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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.  

Пандемија COVID-19 вируса током скоро читаве 2020. године свима нам је умногоме 

променила животе, како на личном тако и на професионалном нивоу. Поред осталог, 

обављање великог броја радних процеса, а посебно оних које захтевају окупљање људи на 

једном месту, постало је отежано, ако не и онемогућено. У том смислу се и Правосудна 

академија нашла у тешкој ситуацији и пред препрекама. Након проглашења 

пандемије COVID-19 вируса у марту 2020. године, а у складу са мерама Владе Републике 

Србије у сузбијању ширења вируса, Правосудна академија је интензивирала рад на 

успостављању сервиса за „обуке на даљину - (elearning)“ који је омогућио одржавање обука 

и реализацију Годишњег програма обуке за 2020. годину, како за носиоце правосудних 

функција, тако и за кориснике почетне обуке и припаднике других правосудних професија. 

Академија је тако показала способност да се брзо прилагоди новонасаталим потребама, а у 

циљу да неометано обавља своје надлежности и функцију због које је успостављена. 

Као и претходних година, програм сталне обуке спроводио се у следећим областима: 

кривично, грађанско, привредно, прекршајно право, област људских права и право Европске 

уније. Као област на коју је посебно стављен акценат током 2020. године издвојене су обуке 

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.  
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Из Годишњег извештаја за 2020. годину, издвајамо да је Академија спровела 158 

едукативних догађаја, са преко 2936 учесника. Због епидемиолошке ситуације није било 

услова да се одређене обуке одрже, али су презентације постављене на сајт Правосудне 

академије, чиме је Електронска библиотека Правосудне академије умногоме обогаћена и 

њен потенцијал искоришћен. Највећи број обука Академија је организовала самостално, а 

велики број  је реализовано у сарадњи са Саветом Европе, ИПА пројектима Европске уније, 

USAID-ом, ОЕБС-ом, Уједињеним нацијама, адвокатским коморама, Криминалистичко-

полицијским универзитетом, у сарадњи са другим државним органима (Министарство 

правде, Министарство унутрашњих послова, Управа за спречавање прања новца, Државна 

ревизорска институција, Агенција за спречавање корупције, Високи савет судства, Државно 

веће тужилаца, Врховни касациони суд, судови и јавна тужилаштва), као и у сарадњи са 

цивилним сектором (Пиштаљка). Посматрано према областима, одржано је највише 

догађаја из области посебних знања и вештина (59 одн. 38% од укупног броја одржаних), 

затим из области кривичног права ( 58 одн. 37% од укупног броја одржаних) и из области 

грађанског права (21 одн. 13 % 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 и државног правобранилаштва. Такође, ангажовање судија 

највиших судских инстанци као предавача као и предавача из иностранства за поједине 

области, даје додатну вредност и квалитет реализацији програма обука.    

Извештај о реализацији активности Правосудне академије за 2020. Годину и Програм 

сталне обуке за 2021. 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. 

http://www.pars.rs/
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Ненад Вујић,  

директор  

ИЗВЕШТАЈ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ О 
РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА У 2020. ГОДИНИ 

СТАТУС, ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИ УПРАВЉАЊА   

Правосудна академија основана је Законом о Правосудној академији („Службени гласник 

РС“, бр.104/09, 32/14 и 106/15), као установа која обавља делатности ради обезбеђивања 

остваривања права утврђених законом, са циљем да допринесе професионалном, независном, 

непристрасном и ефикасном обављању судијске и тужилачке функције и стручном и 

ефикасном обављању послова судског и тужилачког особља. 

Делатност Правосудне академије утврђена је чланом 5. Закона о Правосудној академији, 

тако да између осталог, Правосудна академија организује и спроводи пријемни испит за 

почетну обуку, организује и спроводи почетну обуку, организује и спроводи сталну обуку 

судија и тужилаца, судијских и тужилачких помоћника, посебне програме обуке за 

предаваче и менторе, организује и спроводи стручно усавршавање судског и тужилачког 

особља, и обавља друге послове утврђене законом и Статутом Академије. Поред тога, 

Академија спроводи и програме стручног усавршавања јавних извршитеља, јавних 

бележника, као и јавнобележничких помоћника и приправника, на основу уговора које има 

закључене са Комором извршитеља односно Јавнобележничком комором.  

У складу са чланом 49. Закона о Правосудној академији, Академија организује пријемни 

испит за пријем судијских и тужилачких приправника, ради обављања приправничког стажа 

у суду или јавном тужилаштву.  

Органи Правосудне академије су Управни одбор, директор и Програмски савет. 

Управни одбор управља Правосудном академијом и има девет чланова. Четири члана 

Управног одбора именује Високи савет судства из реда судија, од којих два именује на 

предлог удружења судија; два члана именује Државно веће тужилаца из реда тужилаца, од 
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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.  

Управни одбор је током 2020. године радио 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. 

 

04. фебруара 2021. године, Влада Републике Србије донела је решење о престанку функције 

члана Управног одбора Правосудне академије Александри Ђурић, и решење о именовању 

члана управног одбора Правосудне академије Владимира Симића.  

Током 2020. године Управни одбор је кроз периодичне извештаје редовно пратио рад 

Правосудне академије, припреме и израде Програма обуке за 2021. годину, завршни испит 

VIII 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. Такође, од када 

је почела пандемија КОВИД-19 Управни одбор је пратио епидемиолошку ситуацију у 
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држави и у вези са тим доносио одлуке у вези са организацијом обука, као и пријемног и 

завршног испита за полазнике почетне обуке. 

