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Извештај о реализованој обуци „Специјализација судија на основу
члана 5 Закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за
коју се сумња да су нестала из породилишта у РС“
Правосудна академија је у складу са чланом 5. Закона о утврђивању чињеница о статусу
новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији“
надлежна за специјализацију судије које поступају у овим предметима у првом и другом
степену дужне да похађају посебну обуку за примену овог закона.
Правосудна академија је 06.03.2020. године израдила Програм обуке и усвојила план
реализације обуке о чему су обавештени надлежни виши и апалециони судови. Дописом од
06.03.2020. године надлежни судови Виши суд у Београду, Виши суд у Новом Саду, Виши
суд у Крагујевцу, Виши суд у Нишу, Апелациони суд у Београду, Апелациони суд у Новом
Саду, Апелациони суд у Крагујевцу и Апелациони суд у Нишу су замољени да доставе
спискове судија који су предвиђени за поступане у овим предметима како би прошли
предвиђену специјализацију.
Услед појаве вируса Ковид19 на територији Републике Србије уведене су посебне
мере у заштити становништва од заразних болести, а у периоду од 15.03.2020. године до
06.05.2020. године уведено је и ванредно стање на целој територији Републике Србије.
Правосудна академија је у периоду од 09.03.2020. године до 15.03.2020. године
смањила број едукативних акативности у складу са мерама Владе Републике Србије, а од
15.03.2020. године обуставила све планиране едукативне активности.
Од 30. марта 2020. године Правосудна академија је успоставила сервиса за одржавање
обука на даљину. Сервис је у потпуности компатабилан са SCROM 2004 стандардом који се
користи за израду електронских обука, тако да је омогућено постављање обука у складу са
тим стандардом. Поред видео и интерактивних курсева, чија садржина се припрема унапред,
преко овог сервиса омогућено је постављање материјала, повезивање са дугим сервисима
Правосудне академије као што је е-јурис (база пресуда ЕСЉП са унакрсним повезивањем са
домаћаим прописима), евалуација знања корисника и одржавање он-лине обука у реалном
времену.
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Током априла и маја Правосудна академија урадила је припрему материјала за
специјалистичку обуку судија у складу са чланом 5 Закона о утврђивању чињеница о статусу
новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији.
Предавачи који су припремили материјал и урадили презентеације на теме из
програма су Зорана Јандријевић Младар, заступник Србије пред Европским судом за људска
права, Снежана Андрејевић, судија Врховног суда у пензији и стални предавач Правосудне
академије и Љубица Милутиновић, судија Врховног суда у пензији и стални предавач на
Правосудној академији.
У периду од 12. јуна 2020. године започела је он лине специјалистичка обука према
програму обуке преко сервиса Правосудне академије. Правосудна академија је 10.06.2020.
године сваком пријављеном судији послала емаил са приступном шифром сервису, упутство
како приступити (видео и писано), смс поруке да им је послат емаил са позивом да потврде
пријем смс и емаила и линкови преко којих могу да приступе сервису. Поред тога послато је
обавештење о ИТ подршци да би могли да се обрате за сва техничка питања и подршку.
Од пријављених и позваних 88 судија онлине обуци закључно са 15.јулом 2020.
године је приступило 76 судија. Судије које нису приступиле обуци, 12 судија, обавестило је
Академију да тренутно нису у могућности да приступе обуци и да ће приступити онлине
обуци касније.
У периоду од 18.06. до 03.07. планирано је организовање пет радионица за судије које
су прошле онлине обуке. Од планираних пет радионица одржане су четири. Пета радионица,
планирана 03.07.20202. године у Нишу, морала је бити одложена до даљег, због погоршања
епидемиолошке ситуације на подручју града Ниша. Правосудна академија је судијама које су
требале да присуствују радионици 03.07.2020. године доставила видео материјал са
радионица које су одржане уз позив да преко сервиса Правосудне академије „Обука на
даљину“ упуте сва додатна питања предавачима.
Закључно са 15. јулом 2020. године 76 судија је прошло специјалистичку обуку за
поступање по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да
су нестала из породилишта у Републици Србији. Судије које нису прошле обуку, а
председници судова су их одредили да поступају по овом Закону контактирали су
Правосудну академију тако да очекујемо да ће у наредном периоду све пријављене судије
проћи предвиђену обуку како би могли да поступају у овим предметима.
Правосуда академија има у плану да од септембра за судије које поступају у овим
предметима организује већи број радионице на тему „Уједначавање судске праксе и спорна
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питања у примени Закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се
сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији.
Уколико епидемиолошка ситуација дозволи ове радионице ће се одржати у
седиштима апелација односно виших судова. У супротном радионице ће се спровести преко
сервиса Правосудне академије „Обука на даљину“ као он лине радионице.
Такође, Правосудна академија планира да од септембра до краја децембра одржи и
четири округла стола на које ће поред судија бити позвани представници удружења
родитеља и чланови Комисије, уколико епидемиолошка ситуација дозволи. У супротном и
ови округли столови спроводиће се онлине преко сервиса „Обука на даљину“.
Кроз сервис Правосудне академије „Обука на даљину“, постављена су три видео записа и
додатни материјали. Видео записи, укупног трајања око 80 минута.





