Закон о бесплатној правној 
помоћи

Правосудна академија –
Министарство правде

Запослени у државној 
администрацији

Упознавање са општим 
принципима и институтима 
Закона о Бесплатној правној 
помоћи

По завршетку обуке 
полазник разуме и правилно 
примењује одредбе закона 
о бесплатној правној 
помоћи.

Одржано је пет семинара:
19.11.2019 – Нови Сад, 
број учесника 39
26.11.2019 – Ниш                   
број учесника 46
02.12.2019 – Крагујевац, 
број учесника 44
03.12.2019 – Београд             
број учесника 40
16.12.2019 -  Београд             
број учесника 36

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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Привредно право

Правосудна академија је у складу са Програмом за сталну обуку за 2019. годину  реализовала 
32 догађаја из области привредног права. Обукама је присуствовало 546 учесника и било 
је ангажовано 65 предавача.

Материја Број догађаја

Привредно-казнена одговорност правних и одговорних лица 9

Спорна питања у специјалистичким областима 8

Парнични поступак у привредним судовима 6

Стечајни поступак 5

Уговори у привреди 2

Еколошко право 2

Укупно: 32

спорна питања у 
специјалистичким областима, 8

привредно-казнена 
одговорност правних и 
одговорних лица, 9

стечајни поступак, 5

уговори у привреди, 2

еколошко право,  2

парнични поступак у 
привредним судовима, 6

Број одржаних 
обука по материји 

у области 
привредног права
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Тема	 Извор	финансирања Циљна	група Циљ Исход Број	одржаних	обука	

Спорна	 питања	 у	 погле-
ду	 примене	 Закона	 о	 пар-
ничном	 поступку-вештина	
суђења	и	извори	облигације

Правосудна	академија новоизабране	судије	(22	су-
дије)

Примена	 стечених	 знања	
и	 вештина	 ради	 подизања	
квалитета	 и	 ефикасности	
суђења

По	 завршетку	 обуке	 но-
воизабране	 судије	 могу	
ефикасније	 да	 поступају	 у	
оваквим	 предметима	 и	 тако	
да	разумеју	положај	и	улогу	
судије	у	поступку

2	једнодневна	семинара	

Проблеми	 у	 сачињавању	
Унапред	 припремљеног	
плана	реорганизације

Светска	банка	и	Правосудна	
академија		

судије	 и	 судијски	 помоћни-
ци	привредних	судова	и	су-
дијски	помоћници	Привред-
ног	апелационог	суда.

Примена	 стечених	 знања	
и	 вештина	 ради	 подизања	
квалитета	 и	 ефикасности	
суђења

судије	и	судијски	помоћници	
који	 поступају	 у	 овој	 мате-
рији	су	у	стању	да	разумеју	
проблематику	 и	 ефикасније	
поступају	у	предметима

4	једнодневна	семинара

Спорна	 питања	 у	 погледу	
примене	 Закона	 о	 парнич-
ном	поступку-	техника	изра-
де	другостепене	пресуде

Правосудна	академија		 судијски	 помоћници	
Привредног	 апелационог	
суда	

Примена	 стечених	 знања	
и	 вештина	 ради	 подизања	
квалитета	 и	 ефикасности	
суђења.

судијски	 помоћници	
Привредног	 апелационог	
суда	 су	 овладали	 техником	
израде	 другостепене	 пре-
суде

1	једнодневни	семинар

Недопустивост	извршења Правосудна	академија		 судије	 и	 судијски	 помоћни-
ци	привредних	судова	и	су-
дијски	помоћници	Привред-
ног	апелационог	суда.

Примена	 стечених	 знања	
и	 вештина	 ради	 подизања	
квалитета	 и	 ефикасности	
суђења

судије	и	судијски	помоћници	
који	 поступају	 у	 овој	 мате-
рији	су	у	стању	да	разумеју	
проблематику	 и	 ефикасније	
поступају	у	предметима

4	једнодневна	семинара

Привредна–казнена	 одго-
ворност	правних	и	одговор-
них	 лица,	 закон	 о	 спреча-
вању	прања	новца	и	финан-
сирању	тероризма

ИПА	пројекат		 судије	 привредних	 судова	
и	 заменици	 основног	 јавног	
тужилаштва	који	поступају	у	
привредним	преступима

Решавање	проблема	у	прак-
си

судије	и	заменици	основног	
јавног	 тужилаштва	 који	 по-
ступају	у	овој	материји	су	у	
стању	да	ефикасније	посту-
пају	у	оваквим		предметима

1	једнодневни	семинар

Спорна	 питања	 у	 примени	
основних	 института	 облига-
ционог	 права	 кроз	 типичне	
уговоре	у	привреди	(накна-
да	 штете,	 тужба	 за	 накнаду	
штете	 по	 основу	 Закона	 о	
привредним	друштвима)

Правосудна	академија		 новоизабране	судије	(22	су-
дије)

Примена	 стечених	 знања	
и	 вештина	 ради	 подизања	
квалитета	 и	 ефикасности	
суђења

новоизабране	 судије	 могу	
ефикасније	 да	 поступају	 у	
оваквим		предметима

1	једнодневни	семинар

ТЕМА ИЗВОР	ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА	ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ	ОДРЖАНИХ	ОБУКА	
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Прaвo	 Eврoпскe	 униje	 у	
oблaсти	 зaштитe	 живoтнe	
срeдинe	–опасни	отпад

ЕИПА-Европски	 центар	 за	
судије	 и	 правнике	 у	 Лук-
сембургу	и	Правосудна	ака-
демија

за	судије	и	судијске	помоћ-
нике	 	 прекршајних	 судова,	
Управног	 суда,	 привредних	
судова,	 као	 и	 за	 заменике	
основних	јавних	тужилаца

Учесник	се	упознаје	са	уво-
дом	у	право	животне	среди-
не	 ЕУ	 и	 законским	 оквиром	
којим	се	уређује	законодав-
ство	у	области	отпада	(наче-
ло	 „загађивач	 плаћа“	 и	 сл.),		
са	 главним	 карактеристика-
ма	 Оквирне	 Директиве	 о	
отпаду,	дефиницијом	отпада,	
применом	 начела	 хијерар-
хије	 отпада,	 проширењем	
одговорности	 произвођача	
као	и		упознавања	учесника	
са	недавним	усвојеним	паке-
том	законодавства	у	области	
отпада	као	и	са	Директивом	
о	 депонијама	 али	 и	 са	 вр-
шењем	 увиђаја	 у	 еколош-
ким	 стварима	 у	 Србији	 (	 од	
магнетометријског	 мерења,	
снимања	,	визуални	преглед	
површине	 ремедијације	
земљишта)и	 са	 Оквирном	
Директивом	о	водама,		као	и	
са	значајем	примене	сва	три	
стуба	Архуске	конвенције

судије	и	судијски	помоћници	
који	 поступају	 у	 овој	 мате-
рији	су	у	стању	да	разумеју	
проблематику	 и	 ефикасније	
поступају	у	предметима

1	дводневни	семинар

Спрoвoђeњe	 CITES	 кoнвeн-
циje	и	сузбиjaњe	криминaлa	
вeзaнoг	зa	дивљe	врстe

Правосудна	академија тужиоци	 и	 за	 заменици	 ос-
новних	 јавних	 тужилаца	
које	 је	 Републичко	 јавно	
тужилаштво	 одредило	 за	
контакт	особе	CITES	кoнвeн-
циje	и	сузбиjaњe	криминaлa	
вeзaнoг	зa	дивљe	врстe

Упознавање	 са	 свим	 реле-
ватним	 илегалним	 токовима	
трговине	 дивљим	 врстама,	
методама	 кријумчарења,	
истрагама	 везаним	 за	 кри-
миналне	 активности	 над	
дивљим	 врстама	 и	 илегалну	
трговину,	 као	 и	 примерима	
добре	и	лоше	праксе	из	Ср-
бије	и	иностранства

тужиоци	 и	 заменици	 основ-
ног	 јавног	 тужилаштва	 који	
поступају	 у	 овој	 материји	
су	 у	 стању	 да	 ефикасније	
поступају	 у	 оваквим	 	 пред-
метима,	нарочито	у	погледу		
квалификације	 кривичног	
дела,	 тужилачке	 истраге	
као	и	да	у	случају	неких	ди-
лема	у	овој	материји	,	имају	
сазнање	коме	се	могу	обра-
тити.