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 који је на ту функцију 

ступио 10.07.2020. године пошто га је Управни одбор изабрао на седници одржаној 

16.06.2020. године. 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; 

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; 
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12. Наталија Аџић, јавни бележник и 

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

Игор Милованов, секретар Програмског савета  

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 2020. у Правосудној академији било је ангажовано 56 лица за 

извршавање послова у Академији, и то 32 лица на неодређено време, 23 лица на 

одређено време (уговор о раду) и 1 лице на основу уговора о привременим и 

повременим пословима. Судија Основног суда у Суботици, Соња Видановић, упућена је 
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на рад у Правосудну академију, ради обављања стручних послова, на период од три 

године, за које време се ослобађа вршења судијске функције. 
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ПРОГРАМСКИ 

САВЕТ 

ЗАМЕНИК 

ДИРЕКТОРА 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

ДОКУМЕНТАЦИОНО 

ИНФОРМАЦИОНИ 

ЦЕНТАР 

Одељење за правну и 

административну 

подршку Управном 

одбору и Програмском 

савету 

 

Одељење за опште, 

правне и кадровске 

послове 

 

Одељење за 

промотивне активности 

 

Oдељење за 

документационо 

информациони центар 

Одељење за 

информатику 

 

 

СЕКТОР ЗА 

ПОЧЕТНУ ОБУКУ 

 

СЕКТОР ЗА 

СТАЛНУ ОБУКУ 

 

 

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ 

И ФИНАНСИЈАКО 

ПОСЛОВАЊЕ 

СЕКТОР ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ 

ОБРАЗОВАЊА И 

МЕЂУНАРОДНУ 

САРАДЊУ 

Одељење за 

реализацију почетне 

обуке 

Одељење за обуку 

ментора и предавача 

на програму почетне 

обуке 

 

Одељење за сталну 

обуку судија 

 

Одељење за сталну 

обуку јавних 

тужилаца и заменика 

јавних тужилаца 

Одељење за посебну 

обуку 

 

Одељење за људска 

права, међународно 

право и право ЕУ 

 

Oдељење за обуку 

правосудних 

професија 

 

Одељење за обуку 

посебних знања и 

вештина 

 

Одељење за 

унапређење 

образовања 

 

Одељење за 

међународну сарадњу 

Одељење за буџет и 

аналитичко-планске 

послове 

Одељење за 

финансијско 

рачуноводствене 

послове 

-одсек за евалуацију 

и оцењивање 

-одсек за унапређење 

и праћење програма 

 

-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 

 

ДИРЕКТОР 

УПРАВНИ 

ОДБОР 
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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 2020. 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 

VIII  2017 22 2 26 

Уписано:  210 

Број кандидата који су 

положили завршни испит: 
203

1
 

IX  2018 25 13 38 

X  2019 35 15 50 

Број кандидата за које је 

обука у току: 
88 

 

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 

203 103 28 

                                                           
1 Шест кандидата је изабрано пре полагања завршног испита и један кандидат је одустао. 
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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 2020. године 

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности

/ пројекта 

Назив 

програма/програмске 

активности/ пројекта 

Усвојен 

буџет за 2020. 

Текући 

буџет за 

2020. 

Извршење у 

2020. 

Процена

изврше

ња у 

односу 

на 

текући 

буџет  

1602  Уређење и управљање у систему 

правосуђа 

   

 0009 Стручно усавршавање за 

будуће и постојеће носиоце 

правосудне функције 

296.866.000 323.682.000 320,195,745.23 98.92% 

 0009 Стручно усавршавање за 

будуће и постојеће носиоце 

правосудне функције, 

Донације, извор 06 

6.450.000 15.103.000 14,410,799.24 95,42% 

 0009 Стручно усавршавање за 

будуће и постојеће носиоце 

правосудне функције, 

Донације, извор 15 

400.000 534.000 533,139.73 99,84% 

  Извршење буџета 2020. 303.716.000 339.319.000 335,139,684.19 98.77% 

  Укупни приходи донације    18.596.029  

  Укупно извршење 

донација  

  14,410,799.24   

  УКУПНО : 303.716.000 339.319.000 335,139,684.19 98.77% 
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СЕКТОР ПОЧЕТНЕ ОБУКЕ  

Пријем XI генерације корисника почетне обуке 

На основу члана 27. Закона о Правосудној академији („Сл.гласник РС“ бр.104/2009, 32/2014 - 

Одлукa УС РС и 106/2015) Правосудна академија je расписала Конкурс за избор кандидата за 

пријем на почетну обуку ХI генерације полазника Правосудне академије. Конкурс је 

објављен у „Службеном гласнику РС“, број 120 од 2. октобра 2020. године. Пријављивање на 

Конкурс било је омогућено и електронским путем, а на страници Правосудне академије 

објављено је и Упутство са инструкцијама о пријављивању путем електронске поште. 

Међутим, због епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид 19 и у складу са 

препорукама епидемиолога да се физички контакти и кретање грађана смањи, Управни 

одбор Правосудне академије је на седници одржаној 06.11.2020. године усвојио предлог 

директора Ненада Вујића о одлагању одржавања пријемног испита за пријем корисника 

почетне обуке XI генерације до марта 2021. године. Сви кандидати су обавештени о 

одлагању и благовремено ће бити упознати о датуму, времену и месту одржавања пријемног 

испита, како је и дефинисано Правилником о садржини и начину полагања пријемног испита 

– члан 3., односно 10 дана пре почетка испита. 