У првом видео запису, обраћање директора Правосудне академије Ненада Вујић, који
у неколико минута, износи, циљеве обуке и модуле.
У другом видео запису, Зорана Јадријевић Младар, заступник републике Србије пред
Европским судом у Стразбуру, упознаје кориснике са Приказом пресуде ЕСЉП
Зорица Јовановић против Србије, чињеницама, одлуком суда и поступком извршења.
У трећем видео запису, Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда у
пензији и стални предавач Правосудне академије и Снежана Андрејевић, судија
Врховног касационог суда у пензији, упознају полазнике са правом на правично
суђење и правом на приватни и породични живот, као и институтима, начелима и
односом Закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња
да су нестала из породилишта у РС и односом овог Закона са другим законима.

Додатни материјали који су постављени су пресуда ЕСЉП Зорица Јовановић против
Србије, Одлука Комитета министара, евалуација знања, евалуација семинара и линкови ка
сервису е-јурис Правосудне академије.
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Детаљан програм специјалистичке обуке:
ПРОГРАМ ПОСЕБНЕ ОБУКЕ СУДИЈА ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ
ЧИЊЕНИЦА О СТАТУСУ НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ ЗА КОЈИ СЕ СУМЊА ДА СУ
НЕСТАЛА ИЗ ПОРОДИЛИШТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
1. Опште и посебне мере из пресуде Јовановић против Србије (Но 21794/09) од
26.3.2013. године
2. Члан 6. и 8. Европске Конвенције за заштиту људских права и основних слобода
-

Искључење јавности, право на приватност, поштовање приватног и породичног
живота, право на сазнање о пореклу, право поверљивости и заштита података
личности

3. Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су
нестала из породилишта у Републици Србији:
-

Садржина Закона

-

Начела поступка
o једностраначки поступак
o начело диспозиције
o истражно начело и овлашћења суда по службеној дужности
o начело матријалне истине
o начело хитности
o начело поверљивости, уз примену прописа који уређују заштиту података
личности, односно тајности података
o начело саслушања предлагача и лица која учествују у поступку

-

Покретање поступка
o активна легитимација
o процесне сметње за вођење поступка

-

Предлог и садржина предлога

-

Примена правила ванпарничног поступка
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-

Ток поступка, рочишта, ограничења супсидијарне примене правила парничног
поступка (прекид, застој, упућивање на парницу), доказна средства

-

Однос овог Закона и других закона (ЗВП, ЗПП, ЗУП, ранији прописи)