5	једнодневних	семинара

ТЕМА ИЗВОР	ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА	ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ	ОДРЖАНИХ	ОБУКА	
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ТЕМА ИЗВОР	ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА	ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ	ОДРЖАНИХ	ОБУКА	

Банкарски	спорови	(банкар-
ска	гаранција,	средства	обе-
збеђења	–њихова	природа)

Правосудна	академија судије	 и	 судијски	 помоћни-
ци	привредних	судова	и	су-
дијски	помоћници	Привред-
ног	апелационог	суда

Примена	 стечених	 знања	
и	 вештина	 ради	 подизања	
квалитета	 и	 ефикасности	
суђења

судије	 и	 судијски	 помоћни-
ци	који	поступају	у	овој	ма-
терији	су	у	стању	да	разуму	
ову	проблематику	и	да	ефи-
касније	поступају	у	оваквим		
предметима

4	једнодневна	семинара

Oсновнa	 	 обукa	 -	 	 Јачање	
вештине	 правосудних	 ор-
гана	 у	 области	 закона	 из	
области	 заштите	 животне	
средине

ОЕБС	 и	 Правосудна	 акаде-
мија		

судије	 привредних	 судова:	
Ниш,	 Лесковац	 и	 Зајечар		
као	и	 	 за	 тужиoце	зaмeнике	
основног	 јавног	 тужилаштва	
сa	 тoг	 пoдручja	 и	 за	 судије	
привредних	 судова:	 Бео-
град	 ,	 Панчево	 и	 Пожаре-
вац,	 саветнике	 Привредног	
апелационог	 суда	 као	 и	 	 за	
тужиoце	 зaмeнике	 основ-
ног	јавног	тужилаштва	сa	тoг	
пoдручja

Примена	 стечених	 знања	
и	 вештина	 ради	 подизања	
квалитета	 и	 ефикасности	
суђења

судије	 и	 судијски	 помоћни-
ци	који	поступају	у	овој	ма-
терији	су	у	стању	да	разуму	
ову	проблематику	и	да	ефи-
касније	поступају	у	оваквим		
предметима.	 Учесници	 који	
су	редовно	похађали	обуку	
,сва	четири	дана,	Правосуд-
на	 академија	 им	 је	 уручила	
потврде	о	њиховом	учешћу	
на	овој	обуци

2	четвородневна	семинара

Стечај Светска	Банка	и	Правосудна	
академија		

новоизабране	 судије	
привредних	 судова	 (22	 су-
дије)

Примена	 стечених	 знања	
и	 вештина	 ради	 подизања	
квалитета	 и	 ефикасности	
суђења

новоизабране	 судије	 могу	
ефикасније	 да	 поступају	 у	
оваквим		предметима.

1	једнодневни	семинар

Утврђивање	 вредности	 ак-
ција-примена	 одговарајуће	
методе

Правосудна	академија		 судије	 и	 судијски	 помоћни-
ци	привредних	судова	и	су-
дијски	помоћници	Привред-
ног	апелационог	суда

Примена	 стечених	 знања	
и	 вештина	 ради	 подизања	
квалитета	 и	 ефикасности	
суђења

судије	 и	 судијски	 помоћни-
ци	који	поступају	у	овој	ма-
терији	су	у	стању	да	разуму	
ову	проблематику	и	да	ефи-
касније	поступају	у	оваквим		
предметима

4	једнодневна	семинара

Увиђај	у	еколошким	ствари-
ма-опасни	отпад	и	пружање	
професионалних	 информа-
ција	медијима	везано	за	еко-
лошке	предмете

ОЕБС	и	 	Правосудна	акаде-
мија		

тужиоци	 и	 заменици	 основ-
ног	 јавног	 тужилаштва	 из	
Новог	 Сада,	 Кикинда,	 Рума,	
Врбас	

Упознавање	 са	 законском	
регулативом	 у	 погледу	
управљања	 отпада,	 са	 свим	
радњама	 које	 су	 потребне	
за	ову	врсту	увиђаја	и	са	ко-
ординацијом	са	неопходним	
институцијама	као	и		са	слу-
чајем	опасног	отпада	који	је

По	 завршетку	обуке	 	учес-
ници	 могу	 да	 поступају	 у	
овим	 предметима	 као	 и	 да	
дају	 саопштења	 медијима	
везано	 за	 предмете	 у	 еко-
лошким	предметима.

1	једнодневни	семинар
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нађен	 у	 селу	 	 Вукичевици,	
близу	 Обреновца.	 Након	
тога	су	се	учесници	упозна-
ли	 и	 са	 пружањем	 профе-
сионалних	 информација	 ме-
дијима	 везано	 за	 предмете	
у	 еколошким	 предметима	 (	
природа	 медија,	 дефини-
сање	јасне	поруке)

Интeгритeт	прaвoсуђa	и	oт-
пoрнoст	нa	кoрупциjу

Правосудна	академија судије	 Вишег	 суда	 Београд	
и	заменике	Вишег	 јавног	 ту-
жилаштва	 Београд	 који	 су	
у	 посебним	 одељењима	 за	
борбу	 против	 корупције	 и	
који	поступају	у	овим	пред-
метима	 као	 и	 за	 кориснике	
почетне	обуке	Академије.

Циљ	 сeминaрa	 je	
унaпрeђeњe	 и	 aжу-
рирaњe	 oснoвнoг	 знaњa	
и	 кaпaцитeтa	 у	 пoглe-
ду	 спрeчaвaњa	 нeeтич-
нoг	 пoступaњa,	 сукoбa	
интeрeсa	 и	 нeусклaђeнo-
сти,	 кoнтрoлe	и	упрaвљaњa	
ризицимa	 кoрупциje	 у	 суд-
ству	 и	 утврђивaњe	 пoтрeб-
них	вeштинa	и	инструмeнaтa	
зa	 пoвeћaњe	 интeгритeтa	
судствa	 и	 oтпoрнoсти	 нa	
кoрупциjу,	у	oквиру	прaвo-
суднoг	 систeмa	 и	 судских	
aдминистрaтвиних	служби.

Сeминaр	 је	 пружио	 прaк-
тичнa	 упутствa	 зa	 eтичнo	
пoступaњe	 у	 ситуaциjaмa	
кoнтрaдикциje	 измeђу	 звa-
ничних	прaвилa	и	 трaдициje	
или	 кaдa	 нeдoстajу	 jaсни	
oдгoвoри	 нa	 тo	 кaкo	 дa	 сe	
пoступи	 у	 кoнкрeтним	 си-
туaциjaмa.	 Oвo	 je	 нaрoчитo	
вaжнo	у	зeмљaмa	сa	висoким	
нивooм	 кoрупциje,	 гдe	
пoстoje	мнoгe	сивe	oблaсти	
кoje	 joш	 нису	 рaзрeшeнe	
зaхвaљуjући	 фoрмaлним	
прaвилимa.		

учесници	 који	 поступају	 у	
овој	материји	су	у	стању	да	
разуму	ову	проблематику	и	
да	 ефикасније	 поступају	 у	
оваквим		предметима

1	дводневни	семинар

ТЕМА ИЗВОР	ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА	ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ	ОДРЖАНИХ	ОБУКА	
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Прекршајно право

У области прекршајног права, током 2019. године одржано је 22 догађаја, са 102 предавача 
и 540 учесника.

Материја Број догађаја

Безбедност саобраћаја 15

Судска пракса прекршајних судова 4

Спречавање прања новца - прекршаји 3

Укупно: 22

безбедност саобраћаја, 68%

судска пракса 
прекршајних судова , 18%

    спречавање прања 
новца - прекршаји, 14%

Број одржаних 
обука по материји 

у области 
прекршајног права
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МАТЕРИЈА: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Увиђај у саобраћајним нез-
годама

Правосудна академија судије прекршајних, основ-
них и виших судова; основ-
ни и виши јавни тужиоци и 
њихови заменици, тужилач-
ки и судијски помоћници 
и сарадници, полицијски 
службеници, секретари су-
дова и тужилаштава и судски 
вештаци, корисници почет-
не обуке

Стицање и унапређење 
знања јавних тужилаца и 
судија, као и утврђивање 
знања припадника са-
обраћајне полиције

По завршетку обуке оче-
кује се да јавни тужиоци 
стекну знања и вештине у 
погледу обављања увиђаја. 
Припадници саобраћајне 
полиције утврде и унапреде 
постојећа знања у вези са 
обављањем појединих врста 
увиђаја и да унапреде кому-
никацију са јавним тужиоци-
ма. Судије унапреде своја 
знања у погледу примене 
материјалног права а на-
рочито одредаба Закона о 
безбедности саобраћаја на 
појединим путевима и поје-
диних законских прописа из 
те области ради правилног 
поступања у свим кривич-
ним предметима у вези са 
саобраћајним незгодама

одржано је укупно 15 дво-
дневних семинара у којима 
је учествовало 410 учесника 
и то: 
11. и 12. фебруара 2019. у 
Апелационом суду у Новом 
Саду (19 учесника) 
25. и 26. фебруара 2019. у 
Правосудној академији у Бе-
ограду (21 учесник)
11. и 12. марта 2019. у Пре-
кршајном суду у Београду 
(35 учесника)
25. и 26. марта 2019. у Пра-
восудној академији у Београ-
ду (33 учесника)
1. и 2. априла 2019. 2019. у 
Панчеву (28 учесника)
22. и 23. априла 2019. 2019. 
у Суботици (21 учесник)
20. и 21. маја 2019. 2019. у 
Ваљеву (37 учесника)
27. и 28. маја 2019. у Основ-
ном суду у Шапцу (26 учес-
ника) 
10. и 11. јуна 2019. 2019. у 
Ужицу (22 учесника)
30.9. и 1.10. 2019. у Основ-
ном суду у Зајечару (36 учес-
ника)
21. и 22. октобра  2019. 2019. 
у Краљеву (24 учесника)
4. и 5. новембра 2019. 2019. 
у Неготину (27 учесника)
18. и 19. новембра 2019. 
2019. у Новом Пазару (31 
учесник)
2. и 3. децембра 2019. 2019. 
у Лесковцу (27 учесника)
9. и 10. децембра 2019. 2019. 
у Сомбору (23 учесника)

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: СУДСКА ПРАКСА ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Израда првостепених одлу-
ка из прекршајне материје