Правосудна академија je расписала Конкурс за избор кандидата за пријем на почетну 

обуку ХI генерације полазника Правосудне академије. Конкурс је објављен у 

„Службеном гласнику РС“, број 120 од 2. октобра 2020. године. Због епидемиолошке 

ситуације изазване вирусом Ковид 19 и у складу са препорукама епидемиолога, 

Управни одбор Правосудне академије је на седници одржаној 06.11.2020. године усвојио 

предлог директора Ненада Вујића о одлагању одржавања пријемног испита за пријем 

корисника почетне обуке XI генерације до марта 2021. године 
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Завршни испит VIII 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.  

Припрема кандидата за завршни испит и сам завршни испит ове године организовани су у 

складу са околностима проистеклим из епидемије COVID 19 и одлуке директора Академије 

о раду за време ванредног стања која се односила и на полазнике Правосудне академије. 

Правосудна академија је, у својим просторијама у Београду, у периоду од 29. јуна до 01. јула 

2020. организовала завршни испит VIII 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. Као и ранијих година, кандидати су испит полагали пред камерама, 

уз директан пренос на званичном Јутјуб каналу Правосудне академије. 

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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Полагању завршног испита приступило је 23 корисника почетне обуке VIII генерације.  

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 2020. 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 2020. године одржано је 158 едукативних догађаја, са преко 2936 учесника. 

 

Посматрано према областима, одржано је највише догађаја из области посебних знања и 

вештина (59 одн. 38% од укупног броја одржаних), затим из области кривичног права ( 58 

одн. 37% од укупног броја одржаних) и из области грађанског права (21 одн. 13 % од 

укупног броја одржаних). 
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Посебна знања и вештине 59 више од 1084 

Кривично право 58 1188 

Грађанско право 21 368 

Људска права 10 више од 100 

Привредно право 2 24 

Прекршајно право 6 151 

Право ЕУ 2 21 

Укупно: 158 више од 2936 

 

 

 

Услед преласка на учење на даљину у већој мери током 2020. године, а због употребе 

различитих платформи и њихових перформанси, ове године није било могуће са 

прецизношћу пружити информацију о укупном броју учесника на обукама. Детаљније 

објашњење се може наћи у одељку о Јавности рада (стр.77). Свуда где је био доступан 

прецизан број учесника исти је наведен у опису индивидуалних обука у табелама према 

области обуке. Такође, због епидемиолошке ситуације није било услова да се одређене обуке 

одрже, али су презентације постављене на сајт Правосудне академије (Електронска 

библиотека). 

37% 

38% 

13% 

6% 

1% 
4% 1% 

Број едукативних догађаја по областима 

Кривично право Посебна знања и вештине Грађанско право 

Људска права Привредно право Прекршајно право 

Право ЕУ 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТАЛНЕ ОБУКЕ ПО ОБЛАСТИМА 

Кривично право 

 

У области кривичног права, одржано је 58 догађаја – радионице, семинари и 

предавања, са 1188 учесника.  

 

Највише догађаја се односило на следеће материје: малолетници (16 одн. 27% од укупног 

броја одржаних), сузбијање корупције и финансијска истрага (11 одн. 19% од укупног броја 

одржаних) и сузбијање тероризма и спречавање прања новца (7 одн. 12% од укупног броја 

одржаних).  

Насиље у породици 5 

Малолетници 16 

Кривични поступак 3 

Сузбијање тероризма, Спречавање прања новца 7 

Високо - технолошки криминал 3 

Еколошко право-кривичноправна заштита 1 

Сузбијање корупције 5 

Ратни злочини 1 

Извршење кривичних санкција 1 

Кривична дела против привреде 1 

Сузбијање корупције, Финансијска истрага 11 

Финансијска истрага 4 

Укупно:  58 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Насиље у породици 
8% 

Малолетници 
27% 

Кривични 
поступак 

5% 

Сузбијање 
тероризма, 

Спречавање прања 
новца 
12% 

Високо - 
технолошки 
криминал 

5% Еколошко право-
кривичноправна 

заштита 
2% 

Сузбијање 
корупције 

9% 

Ратни злочини 
2% 

Извршење 
кривичних 
санкција 

2% 

Кривична дела 
против привреде 

2% 

Сузбијање 
корупције, 

Финансијска истрага 
19% 

Финансијска 
истрага 

7% 

Број одржаних обука по материји у области 
кривичног права 
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МАТЕРИЈА: СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ, СУЗБИЈАЊЕ ТЕРОРИЗМА, ФИНАНСИЈСКА ИСТРАГА, 

СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА 

Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

„Симулација 

суђења - посебна 

одељења за 

сузбијање 

корупције“ 

Пројекат ЕУ 

„Превенција и 

борба против 

корупције“ и буџет 

Правосудне 

академије 

судије виших судова 

у посебним 

одељењима за борбу 

против корупције, 

заменици виших 

јавних тужилаца у 

посебним 

одељењима за борбу 

против корупције, 

полицијски 

службеници 

антикорупцијских 

одељења 

Јачање капацитета 

носиоца 

јавнотужилачких 

функција, судија, 

представника полиције 

и запослених у 

институцијама који су 

Законом о организацији 

и надлежности 

државних органа у 

сузбијању 

организованог 

криминала, тероризма и 

корупције дефинисани 

као “службеници за 

везу”, и који су 1. марта 

2018. године почели са 

радом у 

специјализованим 

одељењима 

Повећање 

професионалних 

знања и вештина 

запослених у 

посебним 

одељењима за 

борбу против 

корупције које им 

омогућавају да 

ефикасније 

руководе поступком 

у предметима 

привредног 

криминала и 

корупције. 