-

Одлучивање суда:
o врсте и садржина изреке решења
o правична новчана накнада нематеријалне штете
o ограничење висине новчане накнаде нематеријалне штете
o садржина образложења решења

-

Другостепени поступак
o жалба
o рок за жалбу
o стварна надлежност другостепеног суда

-

Ванредни правни лекови

4. Правно дејство правноснажног решења донетог по овом Закону
o формална и материјална правноснажност
o поновно покретање поступка
5. Поступање по предлогу и припремне радње суда
-

медицински протоколи
утврђивање временског и законодавног оквира за конкретни случај ради
утврђивања чињеница које се односе на:
o поступање здравствених органа са новорођеним и мртворођеним бебама
o поступање државних органа, матичних служби, органа локалне самоуправе и
комуналних предузећа (сахрањивање)

Студија случаја и израда нацрта судске одлуке - радионица
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Статистички приказ генерисан са сервиса Правосудне академије „Обука на даљину“

Апелациони суд у Београду

16

Виши суд у Београду

26

Апелациони суд у Новом Саду

6

Виши суд у Новом Саду

2

Апелациони суд у Нишу

7

Виши суд у Нишу

6

Апелациони суд у Крагујевцу
Виши суд у Крагујевцу

22
3

УКУПНО
88
Број судија по судовима одређених за похађање "Специјализоване обуке судија по Закону о утврђивању
чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС"

Због безбедности Правосудне мреже она је посебним линком отворена за сервис
Правосудне академије „Обука на даљину“. Поред тога свим судијама који су одређени за
специјализацију послат је и СМС. У телу сваког СМС-а, поред сервисних информација,
постављени су и модификовани кратки линкови са приступом платформи и документима.1
Укупно је послато 137 СМС порука и 365 електронских писама.2

1

И у телу електронске поште, и у телу СМС поруке, остављена је могућност директне комуникације, како би било могуће у сваком тренутку
пружити техничку помоћ за праћење обуке на платформи, с обзиром да је предвиђена могућност да судије испрате садржаје у време када
то њима одговара, односно са уређаја по жељи (рачунар, таблет, мобилни телефон).
2

Треба напоменути да смо технологију СМС-а користили и за слање додатних информација, укључујући и алтернативне/ приватне имејл
адресе судија, са којих су отварали налоге за приступ платформи "Обука на даљину"
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Пример послате електронске поште

Пример послатог СМС-а

Последњи пријављени корисник на платформи регистрован је 07. јула. Укупан број
корисника који је отворио налог на платформи је 76. Процентуално, од 88 судија позваних на
обуку, 86,36% њих је отворило налог под сопственим именом и испратио обуку – табела
испод:
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Генерисани извештај о броју креираних налога по данима:
30
25

Апелациони суд у Београду
Виши суд у Београду

20

Апелациони суд у Новом Саду

15

Виши суд у Новом Саду
Апелациони суд у Нишу

10

Виши суд у Нишу
5

Апелациони суд у Крагујевцу
Виши суд у Крагујевцу
6.jul

4.jul

2.jul

30.jun

28.jun

26.jun

24.jun

22.jun

20.jun

18.jun

16.jun

14.jun

12.jun

0

Треба напоменути да одређени број судија није имао могућности да самостално
испрати обуку, већ нам се јавио и потврдио да је заједно са колегама, уз помоћ ИТ особља
испратило обуку на послу – укупно 4 судија. Табела показатења неких активности на
платформи:3

3

Преглед показатеља је дат сумарно по судовима, али платформа омогућава екстракцију свих показатеља по
сваком од корисника.
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Свим судијама које су прошле обуку је 15. јула послат и додатни радни материјал на
тему „Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су
нестала из породилишта у Републици Србији" а који садржи могуће одговоре на 21 најчешће
постављено питање.
Документ су припремиле:
·
Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда у пензији, стални предавач
на Правосудној академији и
·
Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији.
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факс:
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