British Council и буџет Пра-
восудне академије 

судије прекршајног суда, 
корисници почетне обуке и 
судијски сарадници

Стицање посебних знања 
и вештина у изради одлу-
ка у прекршајним судови-
ма, ради постизања бољег 
квалитета и ефикасности 
суђења, што подразумева 
процес доношења одлуке, 
објављивање изреке и раз-
лога и писмена израда одлу-
ке

По завршетку обуке, учес-
ници ће бити у стању да: 
правилно израде како прво-
степену осуђујућу, тако и 
првостепену ослобађајућу 
пресуду, као и решење у 
прекршајном поступку; у 
раду правилно примене 
праксу Европског суда за 
људска права

одржано је укупно 4 једно-
дневних семинара у којима 
је учествовало 88 учесника 
и то: 
18. фебруара 2019. у хо-
телу „Парк“ у Новом Саду           
(16 учесника)
28. март 2019. у Право-
судној академији у Нишу              
(20 учесника)
05. априла 2019. у хотелу 
„Mama Shelter“, у Београду      
(22 учесника) 
18. априла 2019. 2019. у 
Новом Пазару (30 учесника)

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Процена ризика од прања 
новца и надзор над спро-
вођењем Закона о спреча-
вању прања новца и финан-
сирању тероризма

Пројекат ЕУ подршка спре-
чавању прања новца

јавни тужиоци, судије Пре-
кршајног апелационог суда 
и прекршајних судова, су-
дије Привредног апелацио-
ног суда и привредних су-
дова

Стицање посебних знања 
и вештина у препознавању 
ризика од прања новца и 
финансирања тероризма и 
упознавање са одредбама 
Закона о спречавању прања 
новца и финансирања теро-
ризма.

Учесници обуке су обуче-
ни да препознају ризик од 
прања новца и финансирања 
тероризма и упознати су са 
одредбама Закона о спреча-
вању прања новца и финан-
сирања тероризма

Одржане су 3 једнодневне 
обуке на којима је учество-
вало укупно 42 учесника и 
то:
30. септембар 2019. у Аеро 
клубу у Београду (12 учес-
ника)
04. октобар 2019. у Аеро 
клубу у Београду (16 учес-
ника)
25. октобар 2019. у Аеро 
клубу у Београду (14 учес-
ника)

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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Право Европске уније

У области права Европске уније, током 2019. године реализовано је 8 догађаја, којима је 
присуствовао 252 учесника и 20 предавача. 

Материја Број догађаја

Правни поредак Европске уније 7

Еколошко право ЕУ 1

Укупно: 8

У оквиру теме Правни поредак Европске уније обрађивани су следећи садржаји: 

 - правосуђе у процесу придруживања ЕУ; 

 - органи ЕУ и подела власти; 

 - извори права Европске уније; 

 - однос између права ЕУ и националног права држава чланица; 

 - судски систем ЕУ, надлежност судова ЕУ и улога судије у модерној Европи.

У оквиру теме Еколошко право ЕУ обрађивани су следећи садржаји: 

 - Рaзвoj eкoлoшкoг прaвa Eврoпскe униje;

 - Институциje EУ нaдлeжнe зa крeирaњe и спрoвoђeњe eкoлoшкoг прaвa и пoлитикe;

 - Примaрни извoри eкoлoшкoг прaвa EУ;

 - Сeкундaрни извoри eкoлoшкoг прaвa EУ;

 - Хoризoнтaлнo eкoлoшкo зaкoнoдaвствo EУ;

 - Нуклeaрнa бeзбeднoст и рaдиoaктивни oтпaд;

 - Зaштитa и упрaвљaњe вoдaмa;

 - Зaштитa oд букe;

 - Упрaвљaњe хeмикaлиjaмa;

 - Кoнтрoлa индустриjскoг зaгaђeњa и индустриjски ризици;

 - Гeнeтички мoдификoвaни oргaнизми;

 - Oчувaњe дивљe флoрe и фaунe;

 - Упрaвљaњe oтпaдoм и чистe тeхнoлoгиje;

 - Eврoпски омбудсмaн и зaштитa живoтнe срeдинe;

 - Зaштитa живoтнe срeдинe у прaкси Судa прaвдe Eврoпскe униje.
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правни поредак               
Европске уније, 7 еколошко право ЕУ, 1

Број одржаних 
обука по материји        

у области 
права ЕУ
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Област људских права

У области људских права, током 2019. године одржано је 34 догађаја, са 79 предавача и 761 
учесником.

Материја Број догађаја

Заштита података о личности 19

Сузбијање тортуре, члан 3 ЕКЉП 8

Сузбијање дискриминације 3

Сузбијање тортуре 2

Европска конвенција о људским правима 1

Заштита људских права-примена међународних стандарда људских права 1

Укупно: 34

                          заштита људских 
права - примена међународних 

стандарда људских права, 1

сузбијање тортуре, 2

сузбијање 
дискриминације, 3

заштита података                 
о личности, 19

Европска конвенција о 
људским правима, 1

             сузбијање тортуре, 
Члан 3 ЕКЉП, 8

Број одржаних 
обука по материји 

у области          
људских права
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МАТЕРИЈА: СУЗБИЈАЊЕ ТОРТУРЕ – ЧЛАН 3 ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Методологија за спро-
вођење истраге у случаје-
вима злостављања од стране 
полиције

Пројекат ОЕБС-а и буџет 
Правосудне академије

Виши и основни јавни тужи-
оци и заменици, тужилачки 
помоћници и сарадници, по-
лицијски службеници и ко-
рисници почетне обуке

Усавршавање знања јавних 
тужилаца и припадника по-
лиције о важности приме-
не чл.3 ЕКЉП кроз анализу 
међународног и национал-
ног правног оквира и студија 
случаја

По завршетку обуке оче-
кује се да учесници имају 
виши ниво знања о практич-
ној примени чл.3 ЕКЉП у де-
локругу свог рада и у стању 
су да препознају радње које 
треба предузети да би ис-
трага била што делотворнија

одржано је укупно 8 једно-
дневних семинара у којима 
је учествовало 192 учесни-
ка и то: 
12. априла 2019. у Поли-
цијској управи у Ужицу              
(20 учесника) 
10. маја 2019. 2019. у Но-
вом Пазару                    (28 
учесника)
24. маја 2019. у Вишем јав-
ном тужилаштву у Сомбору   
(23 учесника)
21. јуна 2019. у Основном 
суду у Врању                            (24 
учесника)
6. септембра 2019. у Пра-
восудној академији у Бео-
граду  (34 учесника)
18. октобра 2019.  у Новом 
Саду      (22 учесника)
15. новембра 2019. 2019. у 
Зрењанину                 (21 
учесник)
29. новембра 2019. 2019. 
у Краљеву                     (20 
учесника)

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Примена новог Закона о 
заштити података о личности

буџет Правосудне 
академије

судије кривичних одељења 
основних судова, судије 
кривичних и парничних 
одељења виших судова, 
судијски сарадници и 
секретари, основни и виши 
јавни тужиоци и њихови 
заменици, тужилачки 
помоћници и сарадници

упознавање судија и 
тужиоца са новим Законом о 
заштити података о личности

судије и тужиоци су 
упознати са одредбама 
новог Закона и 
оспособљени су за његову 
правилну примену

одржано је укупно 19 једно-
дневних семинара у којима је 
учествовало 367 учесника:
- 30. маја 2019. у Правосудној 
академији у Нишу (13 учесника).
- 31. маја 2019. у Правосудној 
академији у Нишу (19 учесника).
- 06. јуна 2019. у хотелу „Кра-
гујевац“ у Крагујевцу (16 учес-
ника).
- 07. јуна 2019. у хотелу „Кра-
гујевац“ у Крагујевцу (12 учес-
ника).
- 13. јуна 2019.  у Новом Саду 
(10 учесника).
- 14. јуна 2019.  у Новом Саду 
(10 учесника).
- 27. јуна 2019. у Прекршајном 
суду у Београду (7 учесника).
- 28. јуна 2019. у Прекршајном 
суду у Београду (3 учесника).
- 04. јула 2019. у Правосудној 
академији у Београду (8 учес-
ника)
- 11. октобра 2019. у Правосуд-
ној академији у Нишу (16 учес-
ника).
- 25. октобра 2019. у хотелу 
„Женева Лукс“ у Крагујевцу (11 
учесника).
- 28. октобра 2019. у Право-
судној академији у Београду (43 
учесника).
- 01. новембра 2019.  у Новом 
Саду (12 учесника).
- 04. новембра 2019. у Право-
судној академији у Београду (37 
учесника).
- 08. новембра 2019. у хотелу 
„Крагујевац“ у Крагујевцу (20 
учесника).
- 15. новембра 2019. у Право-
судној академији у Нишу (20 
учесника).
- 22. новембра 2019.

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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у Новом Саду (50 учесника).
- 29. новембра 2019. у Инсти-
туту за криминолошка и социо-
лошка истраживања
у Београду (43 учесника).
- 23. децембра 2019. у Инсти-
туту за криминолошка и социо-
лошка истраживања у Београду 
(17 учесника)

МАТЕРИЈА: СУЗБИЈАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Примена антидискримина-
ционог законодавства

Пројекат ОЕБС-а и буџет 
Правосудне академије

судије прекршајних, основ-
них, виших и апелационих 
судова, судије Управног 
суда, судије Прекршајног 
апелационог суда, јавни ту-
жиоци и заменици

Унапређивање система 
обуке за судије у области 
недискриминације путем ан-
гажовања и подизања капа-
цитета будућих предавача. 