Одржанe су 2 (две) 

тродневне радионице 

(43 учесника):  

- од 30. септембра до 

02. октобра 2020. у 

хотелу „Каштел“ у 

Ечкој (23 учесника). 

- од 20. до 22. 

октобра 2020. у 

хотелу „Каштел“ у 

Ечкој (20 учесника). 

„Смернице за 

успостављање 

јединствене 

методологије 

израде извештаја 

и једнобразног 

праћења предмета 

прања новца и 

предмета 

финансирања 

КПМГ (Пројекат 

ЕУ „ЕУ за тебе) и 

буџет Правосудне 

академије 

судије основних и 

виших судова 

кривичних одељења, 

основни и виши 

јавни тужиоци и 

њихови заменици, 

полицијски 

службеници, 

самостални учесници 

Повећање нивоа 

стручног знања 

учесника за 

идентификовање, 

процену и разумевање 

ризика од прања новца 

у циљу развоју система 

за спречавање прања 

новца и финансирања 

тероризма а у складу са 

По завршетку обуке 

учесници имају 

већи ниво стручног 

знања са 

типологијом 

процене ризика од 

прања новца 

Одржане су укупно 2 

(две) радионице (1 

дводневна и 1 

једнодневна 

радионица) (54 

учесника) - 28. и 29. 

јануара 2020.г. у 

хотелу „Монс“ на 

Златибору (27 

учесника) - 05. марта 
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тероризма“ Акционим планом за 

спровођење препорука 

из Процене ризика за 

прање новца и Процене 

ризике за финансирање 

тероризма од 

31.05.2018. 

2020.г. у хотелу 

„Москва“ у Београду 

(27 учесника) 

„Међународни 

програм 

сертификације у 

области 

истраживања и 

спречавања прања 

новца (CAMS)“ 

Канцеларија за 

међународну 

помоћ, 

усавршавање и 

професионалну 

обуку у правосуђу 

Министарства 

правде САД & 

буџет Правосудне 

академије 

судије основних и 

виших судова, 

основни и виши 

јавни тужиоци и 

њихови заменици, 

полицијски 

службеници, 

самостални учесници 

развијање и повећање 

капацитета судија, 

тужилаца, полиције и 

службеника за везу за 

истраживање и 

процесуирање 

коруптивних предмета, 

финансијских превара и 

привредног криминала 

проласком свих 

фаза 

специјалистичке 

обуке у области 

откривања прања 

новца учесници су 

припремљени за 

полагање испита за 

добијање 

међународног 

сертификата за рад 

у овој области 

одржана су 3 (три) 

тродневна и 2 (два) 

једнодневна 

семинара (50 

учесника): 

- 09. марта 2020.г у 

хотелу „М“ у 

Београду (18 

учесника) 

- 14. септембра 

2020.г у хотелу „М“ 

у Београду (8 

учесника) 

- 15. септембра 

2020.г у хотелу „М“ 

у Београду (8 

учесника) 

- 15. октобра 2020.г. 

у хотелу „М“ у 

Београду (8 

учесника) 

- 16. октобра 2020.г. 

у хотелу „М“ у 

Београду (8 
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учесника) 

„Превенција и 

борба против 

корупције Модул 

1:Примена Закона 

о организацији и 

надлежности 

државних органа 

у сузбијању 

организованог 

криминала, 

тероризма и 

корупције – 

Анализа прописа 

у области јавних 

набавки и 17 

приватизација, 

одузете имовине 

проистекле из 

кривичног дела и 

одговорности 

правних лица за 

кривична дела у 

борби против 

корупције“ 

Пројекат ЕУ 

„Превенција и 

борба против 

корупције“ и буџет 

Правосудне 

академије 

судије Виших 

судова, заменици 

тужиоца из Виших и 

Основних јавних 

тужилаштава, 

Дирекција полиције, 

УКП-а и то из 

СБПОК-а/ОСОФК-а, 

из СБПОКа/ЈФИ-а и 

из ОБПК-а, 

представници из 

Пореске полиције, 

Управе царина, 

Управе за 

спречавање прања 

новца, ДРИ, 

Министарства 

финансија, 

Министарства 

правде, Канцеларије 

за јавне набавке. 

-да учесницима пружи 

потребна знања из 

области привреде и 

финансија и практична 

искуства у вези са 

применом КЗ и Закона 

о организацији и 

надлежности државних 

органа у сузбијању 

организованог 

криминала, тероризма и 

корупције;  

- да унапреди укупну 

ефикасност у борби 

против корупције и 

допринесе смањењу 

свих облика корупције;  

- да ојача националне 

механизме за 

превенцију и борбу 

против корупције у 

складу са Националном 

стратегијом за борбу 

против корупције и 

Акционим планом за 

Погл. 23. 

-учесници су стекли 

потребан ниво 

знања за примену 

КЗ и Закона о 

организацији и 

надлежности 

државних органа у 

сузбијању 

организованог 

криминала, 

тероризма и 

корупције; 

- унапређена 

транспарентност, 

ефикасност и 

координација анти-

корупцијских 

институција и 

политика у области 

превенције и борбе 

против корупције у 

складу са 

Националном 

стратегијом за 

борбу против 

корупције, 

акционим планом и 

АП23;  

- унапређени 

капацитети за 

превенцију 

корупције у складу 

са Националном 

стратегијом за 

одржана је укупно 1 

(једна) једнодневна 

„online“ радионица у 

којој је учествовало 

25 учесника 
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борбу против 

корупције, њеним 

акционим планом и 

АП23;  

- унапређени 

капацитети за 

репресију корупције 

кроз унапређење 

квалитета истраге, 

18 кривичног 

гоњења и суђења у 

предметима са 

елементом 

корупције у складу 

са Националном 

стратегијом за 

борбу против 

корупције, њеним 

акционим планом и 

АП23 као и са 

Стратегијом 

финансијских 

истрага и Законом о 

организацији и 

надлежности 

државних органа у 

сузбијању 

организованог 

криминала, 

тероризма и 

корупције. 

„Оперативни 

тимови посебних 

одељења за 

сузбијање 

Пројекат ЕУ 

„Превенција и 

борба против 

корупције“ и 

Министарство 

заменици тужиоца у 

антикорупцијским 

одељењима и 

полицијски 

службеници 

Разматрање примене 

Закона о организацији и 

надлежности - научене 

лекције, позитивне 

стране, негативни 

боља координација 

специјализованих 

одељења за борбу 

против корупције на 

основу анализе 

: одржанo је укупно 2 

(две) радионице (35 

учесника):  

- од 27. до 28. 
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корупције“ правде САД, 

ОПДАТ и буџет 

Правосудне 

академије 

антикорупцијских 

одељења 

аспекти, превазиђени 

проблеми, питања 

комуникације; 

-подршка за 

делотворност нових 

одељења за сузбијање 

корупције у Србији 

специјализованих за 

борбу против 

корупције; 

-Утврђивање 

делотворности 

концепта 

мултидисциплинарних 

тимова; 

-Размотрање 

делотворности 

управљања ударном 

групом; 

-Утврђивање нивоа 

сарадње и координације 

између тужилаца, 

полицијских 

истражитеља и 

службеника за везу који 

су додељени посебним 

одељењима; 

- анализа добре и лоше 

праксе ради коришћења 

у будућем раду 

добре и лоше 

тужилачке праксе у 

примени Закона о 

организацији и 

надлежности 

државних органа у 

сузбијању 

организованог 

криминала, 

тероризма и 

корупције 

фебруара 2020. у 

хотелу 

„Фалкенштајнер“ у 

Београду (8 

учесника);  

- 29. априла 2020. 

„online“ радионица 

(27 учесника); 

„Напредна обука 

(по практикуму) 

за финансијске 

Пројекат USAID 

"За одговорну 

власт" & буџет 

виши јавни тужиоци 

и њихови заменици, 

полицијски 

Циљ је да учесницима 

пружи смернице и 

практична упутства за 

По завршетку 

обуке, учесници 

радионице су 

одржанe су укупно 4 

(четири) дводневне 

радионице (69 
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истраге и 

истраживања 

финансијског 

криминала“ 

Правосудне 

академије 

службеници, 

службеници Пореске 

управе, службеници 

Управе царина, 

самостални учесници 

поступање у истрагама 

и суђењима за кривична 

дела са коруптивним 

елементима; да укаже 

на начине на који се 

најзначајнији 

међународни стандарди 

примењују у 

националним оквирима; 

да појасни стратегије и 

алате проактивне 

истраге финансијског 

криминала и корупције; 

да укаже на практичне 

ефекте који се могу 

добити разрадом ових 

стандарда кроз добро 

планирану и 

спроведену истрагу. 

добили виши ниво 

стручних знања о 

техникама вођења 

финансијских 

истрага и сарадњи 

свих надлежних 

органа који су 

непосредно 

укључени у истраге 

и суђења за 

кривична дела 

корупције и 

финансијског 

криминала. 

учесника):  

- 04-05. јуна 2020.г. у 

хотелу „Фонтана“ у 

Врњачкој Бањи (19 

учесника)  

- 25-26. јуна 2020.г. у 

хотелу „Амбасадор“ 

у Нишу (18 

учесника)  

- 02-03. јула 2020.г. у 

хотелу „Александар“ 

у Новом Саду (15 

учесника)  

- 10-11. септембра 

2020.г. у хотелу 

„Хилтон“ у Београду 

(17 учесника) 

„Међународни 

програм 

сертификације у 

области 

истраживања 

превара (CFE)“ 

Канцеларија за 

међународну 

помоћ, 

усавршавање и 

професионалну 

обуку у правосуђу 

Министарства 

правде САД и 

буџет Правосудне 

академије 

основни и виши 

јавни тужиоци и 

њихови заменици, 

полицијски 

службеници, 

самостални учесници 

развијање и повећање 

капацитета судија, 

тужилаца, полиције и 

службеника за везу за 

истраживање и 

процесуирање 

коруптивних предмета, 

финансијских превара и 

привредног криминала 

Проласком свих 

фаза 

специјалистичке 

обуке у области 

откривања 

финансијских 

превара и 

привредног 

криминала 

учесници су 

припремљени за 

полагање испита за 

добијање 

међународног 

сертификата за рад 

у овој области. 