Такође, одабрани учесни-
ци обуке ће служити као 
неформалне контакт тачке 
за спорна питања из прак-
се везана за ове предмете, 
чиме се додатно доприноси 
повећању ефикасности пра-
восуђа у решавању ових 
предмета

По завршетку обуке, су-
дије су добиле увид у значај 
међународних глобалних 
принципа елиминације свих 
облика дискриминације, о 
актуелној судској пракси у 
случајевима дискримина-
ције. Поред тога, Повере-
ница за заштиту равноправ-
ности је допринела бољем 
разумевању сврхе стратеш-
ких парница ове институције

Одржане су 2 обуке на 
којима је учествовало укуп-
но 43 учесника и то:

-12. и 13. септембра 2019. 
у хотелу „Слобода“ у Ужицу   
(25 учесника)
-18. и 19. новембра 2019. 
у хотелу „Центар“ у Новом 
Саду (18 учесника)

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА
Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Примена међународних 
стандарда људских права

Канцеларија за УН и буџет 
Правосудне академије

судије апелационог и вишег 
суда, корисници почетне 
обуке и судијски сарадници

Упознавање полазника са 
међународним стандардима 
људских права и њиховом 
применом ради ефикасније 
заштите на националном ни-
воу

По завршетку обуке по-
лазници су упознати са 
међународним стандардима 
људских права односно са 
релевантним међународ-
ним инструментима за за-
штиту људских права који 
су ратификовани од стране 
Републике Србије као и са 
механизмима њихове при-
мене. Полазници су такође 
оспособљени да ова стече-
на знања примене у свако-
дневном раду

одржан је 1 дводневни се-
минар у којем је учествова-
ло 43 учесника и то: 
17. и 18. децембра 2019. у 
хотелу „М“ у Београду (43 
учесника)

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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МАТЕРИЈА: СУЗБИЈАЊЕ ТОРТУРЕ
Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Забрана мучења, нечовеч-
ног или понижавајућег по-
ступања или кажњавања

Канцеларија за УН и буџет 
Правосудне академије 

судије вишег суда, апелаци-
они и виши јавни тужиоци, 
корисници почетне обуке и 
тужилачки помоћници

Усавршавање полазника у 
вези са забраном мучења, 
дефинисаном чл. 3 Европске 
конвенције у контексту кри-
вичног поступка и издржа-
вања казне затвора

Полазници су у стању да 
правилно примене стандар-
де забране мучења из чл. 3 
Европске конвенције у току 
кривичног поступка као и да 
пруже адекватну заштиту 
лицима на издржавању каз-
не затвора

одржана су 2 једнодневна 
округла стола у којем је уче-
ствовало 31 учесника и то: 
27. новембра 2019. у Пра-
восудној академији у Нишу  
(16 учесника)
17. децембра 2019. у Пра-
восудној академији у Бео-
граду(15 учесника)

Право на правично суђење Савет Европе и буџет Пра-
восудне академије

Судије вишег и основног 
суда са подручја Апелацио-
ног суда у Новом Саду

разумевање значаја приме-
не највиших стандарда људ-
ских права у пракси и раз-
мена искустава и знања из-
међу релевантних стручња-
ка и професионалаца у свом 
послу на тему право на пра-
вично суђење

Један једнодневни скуп 13. 
децембра у Зрењанину, са 
50 учесника

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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Посебна знања и вештине

У области посебних знања и вештина, током 2019. године одржана су 82 догађаја, са 175 
предавача и 2089 учесника. 

Материја Број догађаја

Етика и интегритет у правосуђу 41

Решавање старих предмета 18

Односи с јавношћу и комуникација 15

Обука за коришћење електронске базе судске праксе 4

Медијација 2

Унапређење обуке 2

Укупно: 82

обука за коришћење                                                                                                        
електронске базе 
судске праксе, 4

етика и интернет у 
правосуђу, 41

унапређење опуке, 2

решавање старих 
предмета, 18

односи с јавношћу и 
комуникација, 15

медијација, 2

Број одржаних 
обука по материји 

у области         
посебниз знања и 

вештина
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Тема Извор финансирања Циљна група Циљ Исход Број одржаних обука 

Дисциплинска одговорност 
судија

ГИЗ и Правосудна академија  Судије основних, виших, 
апелационих судова, судије 
привредних судова и судије 
прекршајних судова са под-
ручја апелација, Београд, 
Нови Сад, Ниш и Крагујевац

Упознавање судија са дис-
циплинском  одговорношћу 
и са вођењем  дисциплин-
ског поступка

По завршетку обуке судије 
разумеју дисциплинску од-
говорност и дисциплински 
поступак и у стању су да 
препознају дисциплинске 
прекршаје и да разумеју на-
чин вођења дисциплинског 
поступка

реализовано укупно 28 јед-
нодневних радионица

Професионална етика у 
превенцији и борби против 
корупције

ЕУ пројекат Антикорупција  
и Правосудна академија  

Судије основних, виших, 
апелационих судова, јавни 
тужиоци, основних виших 
и апелационих јавних тужи-
лаштава, судије прекршај-
них судова са подручја апе-
лација, Београд, Нови Сад, 
Ниш и Крагујевац

Упознавање судија са етич-
ким кодексима у упоредном 
праву, и етичким кодексом 
судија и тужилаца,  модели-
ма за етичко одлучивање, 
врстама сукоба интереса 
примена етичких кодекса на 
интернету

По завршетку обуке судије 
разумеју етичке норме и 
у стању су да их примене 
кроз модел Ралфа Потера 
за етичко одлучивање, раз-
умеју  сукоб  и врсте сукоба 
интереса и како могу да га 
избегну и у стању су да ко-
ристе интернет и друштве-
не мреже у циљу промо-
ције, а не кршења етичких 
стандарда

реализовано укупно 16 јед-
нодневних радионица

Основна обука за односе са 
јавношћу

Правосудна академија Новоизабрани портпаро-
ли судова, и новоизабрани 
портпароли  јавни тужи-
лаштава,  портпароли судо-
ва за прекршаје са подручја 
апелација, Београд, Нови 
Сад, Ниш и Крагујевац

Обучити новоизабране 
портпароле судова и јавних 
тужилаштава за основне ко-
муникацијске вештине, вер-
бална и невербална комуни-
кација,  јавни наступ, вешти-
не комуникације са медијима

По завршетку обуке порт-
пароли познају главне еле-
мента вербалне и невербал-
не комуникације, у стању 
да имају јавни наступ пред 
камерама и  познају значај и 
механизме комуникације са 
медијима

реализовано укупно 6 јед-
нодневних радионицa

Ефикасан рад инфо служби 
за медијацију у судовима

Правосудна академија и 
Пројекат ЕУ у Србији за под-
ршку касационом суду   

Руководиоци и чланови ин-
фо-служби за медијацију у 
судовима са подручја апела-
ција Београд, Ниш, Нови Сад 
и Крагујевац

Упознати учеснике обуке са 
ефикасном организацијом за 
инфо службе, процедурама 
и корисним формуларима 
инфо служби, интерном и 
екстерном координацијом и 
начинима за промовисање 
медијације у медијима и јав-
ности

По завршетку обуке при-
падници инфо служби могу 
да ефикасно организују 
инфо службе у својим судо-
вима и креирају процедура 
и формуларе, развијају ин-
терну и екстерну коорди-
нацију и  промовишу медија-
цију у медијима и јавности

реализовано укупно 1 дво-
дневна радионицa

ТЕМА ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЦИЉНА ГРУПА ЦИЉ ИСХОД БРОЈ ОДРЖАНИХ ОБУКА 
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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. Поред раније потписаних споразума о сарадњи са другим државним 
органима (Споразум о сарадњи са Министарством правде, Врховним касационим судом, 
Уставним судом, Државним правобранилаштвом и др.), током 2019. године потписани су и: 

−	 Споразум о сарадњи између Правосудне академије и Привредне коморе Србије;

−	 Споразум о сарадњи између Правосудне академије и Института за криминолошка и 
социолошка истраживања и

−	 Споразум о сарадњи у области обуке и стручног усавршавања полицијских 
службеника МУП за примену Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и 
кривичноправној заштити малолетних лица.

У оквиру остваривања сарадње са другим државним органима и институцијама, за 2019. 
годину издвајамо: 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација достављене су информације о 
реализацији активности 3.1. – Унапређење механизама за откривање високотехнолошког 
криминала и кривично гоњење учинилаца – из Акционог плана за спровођење Стратегије 
развоја информационе безбедности у РС за период од 2017 – 2020. године, а за чије спровођење 
је Правосудна академија назначена као одговорна институција. Правосудна академија је 
у оквиру свог редовног програма обуке за 2019. годину, у сарадњи са организацијом Save 
the Children, у оквиру пројекта „Превенција и борба против сексуалног злостављања 
и експлоатације деце на интернету у Србији и БиХ“ организовала већи број обука 
носилаца правосудних функција и припадника Министарства унутрашњих послова на 
тему „Високотехнолошки криминал и заштита малолетних лица на интернету“. У оквиру 
пројекта, у априлу 2019., израђен је „Оперативни приручник за центре за безбедност деце на 
интернету“. У оквиру регионалног пројекта ЕУ и Савета Европе „iPROCEEDS“, у децембру 
2017. године, израђен  је „Приручник за самосталну обуку судија и тужилаца за тражење и 
привремено и трајно одузимање имовинске користи стечене вршењем кривичних дела путем 
интернета“. Такође, у оквиру пројекта „Спојени и сигурни – према виртуалном окружењу 
сигурном за децу“, уз подршку ОАК Фондације и  Save the Children Норвешке израђена је 
публикација „Мапа пута превенције онлајн и других насиља над децом на интернету у РС“. 
Све наведене публикације користе се као радни материјал приликом обука на Правосудној 
академији. Поред тога, напомињемо да је ова тема укључена и на специјалистичким 
обукама за судије, тужиоце, припаднике полиције и адвокате, у вези са применом Закона 
о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.
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Министарству финансија, Управи за спречавање прања новца достављен је Извештај 
о реализованим активностима из Националне стратегије за борбу против прања новца 
и финансирања тероризма за период 2014-2019. године, активност – број 4.1.1.5., за чију 
реализацију је надлежна Правосудна академија. 

Министарству државне управе и локалне самоуправе достављено је позитивно мишљење 
на Предлог програма развоја електронске управе за период од 2019 до 2022. године и 
Акциони план за његово спровођење.

Министарству културе и информисања достављено је позитивно мишљење на Предлог 
стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији у периоду од 2020-2025. 

Министарству правде достављено је позитивно мишљење на Предлог одлуке о образовању 
Савета за праћење примене Закона о заштити података о личности. За члана Савета, испред 
Правосудне академије именован је Ненад Вујић, директор Правосудне академије. 

Министарству правде достављено је мишљење на Нацрт закона о спречавању корупције, са 
предлозима за унапређење текста закона. 

Министарству унутрашњих послова достављено је позитивно мишљење на Нацрт 
Аранжмана за спровођење Заједничког акционог плана за борбу против тероризма за 
Западни Балкан између ЕК и државних органа у РС, са Предлогом закључка и образложењем. 

Високом савету судства упућен је допис ради разматрања доношење одлуке о обавезној 
обуци председника судова и судија које поступају у материји суђење у разумном року, 
како би Правосудна академија приступила реализацији програма обуке, са образложењем 
да је Одељење Правосудне академије за унапређење образовања, анкетирањем, спровело 
истраживање о образовним потребама судија и тужилаца, те је на основу спроведеног 
истраживања израђена Годишња анализа процена потреба за обуком корисника програма 
Правосудне академије, са препорукама. На основу урађене анализе, за област људских 
права као потребе за обуком на нивоу судова издвојила се тема Суђење у разумном року 
– право на правично суђење (преглед и анализа праксе Европског суда за људска права, 
познавање праксе Уставног суда и Врховног касационог суда). Имајући у виду да је обука 
судија обавезна када је то предвиђено законом или одлуком Високог савета судства у 
случају промене специјализације, битних промена прописа, увођења нових техника рада 
и ради отклањања недостатака у раду судије уочених приликом вредновања њиховог 
рада, Правосудна академија се обратила Високом савету судства. Високи савет судства је 
30. октобра донео одлуку о обавезној обуци председника судова и судија који поступају у 
материји суђења у разумном року.
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У оквиру регионалне сарадње издвајамо:

ПОТПИСИВАЊЕ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ, 5. март 2019. године, Сарајево – 
Директор Правосудне академије Републике Србије, Ненад Вујић, председница Управног 
одбора Центра за обуку у судству и државном тужилаштву Црне Горе, Сенка Даниловић, 
директор Центра за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине, др 
Арбен Муртезић и директор Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици 
Српској, Томислав Чавић потписали су Меморандум о сарадњи институција за обуку 
судија и тужилаца и међусобној подршци у едукацији носилаца правосудних функција. 
Партнерске институције за обуку у правосуђу регионално сарађују већ дуги низ година 
у оквиру бројних регионалних и међународних пројеката, који имају за циљ унапређење 
квалитета и стручности у раду носилаца правосудних функција и запослених у правосуђу, а 
потписивање Меморандума је само резултат досадашње успешне сарадње.

РЕГИОНАЛНО САВЕТОВАЊЕ НА ТЕМУ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И 
ТЕРОРИЗМА, 9-10. април 2019. године, Београд – У оквиру пројекта Јачање правосудне 
сарадње, међусобног поверења и капацитета институција за обуку у правосуђу у Републици 
Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини и у сарадњи са Центрима за едукацију судија и 
тужилаца Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, као носиоцима пројекта, 
и са Центром за обуку у судству и државном тужилаштву Црне Горе, реализовано је друго 
саветовање за судије и тужиоце из Црне Горе, Босне и Херцеговине и Србије. Дводневно 
саветовање на тему организованог криминала и тероризма организовано је у просторијама 
Правосудне академије за судије, тужиоце и представнике Министарства унутрашњих 
послова. Излагач испред Тужилаштва за организовани криминал који представља најновију 
праксу Републике Србије у борби против тероризма био је Владимир Стевановић, виши 
тужилачки саветник у Одсеку задуженом за поступање по кривичним делима тероризма, 
финансирања тероризма и другим кривичним делима повезаним са њима у Тужилаштву за 
организовани криминал, члан Kоординационог тела Владе Републике Србије за спречавање 
прања новца и финансирање тероризма. Судија Вишег суда у Подгорици, Ана Вуковић 
представила је нове изазове у борби против организованог криминала и тероризма, док је 
другог дана тужилац Тужилаштва БиХ, Ћазим Хасанспахић представио практичне примере 
борбе против организованог криминала и тероризма у Босни и Херцеговини.

РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИЈА АПЛИКАЦИЈЕ БАЗЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ ЕСЉП,  24. и 25. 
октобар, Сарајево – На регионалном скупу представници Правосудне академије Републике 
Србије представили су апликацију – База судске праксе ЕСЉП током семинара „Подјела 
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одговорности у примјени Европске конвенције о људским правима: приступ изазовима 
помоћу (нових) алатки у правосуђу“. Представницима врховних и уставних судова држава 
региона представљен је јединствен систем апликација.

СЕМИНАР НА ТЕМУ „КОНВЕНЦИЈА СЕ О ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД СЕКСУАЛНОГ 
ИСКОРИШЋАВАЊА И СЕКСУЛАНОГ ЗЛОСТАВЉАЊА – ЛАНЗАРОТ КОНВЕНЦИЈА“, 
октобар 2019. године, Подгорица – Директор Правосудне академије, судија и заменик 
јавног тужиоца учествовали су у раду семинара који су организовали Центар за обуку у 
судству и државном тужилаштву Црне Горе и AIRE центар и Влада Велике Британије, у 
оквиру пројекта „Јачање владавине права и подршка државним институцијама у Црној 
Гори“. Правосудна академија прати теме и методологију обуке коју развија Савет Европе у 
Програмској канцеларији за сајбер криминал (C-PROC), те ће у наредном периоду посебно 
пратити одлуке ЕСЉП у вези са електронским доказима; које су потребе за обуком судија 
и тужилаца на ову тему и да ли су материјали Савета Европе за обуку доступни судијама и 
тужиоцима. 

РЕГИОНАЛНИ СКУП НА ТЕМУ „ЕНЕРГЕТСКО ПРАВО“,  21. и 22. новембар 2019. 
године, Скопље – Правосудна академија Републике Србије је на позив Секретаријата 
Енергетске заједнице на регионални састанак институција за обуку у правосуђу 
учествовала у раду регионалног састанка у Скопљу као и у раду једнодневног семинара на 
тему „Енергетско право“. Првог дана организован је састанак представника институција 
за обуку у правосуђу са територије Југоисточне Европе, како би разменили идеје у 
погледу обуке на тему енергетског права. Закључено је, да треба да се одржи регионална 
конференија са судијама Управног суда (највише двоје судија) из Србије, Црне Горе, 
Северне Македоније, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, које поступају 
у енергетским споровима како би разменили своја искуства у погледу ове материје као и 
да се упознају са основним институтима, начелима енергетског права, улогом Енергетске 
заједнице и уговором о оснивању Енергетске заједнице. Такође је једногласно прихваћено 
од представника институција, да тема „Енергетско право“ буде део програма почетне и 
програма сталне обуке. Други дан је реализована обука на ову тему, за судије Управног суда, 
судије Уставног суда Северне Македоније, као и за представнике институција за обуку. Оба 
догађаја су се одвијала у складу са чланом 2. Поступка за решавање спорова енергетске 
заједнице, који предвиђа механизам сарадње између националних судија и Секретаријата 
по којем националне судије могу затражити од Секретаријата помоћ у питањима тумачења 
или примене закона Енергетске заједнице.
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Правосудна академија наставила је добру сарадњу са међународним партнерима, и то са 
Делегацијом ЕУ у Србији, Амбасадом САД и УСАИД-ом, ОЕБС-ом, Канцеларијом УН у 
Србији, Саветом Европе, Турском агенцијом за развој, Европским центром за судије и 
правнике из Луксембурга, АИРЕ Центром из Лондона.

Реализација најважнијих пројектних активности

Пројекат ЕУ ИПА 2015 – Реконструкција, реновирање и адаптација зграде Правосудне 
академије потписан између Владе РС и Европске комисије

Циљ пројекта реконструкције је унапређење инфраструктурних капацитета Правосудне 
академије и омогућавање примене различитих метода обуке. Уговор између Делегације ЕУ и 
извођача радова потписан је 14. децембра 2018. године у износу од ЕУР 2,789,854.81. 