одржан је 1 (један) 

дводневни, 2 (два) 

једнодневна, 6 (шест) 

једнодневних 

и 2 (два) дводневнa 

„online“ семинара 

(162 учесника): 

- од 17. и 18. јуна 

2020.г у хотелу „М“ 

у Београду (18 

учесника) 

- 28. септембра 

2020.г „online“ (18 
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учесника) 

- 08. октобра 2020.г 

„online“ (18 

учесника) 

- 20. октобра 2020.г. 

у хотелу „М“ у 

Београду (9 

учесника) 

- 21. октобра 2020.г. 

у хотелу „М“ у 

Београду (9 

учесника) 

- 24-25. новембра 

2020.г „online“ (9 

учесника) 

- 26-27. новембра 

2020.г„online“ (9 

учесника) 

- 03. децембра 2020.г 

„online“ (18 

учесника) 

- 08. децембра 2020.г 

„online“ (18 

учесника) 

- 10. децембра 2020.г 

„online“ (18 

учесника) 

- 17. децембра 2020.г 

„online“ (18 

учесника) 
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МАТЕРИЈА: КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ 

Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

„Разумевање 

финансијске 

документације“ 

Пројекат ЕУ 

„Превенција и борба 

против корупције“ & 

буџет Правосудне 

академије 

заменици виших 

јавних тужилаца у 

посебним 

одељењима за 

борбу против 

корупције, јавни 

тужиоци и њихови 

заменици 

заинтересовани за 

привредни 

криминалитет. 

Усавршавање 

професионалних 

знања и вештина јавих 

тужилаца и њихових 

заменика из посебних 

одељења за борбу 

против корупције из 

области економије и 

финансија 

Повећање 

професионалних 

знања и вештина из 

области економије и 

финансија са циљем 

јачања капацитета у 

борби против 

привредног 

криминала и 

корупције 

Одржан је 1 (један) 

„online“семинар у 

којем је учествовало 

20 учесника 16. 

октобра 2020. године 

МАТЕРИЈА: КРИВИЧНИ ПОСТУПАК 

Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

„Представљање 

Приручника за 

примену начела 

опортунитета 

кривичног гоњења“ 

Пројекат Мисије 

ОЕБС у Србији: 

„Примена Законика о 

кривичном поступку: 

Нове форензичке 

технике у истрази, 

одлагање кривичног 

гоњења, условно 

пуштање на 

слободу“ 

јавни тужиоци и 

заменици јавних 

тужилаца из 

основних и виших 

јавних тужилаштва 

са подручја 

београдске и 

крагујевачке 

апелације, 

тужилачки 

сарадници и 

помоћници 

Изградња капацитета 

тужилаца за 

јединствену примену 

начела одложеног 

кривичног гоњења и 

отклањање 

неуједначености 

праксе тужилаштава 

употребом 

приручника који 

пружа јасне и 

прецизне инструкције 

тужиоцима у првом 

степену. 

Примење препоруке 

о примени 

принципа 

опортунитета 

(могућности 

одложеног гоњења) 

у кривичном 

поступку и 

јединствена 

примена од стране 

јавних тужилаштава 

одржано су 2 (два) 

једнодневна „online“ 

семинара путем 

електронске 

платформе за учење 

на даљину на адреси 

https://nacelooportunit

eta.rs/ у којима је 

учествовало 32 

учесника: - 10. 

децембра 2020.г (13 

учесника) - 24. 

децембра 2020.г (19 

учесника) 

„Представљање Пројекат Мисије судије виших представљања судије и тужиоци су одржан је укупно 1 
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смерница за 

унапређење судске 

праксе у 

поступцима за 

накнаду штете 

жртвама тешких 

кривичних дела у 

кривичном 

поступку“ 

ОЕБС у Србији: 

„Подршка жртвама и 

сведоцима 

кривичних дела у 

Србији“ и буџет 

Правосудне 

академије 

судова и јавни 

тужиоци и 

заменици виших 

јавних тужилаштва 

са подручја нишке 

и крагујевачке 

апелације, 

тужилачки 

сарадници и 

помоћници 

публикације 

„Смернице за 

унапређење судске 

праксе у поступцима 

накнаде штете 

жртвама тешких 

кривичних дела у 

кривичном поступку“ 

коју је израдила радна 

група Врховног 

касационог суда 

добили одговоре на 

до сада спорна 

питања везана за 

одређивање висине 

штете, видове 

нематеријалне 

штете, као и 

утврђивање висине 

новчане накнаде, 

како за 

нематеријалну тако 

и за материјалну 

штету; на важност 

права жртве да буде 

информисана о 

својим правима, 

односно на обавезу 

јавног тужиоца и 

суда да у 

различитим фазама 

кривичног поступка 

информишу жртве о 

њиховим правима, 

па и пруже помоћ у 

постављању 

имовинскоправног 

захтева и раде на 

обезбеђивању 

доказа за 

одлучивање о 

захтеву. 

(један) једнодневни 

„online“ семинар 

путем електронске 

платформе за учење 

на даљину на адреси 

http://edu.podrskazrtva

ma.rs/ 23. децембра 

2020.г.у којем је 

учествовало 15 

учесника 

МАТЕРИЈА: НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ 

Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  
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„Примена Закона о 

спречавању насиља 

у породици“ 

буџет Правосудне 

академије 

судије 

прекршајних, 

основних, виших и 

апелационих 

судова; основни и 

виши јавни 

тужиоци и њихови 

заменици, 

тужилачки 

помоћници и 

сарадници 

унапређивање знања 

учесника о 

међународним 

принципима и новим 

европским 

стандардима борбе 

против породичног и 

родно заснованог 

насиља, уз позивање 

на референтну судску 

праксу Европског суда 

за људска права у 

Стразбуру, затим 

представљање 

недавно усвојеног 

Закона о спречавању 

насиља у породици, 

процена ризика од 

породичног насиља и 

референтне студије 

случаја 

по завршетку обуке 

учесници су добили 

увид у значај 

међународних 

глобалних 

принципа 

елиминације свих 

облика 

дискриминације 

према женама; 

унапредили 

познавање 

европских 

стандарда 

установљених за 

спречавање и борбу 

против насиља над 

женама и насиља у 

породици, упознати 

су са циљем Закона 

о спречавању 

насиља у породици, 

домену примене, 

поступању 

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 

заснованог насиља 

одржан је 1 (један) 

једнодневни семинар 

05. марта 2020. у 

хотелу 

„Крагујевац“ у 

Крагујевцу (16 

учесника) 
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кроз анализе 

студија случаја на 

основу новог 

Закона о 

спречавању насиља 

у породици и 

упознати су са 

новим институтом 

тзв. процене ризика 

у ланцу мера 

сузбијања 

породичног и родно 

заснованог насиља 

„Заједничка обука 

за примену Закона о 

спречавању насиља 

у породици“ 

буџети Правосудне 

академије и 

Криминалистичко-

полицијског 

универзитета 

надлежни 

полицијски 

службеници ПУ 

Јагодина, Зајечар, 

Пирот,Пожаревац, 

Смедерево, 

Београд, Краљево, 

Ниш, Нови Сад, 

Чачак, ЈЗО, САЈ, 

САТИТ,УКП 

Унапређење знања за 

практичну примену 

Закона о спречавању 

насиља у породици 

кроз заједнички рад 

судија, тужиоца и 

полиције. 

 

 

Након завршене 

обуке надлежни 

полицијски 

службеник 

правилно поступа у 

конкретним 

ситуацијама, у 

процени ризика, 

изради наређења о 

хитним мерама и 

припреми 

комплетирања и 

предаје материјала 

надлежном јавном 

тужиоцу на 

поступање. 

Надлежни јавни 

тужилац је 

практично 

оспособљен за 

примљену 

документацију и 

процену ризика 

надлежног 

одржано је укупно 4 

(четири) једнодневне 

радионице (91 

учесник): 

- 11. јануара 2020. 

године у КПУ (сала 

1) у Београду (20 

учесника) 

- 18. јануара 2020. 

године у ПУ 

Пожаревац (23 

учесника) 

- 18. јануара 2020. 

године у КПУ (сала 

1) у Београду (24 

учесника) 

- 25. јануара 2020. 

године у КПУ (сала 

1) у Београду (24 

учесника) 
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полицијског 

службеника, израду 

предлога за 

продужење хитних 

мера и достављање 

предмета 

надлежном суду. 

Судија је 

оспособљен да 

оцени примљену 

документацију и 

процену ризика 

надлежног 

полицијског 

службеника, јавног 

тужиоца и поднетог 

предлога; да изради 

одлуку поводом 

предлога и одлучи 

по жалби 

МАТЕРИЈА: ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ 

Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

„Високотехнолошки 

криминал и заштита 

деце и малолетника 

(фаза 3)“ 

Пројекат подршке 

„Save the children“ и 

буџет Правосудне 

академије 

судије, тужиоци, 

заменици јавних 

тужилаца, 

тужилачки 

помоћници и 

саветници из 

основних и виших 

судова и 

тужилаштва, 

полицијски 

унапређење 

професионалних 

знања и вештина 

правосудних и 

полицијских органа у 

области заштите деце 

од насиља на 

интернету 

по завршетку обуке, 

учесници имају 

унапређена 

професионална 

знања и вештине из 

области 

високотехнолошког 

криминала и 

електронских 

доказа и интернет 

криминалу, 

одржано је укупно 3 

(три) једнодневна 

семинара (60 

учесника):  

- 15. октобра 2020. 

године у хотелу 

„Мажестик“ у 

Београду (22 

учесника).  

- 19. октобра 2020. 

године у хотелу 
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службеници финансијским 

истрагама о 

приходима од 

интернет 

криминала, 

материјалним и 

процедуралним 

законима као и 

технологијама које 

се могу применити 

и начинима за 

предузимање 

хитних и ефикасних 

мера 

„Крагујевац“ у 

Крагујевцу (18 

учесника)  

- 23. октобра 2020. 

године у хотелу 

„Александар“ у 

Нишу (20 учесника) 

МАТЕРИЈА: РАТНИ ЗЛОЧИНИ 

Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

„Сексуално насиље 

у предметима 

ратних злочина – 

судска пракса и 

поступање са 

сведоцима и 

оштећенима“ 

 Пројекат ЕУ: 

„Подршка праћењу 

домаћих суђења за 

ратне злочине“ & 

буџет Правосудне 

академије 

судије, судијски 

помоћници, 

тужилачки 

заменици и 

тужилачки 

помоћници, 

представници 

Службе за помоћ и 

подршку 

сведоцима (при 

Вишем суду) и 

Службе за 

информисање и 

подршку 

оштећенима и 

сведоцима (при 

Тужилаштву) 

Подизање нивоа 

знања судија, 

судијских помоћника, 

тужилаца и 

тужилачких 

помоћника у примени 

Међународног 

хуманитарног права у 

суђењима за ратне 

злочине. 