У току 2019. године радови на реконструкцији објекта се нису извршавали очекиваном 
динамиком и тренутно се ради на отклањању препрека за њихово несметано даље извођење.

Савет Европе, Horizontal Facility Program за Западни Балкан и Турску

Прва фаза ”Horizontal Facility Program“ спроведена је у периоду од 2016. до 2019. године. 

У последње три године, кроз овај програм и пројекат “Подршка ефикасним правним 
средствима и узајамној правној помоћи”, у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом 
и Правосудном академијом креиран је и спроведен HELP курс на даљину о међународној 
правној помоћи у кривичним стварима. Конференцијом која је одржана 13. маја 2019. 
године обележен је завршетак двоипогодишњег пројекта у оквиру којег је пружена подршка 
правним стручњацима из Србије приликом бављења питањима из ове важне области 
међународне сарадње Србије. 15 тужилачких приправника и 53 јавних тужилаца и заменика 
јавних тужилаца завршило је курс прилагођен правном поретку Србије и потребама 
тужилаца у Србији.

У 2019. години Правосудна академија је уз подршку Савета Европе и ЕУ веома успешно 
привела крају реализацију пројекта JUFREX након три године заједничког рада. У том 
периоду је реализован велики број обука на тему „Слободе изражавања и медија“, креиран 
истоимени приручник за обуку и извршена свеобухватна анализа пресуда домаћих судова 
у којима се помиње члан 10 Европске конвенције за људска права, како би се утврдио 
утицај пројекта на правосуђе у Србији. Поред тога, представници Правосудне академије 
су присуствовали завршној конференцији Програма „Јачање правосудне експертизе о 
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слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи (JUFREX) која је одржана у Сарајеву 
4. и 5. априла 2019., затим заједничком састанку Савета Европе и Европске уније на којем 
је представљен Лексикон медијских и правних појмова, као и међународној конференцији 
поводом 70 година постојања Савета Европе која је одржана у сарадњи са Министарством 
културе у Југословенској кинотеци 24. маја 2019. године. 

Правосудна академија je уз подршку Савета Европе и пројекта Horizontal Facility организовала 
студијску посету Стразбуру, за другу групу чланова Националне мреже из реда судија, 
као и за троје судија Врховног касационог суда, који су ангажовани у раду Правосудне 
академије. Посета је реализована у периоду од 22. до 26. априла 2019. године. Све трошкове 
организације посете поднео је Савет Европе. Сврха посете је била да се учесници ближе 
упознају са радом Савета Европе, поступањем Европског суда за људска права и праксом 
тог Суда, посебно са HUDOC регистром и радом СЕРЕЈ-а. Такође, учесници су 24. априла 
2019. године присуствовали расправи пред Великим већем Европског суда у предмету M.N. 
и други против Белгије (број представке 3599/18).

30. октобра 2019. године, Савет Европе представио другу фазу Horizontal Facility Program 
2019-2022 за Западни Балкан и Турску, а који спроводи у сарадњи са Европском унијом. Ова 
заједничка иницијатива Европске уније и Савета Европе омогућава корисницима програма 
да спроведу реформу области људских права, владавине права и демократије. Друга фаза 
ослања се на резултате постигнуте у првој фази, а вредност програма је 41 милион евра. 
Нова фаза програма ће се фокусирати на четири тематска подручја: спровођење правде, 
сузбијање корупције, привредног и организованог криминала, спречавање дискриминације 
и заштиту права осетљивих група, као и слободу изражавања и слободу медија. 

У 2020. години планиран је даљи наставак успешне сарадње Правосудне академије и Савета 
Европе кроз пројекат Horizontal Facility, у оквиру кога ће бити реализован JUFREX 2 чији 
ће фокус бити на заштити права гарантованих члановима 8. и 10. Европске конвенције о 
људским правима.

Европски центар за судије и правнике из Луксембурга (EIPA)

Правосудна академија је, у сарадњи са Европским центром за судије и правнике из 
Луксембурга (EIPA), 8. и 9. октобра 2019. године, у сали Правосудне академије у Београду, 
организовала радионицу на тему: „Интeгритeт прaвoсуђa и oтпoрнoст нa кoрупциjу“. 
Радионица је организована за судије Вишег суда у Београду и заменике Вишег јавног 
тужилаштва у Београду који су у посебним одељењима за борбу против корупције и који 
поступају у овим предметима, као и за кориснике почетне обуке Академије. Циљ сeминaрa 
je унaпрeђeњe и aжурирaњe oснoвнoг знaњa и кaпaцитeтa у пoглeду спрeчaвaњa нeeтичкoг 
пoступaњa, сукoбa интeрeсa и нeусклaђeнoсти, кoнтрoлe и упрaвљaњa ризицимa кoрупциje у 
судству и утврђивaњe пoтрeбних вeштинa и инструмeнaтa зa пoвeћaњe интeгритeтa судствa 
и oтпoрнoсти нa кoрупциjу, у oквиру прaвoсуднoг систeмa и судских aдминистрaтвиних 
служби. Сeминaр је пружио прaктичнa упутствa зa eтичнo пoступaњe у ситуaциjaмa 
кoнтрaдикциje измeђу звaничних прaвилa и трaдициje или кaдa нeдoстajу jaсни oдгoвoри 
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нa тo кaкo дa сe пoступи у кoнкрeтним ситуaциjaмa. Oвo je нaрoчитo вaжнo у зeмљaмa 
сa висoким нивooм кoрупциje, гдe пoстoje мнoгe сивe oблaсти кoje joш нису рaзрeшeнe 
зaхвaљуjући фoрмaлним прaвилимa. Предавачи су били: Virgil Ivan-Cucu, виши прeдaвaч 
у Eврoпском цeнтру зa судиje и прaвникe (EIPA Луксeмбург) и глaвни судски eкспeрт eврo-
мeдитeрaнскe oргaнизaциje зa сaрaдњу у oблaсти прaвoсуђa (EuroMed), и Mohamed Elewa, 
прoфeсoр упoрeднoг и мeђунaрoднoг кривичнoг прaвa и ислaмскoг прaвa, Унивeрзитeт у 
Нoртaмбриjи. 

 Судије Врховног народног суда Народне Републике Кине у посети Правосудној академији

Делегација судија Врховног народног суда Народне Републике Кине, коју је предводио 
врховни судија и председник тог суда Zhou Qiang, 19. септембра 2019. године посетила је 
Правосудну академију Републике Србије. Приликом посете, гости су упознати са радом 
и активностима Правосудне академије, на домаћем, регионалном и међународном плану, 
са улогом, надлежностима, резултатима рада и будућим правцима развоја Правосудне 
академије. Током посете, високој делегацији представљене су активности Документационо-
информационог центра, са посебним освртом на развој ИТ алата.
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Прва фаза развоја апликације подразумевала је успостављање базе података и отпочињање 
процеса уноса и систематизације одлука ЕСЉП. Током ове фазе унето је 108 пресуда, које 
је било могуће прегледати према дефинисаним критеријума, међутим, није било могуће 
формирати нити преузимати листинг одабраних пресуда, као ни додавати детаљније 
информације о појединим пресудама, услед постојања ограничења код успостављене базе 
података и имплементиране апликације.

Током 2019. године, могућности апликације су значајно проширене, успостављени су 
механизми сортирања резултујуће листе пресуда након примењеног упита, према неколико 
критеријума (по угледу на HUDOC базу података), као и механизма за преузимање прегледне 
листе пресуда настале према примењеним критеријумима.

Кориснички интерфејс је унапређен, унапређењем претраге и додавањем  различитих опција 
представљања резултата претраге и самих пресуда, као и додавањем корисних пропратних 
садржаја. 

У односу на садржај саме базе података која се односи на пресуде ЕСЉП, завршен је унос 
пресуда које се односе на Србију, Црну Гору, Босну и Херцеговину, као и широки избор 
пресуда које се односе на Хрватску, а које подразумевају све референтне случајеве (key cases) 
и све пресуде нивоа важности 1, док је за ниво важности 2 и 3 сачињен одабир пресуда 
чији је унос извршен. Такође, у базу је унет и одређен број пресуда које се односе на друге 
европске земље, а значајне су јер успостављају правне ставове Суда, на које се Суд касније 
позивао у својим новијим одлукама.

Укупан број унетих пресуда на дан 6. јануар 2020. године јесте 500 пресуда, од којих се 
208 односи на Србију, 51 на Црну Гору, 78 на Босну и Херцеговину, 117 на Хрватску, 3 на 
Словенију и 2 на Србију и Словенију. Осталих 41 пресуда односе се на остале европске 
државе.

79ИНОВАЦИЈЕ У РАДУ: УСПОСТАВЉАЊЕ 
И УНАПРЕЂЕЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА 
ПРЕСУДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА 
ПРАВА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 
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Број пресуда у 
бази, према држави 
на коју се пресуда 

односи

Црна Гора, 51 

БИХ, 78

Хрватска, 117

Словенија, 3

Русија, 9

Белгија, Грчка, 1

Данска, 1

Чешка, 1

Бугарска 11

Велика Британија, 1

Аустрија, 1

Украјина,1

Шведска, 1

Шпанија, 1

Словачка, 1

Мађарска, 1

Италија, 2

Грчка, 3

Француска , 6

Словенија, Србија, 2

Србија, 208

У односу на збирку пресуда, унето је 22 пресуда Великог већа, 320 пресуда већа и 158 пресуда 
комитета.
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Збирка пресуда

пресуде комитета, 158

пресуде великог већа, 22

пресуде већа, 320

референтни случај, 56

степен важности 1, 36

степен важности  2, 111 

степен важности 3, 297

   Број пресуда 
према степену 

важности

У односу на степен важности, највише је пресуда трећег степена важности – 297, другог 
степена 111, првог степена 36 и референтних одн. кључних случајева – 56. Имајући у виду да 
је унос значајних пресуда које се односе да различите европске државе започет, те да су ови 
преводи управо доступни због значаја пресуде, референтних пресуда је више од оних првог 
приоритета.

Проширењем области уноса случајева са оних који се односе на Републику Србију на 
земље региона, као и додавањем значајних пресуда које се односе на друге европске 
земље, структура језика уноса је измењена. Сада су у бази података доступне пресуде на 
регионалним језицима (јер се превод преузима у оригиналу), и то:  на српском језику у бази 
је доступно 242 пресуде, на босанском 77, на црногорском 48 и на хрватском језику 133 
пресуде. При одабиру критеријума прегледа пресуда, могуће је изабрати преглед пресуда не 
једном или више језика.
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босански, 77

црносгорски, 48

хрватски, 133

српски, 242

   Број пресуда у 
e-case бази, према

 језику пресуде

У односу на годину доношења пресуде, у бази је највише пресуда из 2017. године (54), следе 
2013. година са 52 и 2019. година са 51 пресудом.

У самој апликацији посебно су истакнуте најновије пресуде – на првој страни апликације 
издвојено је 30 најновијих пресуда ЕСКЉ које су у e-Case бази доступне на српском 
и језицима региона, а односе се на период јун – децембар 2019. године, што представља 
својеврсни пресек најновијих правних ставова Европског суда за људска права, за земље 
региона (у односу на пресуде доступне на језицима региона). Ова листа такође може бити 
преузета у Excel формату и прегледана као било која листа формирана избором одређених 
критеријума.

Апликација за преглед пресуда ЕСЉП повезана је на Crossreference апликацију, која 
омогућава повезивање одредаба домаћег законодавства и чланова Конвенције, на два начина 
– формирањем странице са тзв. „инфо-пакетићима“ (који се односе на разраду појединих 
пресуда ЕСЉП и који укључују појашњење и илустрацију веза између домаћег законодавства 
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и чланова Конвенције, као и са правним ставовима суда по одређеним питањима од значаја) 
и успостављањем веза са стране Cross-reference апликације ка садржајима који се налазе у 
e-Case бази података одн. на детаље пресуда којима се везе илуструју.

Следећа фаза развоја апликације односи се на повезивање базе података e-Case са базом 
података судске праксе Врховног касационог суда, што је и  договорено потписивањем 
протокола о сарадњи ВКС и ПА. У погледу имплементације потписаног протокола, 
припремне активности су у току и оне пре свега подразумевају разматрање технолошких 
предуслова и њиховог обезбеђења у циљу успостављања сигурне везе између правосудне 
мреже, чији је део и база података Врховног касационог суда и ресурса Правосудне академије, 
чији део је и база e-Case. Такође, технолошке разлике између ових база података захтевају 
додатне активности које ће обезбедити видљивост информација из ВКС базе унутар e-Case 
апликације.

У односу на даљи унос пресуда у саму базу података, успостављени су регистри пресуда по 
земљи, при чему се за сваку од земаља региона прати да ли постоји у HUDOC бази нова 
пресуда, а онда се прати на одговарајућим званичним сајтовима земаља да ли су пресуде 
преведене. За преводе се поред HUDOC базе користе и други, пре свега регионални ресурси, 
који подразумевају презентације представника земаља региона пред ЕСЉП, али и ресурси 
различитих међународних организација које се баве људским правима. 

Унакрсно повезивање апликација (Cross-reference)

Апликација садржи два важна сегмента – везе са аспекта националног законодавства 
(директна веза одређеног члана неког домаћег закона и одређеног члана Конвенције, која 
је илустрована примерима повезивања разрађених у инфо-пакетима, са даљим везама на 
повезане примере из праксе) и везе са аспекта Конвенције (директна веза члана Конвенције 
и појединих чланова неког од домаћих закона, такође илустрована примерима повезивања 
разрађених у инфо-пакетима са даљим везама из праксе). Трећи део апликације односи се 
на друге релевантне међународне инструменте и acquis communautaire (различите европске 
конвенције и уредбе) и који се позива из саме пресуде, без повезивања члана из овог 
сегмента или повезивања на пример примене. Четврти део подразумева разраду инфо-
пакета пресуда, тако да укључује садржај из иницијалног pdf фајла пакета (сажетак, линк на 
члан Конвенције и примењени концепт), линк на примењени члан Конвенције и линкове на 
повезане чланове у домаћем законодавству (чија веза је илустрована у инфо-пакету). Такође, 
успостављене су везе и на друге повезане примере из праксе које се односе или на сличну 
ситуацију, или сагледавање неког концепта са истог или сасвим другачијег становишта. Уз 
саму пресуду која илуструје везе постављени су линкови на пресуду у HUDOC бази судске 
праксе, а за одређени број пресуда (и оних на којима је веза успостављена, и оних које се 
додају као повезана пракса) успостављена је веза и на e-Case апликацију, где су доступни 
шири сажеци пресуда и пресуде на неком од језика региона. 
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У Cross-reference апликацији доступне су 33 разрађене пресуде (што су све пресуде чија 
је разрада до сада завршена), од којих је 25 унето у e-Case апликацију са успостављеним 
директним линком на садржај, поред линка који је успостављен према HUDOC бази који је 
креиран за сваки разрађени случај.

У оквиру разраде пресуда (тзв. електронског инфо-пакета о пресуди, који је рађен на основу 
штампаних који су резултат рада пројекта Британског савета и Правосудне академије), 
успостављено је укупно 88 додатних веза са другим пресудама ЕСЉП (просечно, по 2,67 по 
пресуди), које се налазе у HUDOC бази судске праксе. При том, успостављено је додатних 
39 веза са преведеним пресудама, које се на неком од језика региона, налазе у e-Case бази 
судске праксе ЕСЉП.

У односу на илустрацију везе чланова Конвенције са елементима домаћег законодавства, 
успостављена је веза са Уставом Републике Србије (16 чланова) и следећим законима:

-	 Кривичним закоником (7 чланова)
-	 Законом о ванпарничном поступку (4 члана)
-	 Законом о кривичном поступку (14 чланова у директној вези са Конвенцијом)
-	 Законом о основама својинскоправних односа (1 члан) 
-	 Законом о парничном поступку (4 члана)
-	 Законом о прекршајима (1 члан)
-	 Законом о становању и уређењу зграда (1 члана) 
-	 Породичним Законом (15 чланова) 

У односу на чланове Конвенције, успостављена је веза домаћег законодавства и следећих 
чланова:

-	 Члан 1 - Обавеза поштовања људских права
-	 Члан 2 - Право на живот
-	 Члан 3 - Забрана мучења
-	 Члан 5 - Право на слободу и безбедност
-	 Члан 6 - Право на правично суђење
-	 Члан 8 - Право на поштовање приватног и породичног живота
-	 Члан 13 - Право на делотворни правни лек
-	 Члан 14 - Забрана дискриминације
-	 Протокол 1 Члан 1 - Заштита имовине
-	 Протокол 7 Члан 4 - Право да се не буде суђен или кажњен двапут у истој ствари.

За сваки од чланова, осим навода члана, дата је веза са свим елементима у оквиру домаћег 
законодавства, према до сада обрађеним пресудама и у односу на њих успостављеним 
везама, а који се односе на обрађене чланове у апликацији. 

Нови сегмент садржаја који је успостављен унутар апликације односи се на директну 
примену стандарда људских права Уједињених нација у поступцима пред домаћим 
судовима. У односу на овај део, успостављене су четири области, које се односе на азил и 
миграције, дискриминацију, права детета и права особа са инвалидитетом. Свака од области 
подразумева више засебних пакета информација, који обухватају презентовање релевантних 
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УН извора права – стандарда, у облику извода из више релевантних УН конвенција. Такође, 
ови пакети садрже и појашњење домашаја стандарда УН (у облику коментара, препорука и 
закључака), навод релевантног основа поступања у домаћем праву (одредбе Устава, законске 
одредбе и наводе из судске праксе домаћих судова, као и препоруке, мишљења и одлуке 
независних тела. Уз ове садржаје, често су придружене и посебне напомене које се односе на 
друге релевантне изворе права.

У односу на стандарде УН, успостављене су секције које обухватају водиче кроз следеће 
области:

-	 Азил и миграције:
o	 Дефинисање различитих категорија миграната
o	 Забрана дискриминације избеглица и миграната
o	 Забрана протеривања
o	 Права деце без пратње родитеља и старатеља
o	 Право на образовање
o	 Приступ територији

-	 Дискриминација
o	 Афирмативне мере
o	 Говор мржње
o	 Националне мањине
o	 Појам и елементи дискриминације
o	 Породично насиље и дискриминација
o	 Принудна исељења
o	 Роми
o	 Слобода вероисповести – Заштита верских мањина
o	 Стереотипи и предрасуде

-	 Права детета
o	 Деца жртве и сведоци кривичних дела
o	 Заштита деце од дискриминације
o	 Заштита деце од насиља
o	 Малолетничко правосуђе - деца/малолетници у сукобу са законом - 

диверзиони механизми
o	 Малолетничко правосуђе - деца/малолетници у сукобу са законом - заштита 

деце лишене слободе – притвор
o	 Најбољи интерес(и) детета
o	 Партиципација деце у судским поступцима
o	 Право детета на живот у породичној средини

-	 Права особа са инвалидитетом
o	 Забрана дискриминације особа са инвалидитетом
o	 Право на једнакост пред законом – Право на пословну способност
o	 Принудна хоспитализација
o	 Приступачност
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Важно је нагласити да је за поједине пресуде којима су илустроване везе између Конвенције 
и домаћег законодавства успостављена веза и са применом стандарда Уједињених нација 
или других релевантних међународних инструмената, као што је то случај у пресуди Е.С. 
против Румуније и Бугарске.

У наредном периоду, очекује нас даља обрада пресуда ЕСЉП и додавање нових веза са 
судском праксом Суда. Такође, део који се односи на повезивање са e-Case апликацијом, 
који подразумева да се за пресуде које су разрађене омогући приступ преводу на неки од 
регионалних језика, односно, да се ове пресуде унесу у базу пресуда. Ипак, најважније 
активност која нас очекује у вези са даљим развојем ове апликације односи се на разраду 
сегмента који се тиче директне примена стандарда људских права Уједињених нација пред 
домаћим судовима.
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ЈАВНОСТ РАДА
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Правосудна академија је интензивирала настојања у 2019. години у погледу приближавања 
свог рада општој и стручној јавности, посебно у домену тестирања комуникационих канала 
и постављања тактика пласмана информација, не само медијима, већ и широј јавности. 

Уз уобичајену сврху интернет презентације, објављивањем докумената, саопштења, 
вести, директних видео преноса и сл. у комбинацији, са сада већ делимично разрађеним 
механизмом синергије друштвених мрежа, Правосудна академија је поставила темељ будуће 
комуникације и представљања јавности, и то након више од 12 месеци пажљивог проучавања 
и тестирања понашања сегментираних група, одзива, повратних комуникационих канала, 
кључних речи, фраза и сл. али и методологије мерења успешности ангажмана које почивају 
на статистичким параметрима.

И даље је акценат на промоцији имена, значаја, активности и сврхе Правосудне академије, 
као високоспецијализоване едукативне установе, дефинисане Законом о Правосудној 
академији, али сада већ полако излазимо из националних у регионалне оквире. 

Одељење за промотивне активности Правосудне академије, свесно могућности дефинисаних 
и делимично тестираних комуникационих ниша, технолошких могућности и канала 
креираних током 2018. године, методично, системски и инвентивно приступа планирању 
унапређења постављених стратегија, на основу анализе досадашњих искустава. 

Усвојена стратегија медијског присуства Правосудне академије није потпуно искоришћена 
током 2019. године, превасходно због недостатка ресурса, те је предност уступљена 
друштвеним мрежама - брзини пласмана информација и мерљивом одзиву, једноставности 
и доступности 24/365. 

Током 2020. планирана је синергија масмедија и друштвених мрежа, али и иницирање мањих  
CSR пројеката Правосудне академије. 

Оно што је изазвало пажњу медија током 2019. године, свакако је почетак радова на 
реконструкцији зграде Правосудне академије, завршни и пријемни испит, и посебно, 
учешће Академије у оквиру манифестације „Дани правосуђа“.  

2019. годину обележиле су обуке и догађаји који су изазвали велико интересовање стручне 
и шире јавности, као што су: 

-	 Дисциплинска одговорност судија

-	 Бесплатна правна помоћ и

-	 Пријем X Генерације полазника Правосудне академије



88

Анализом медијске заступљености, од двадесет и два медијска догађаја у којима је директно 
учествовала Правосудна академија, у 40,3% случајева тема је била Реконструкција зграде 
Правосудне академије, у 18,9% Потписан Меморандум о сарадњи институција за обуку 
судија и тужилаца ФБиХ, Републике Српске, Црне Горе и Републике Србије, и 11,3% учешће 
Академија на Данима правосуђа.

Када су у питању друштвене мреже, ситуација је другачија, и ту дефинитивно примат има 
пријем 10. Генерације полазника правосудне академије, али и Потписан Меморандум о 
сарадњи институција за обуку судија и тужилаца ФБиХ, Републике Српске, Црне Горе и 
Републике Србије.

Иако смањеног интензитета медијског присуства, одржана је сарадња са свим националним 
медијским кућама попут РТС, Танјуг, Политика, Н1, Студио Б, Хепи ТВ, ТВ Коперникус, 
О2ТВ, РТВ Пинк 2019. године, Правосудна академија доспела је и у медијски простор 
Федерације БиХ и Црне Горе. Такође, Интернет портали су чешће пуштали краће вести са 
помињањем Правосудне академије, без иницирања саопштења из саме Академије. Такође, 
значајно је порастао број локалних и регионалних медија, које прате активности Академије 
на друштвеним мрежама.

Извод из прегледа медија који су посветили највише медијског простора Правосудној 
академији током 2019. године: РТС портал  и ТВ – 4 објавe, процењени укупни RCH око 
1.280.0001

-	 Блиц портал и принт (Ало и 24 сата) – 3 објаве, процењени укупни RCH око 750.000
-	 Новости портал и принт – 2 објаве, процењени укупни RCH око 510.000
-	 Н1 - 4 објаве, процењени укупни RCH око 1.000.000
-	 О2, Политика – по 2 објаве, процењени укупни RCH око 650,000
-	 РТВ Коперникус – 2 објаве, процењени укупни RCH око 240.000
-	 РТВ Пинк, Портал Крстарица, Јужне вести, Југ медиа, СМедиа, Нишке вести, ТВ 

Белами, Параграф, РТВ Војводина, РТВ Мост, ... – по 2 објаве, процењени укупни 
RCH око 1.320.000.

-	 Радио Београд 1, 202, Сити радио Ниш, Радио Нови Сад, С Радио, Индекс радио, Хит 
радио, Радио Лагуна, ТДИ радио ... – у форми краћих вести и извода из саопштења – 
по 2 објаве, процењени укупни RCH око 540.000.

-	 Портали, радио и ТВ станице Републике Црне Горе, ФБиХ – нема података о RCH

1  RCH je број или проценат групе у популацији која је изложена медијима у одређеном временском 
раздобљу. Број људи који су, на пример, имали прилику да виде оглас у датом издању публикације или 
који су видели ТВ оглас
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ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ

Радом на сајту током 2019. године, посебно подизањем информација и на латиници, и делова 
сајта на енглеском језику, значајно је порасло интересовање за догађаје у организацији 
Академије, а самим тим и број посета. У периоду од око шест месеци, тестирана је могућност 
и вредност преузимања вести са правосудних сајтова, што се показало као доста добро, јер 
је омогућило прецизнији продор до циљних група која нису биле мотивисане да самостално 
посећују сајт Академије. Концепт је напуштен након тестирања због мањка ресурса.  

Максимално се користе могућности повезивања сајта са налозима на друштвеним мрежама, 
превасходно пласирањем информација везаних за мултимедијалне садржаје, креиране у 
сопственој продукцији. 

Кроз званичне статистике, pars.rs изгледа овако:

Посете сајту, број страна по кориснику, број приказаних страна

Демографија посетилаца сајта
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Географија корисника

Аквизиција корисника

Директна комуникација електронском поштом показала се ефикасном и у домену изградње 
реномеа и пословног имиџа Правосудне академије пред кандидатима који су аплицирали 
за пријем на Правосудну академију. Током процеса пријаве, организације и одржавање 
пријемног испита за X генерацију полазника, размењено је неколико 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 била основ креирања базе одговора на питања, 
чиме је смањен ниво фрустрације кандидата у погледу потраге за одговорима који су им 
били неопходни. База питања и одговора је значајно обогаћена, с обзиром да се Академија 
први пут сусрела са питањима попут стицања држављанства које је у току, нострификације 
правосудног испита и сл.

Анализом понашања примарних и секундарних дефинисаних циљних група Правосудне 
академије, након одлуке о подизању профила на друштвеним мрежама,  можемо     констатовати 
да су веома утицале на транспарентност и јавност рада Академије, посебно у домену одржавања 
испита, али и успостављању веза са правосудним институцијама широм света.
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Правосудна академија ће 2020. обележити десет година рада, а већ скоро 20 година 
континуитета у организованом спровођењу обука судија и тужилаца и запослених у 
правосуђу, који се одвијао кроз Правосудни центар до краја 2009. године. 

Континуираним радом Правосудне академије препознате су предности почетне обуке и  
програма сталне обуке, јер то омогућује правосуђу да буде у току са најновијим позитивно-
правним тенденцијама, европским стандардима, етичким принципима, вештинама  и 
најбољом праксом, друштвеним кретањима и техничким достигнућима, што само подстиче, 
а не угрожава независност и самосталност правосуђа. Правосудна академија ради на 
сталном развоју и унапређењу свог рада, са чиме ће наставити и у наредном периоду, о чему 
говоре и резултати остварени у 2019. години. 

ПРАВОСУДНA АКАДЕМИЈA
ДИРЕКТОР 

Ненад Вујић
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Израда ове публикације омогућена је уз подршку америчког народа путем Америчке агенције за 
међународни развој (УСАИД). За садржај ове публикације одговорна је Правосудна академија и 
она не мора нужно одражавати ставове УСАИД-а или Владе Сједињених Америчких Држава.
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