Учесници су 

подигли ниво знања 

и практичних 

вештина за примену 

Међународног 

хуманитарног права 

у суђењима за ратне 

злочине 

одржан је укупно 1 

(један) дводневни 

семинар од 03-

04.марта 2020. 

године у хотелу 

„Зира“ Београду (7 

учесника). 
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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 

кривичним делом“ 

буџети Адвокатске 

коморе Србије, 

МУП-А и 

Правосудне 

академије 

судије, тужиоци, 

судисјки и  

тужилачки 

помоћници, 

адвокати, 

полицијски 

службеници 

усавршавање 

посебних знања и 

вештина у вези са 

Законом о малолетним 

учиниоцима 

кривичних дела и 

кривичноправној 

заштити малолетних 

лица, разлозима за 

доношење Закона о 

малолетним 

учиниоцима 

кривичних дела и 

заштити малолетних 

лица у кривичном 

поступку, 

материјалним правом 

и процесним 

аспектом, судском 

праксом и Европском 

конвенцијом о 

људским правима са 

освртом на концепт 

„Правосуђе по мери 

детета“ 

по завршетку обуке 

очекује се да 

учесници разумеју 

Закон, материјално 

право,процесне 

одредбе и њихову 

примену у пракси, 

увиђају значај 

Европске 

конвенције о 

људским правима и 

концепта 

„Правосуђе по мери 

детета“ 

одржано је укупно 16 

(шеснаест) 

једнодневних 

семинара (490 

учесника): 

- 18. јануара 2020.г. у 

Београду у 

Адвокатској комори 

Србије (75 учесника) 

- 25. јануара 2020.г. у 

Београду у 

Адвокатској комори 

Србије (27 учесника) 

- 22. фебруара 2020.г. 

у Београду у 

Адвокатској комори 

Србије (39 учесника) 

- 07. марта 2020.г. у 

Београду у 

Адвокатској комори 

Србије (38 учесника) 

- 19. септембра 

2020.г. у Београду у 

Адвокатској комори 

Србије (23 учесника) 

6 

- 26. септембра 

2020.г. у Нишу у 

хотелу „Видиковац“ 

(30 учесника) 

- 03. октобра 2020.г. 

у Београду у 
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Адвокатској комори 

Србије (22 учесника) 

- 10. октобра 2020.г. 

у Београду у 

Адвокатској комори 

Србије (26 учесника) 

- 11. октобра 2020.г. 

у Београду у 

Адвокатској комори 

Србије (25 учесника) 

- 17. октобра 2020.г. 

у Београду у 

Адвокатској комори 

Србије (26 учесника) 

- 18. октобра 2020.г. 

у Београду у 

Адвокатској комори 

Србије (27 учесника) 

- 24. октобра 2020.г. 

у Нишу у хотелу 

„Видиковац“ (30 

учесника) 

- 31. октобра 2020.г. 

у Београду у 

Адвокатској комори 

Србије (26 учесника) 

- 01. новембра 

2020.г. у Београду у 

Адвокатској комори 

Србије (23 учесника) 

- 07. новембра 

2020.г. у Београду у 

Адвокатској комори 

Србије (25 учесника) 

- 08. новембра 

2020.г. у Београду у 

Адвокатској комори 
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Србије (28 учесника) 

МАТЕРИЈА: ЕКОЛОШКО ПРАВО – КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА 
Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

„Увиђај у 

еколошким 

стварима-опасни 

отпад и пружање 

професионалних 

информација 

медијима везано за 

еколошке предмете“ 

ОЕБС и буџет 

Правосудне 

академије 

основни јавни 

тужиоци и њихови 

заменици и 

помоћници, судије 

основних судова 

Оспособљавање 

учесника да разумеју 

процес управљања 

отпада, представљање 

свих радњи које су 

потребне за ову врсту 

увиђаја и пружање 

професионалних 

информација 

медијима везано за 

предмете у 

еколошким стварима 

учесник је у стању 

да решава овакве 

врсте предмета и да 

даје информације 

медијима везано за 

предмете у 

еколошким 

стварима 

одржан је укупно 1 

(један) једнодневни 

„online“ семинар у 

којем је учествовало 

8 учесника 23. 

новембра 

2020.године 

МАТЕРИЈА: ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

„Алтернативне 

санкције“ 

CILC & MATRA 

(Холандија) и буџет 

Правосудне 

академије 

судије основних 

судова и основни 

јавни тужиоци и 

њихови заменици 

као будући 

предавачи у овој 

материји 

Да учесницима 

омогући стицање 

додатних знања, 

вештина и практичног 

искуства како би били 

у могућности да у 

будућности својим 

колегама одрже обуку 

на тему примене 

алтернативних 

санкција 

Учесници су 

подигли ниво знања 

и практичних 

вештина за 

реализацију 

предавања на тему 

примене 

алтернативних 

санкција у Србији. 

Одржан је укупно 1 

(један) дводневни 

семинар од 03.- 04. 

марта 2020. у 

Апелационом суду у 

Новом Саду (11 

учесника) 
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Грађанско право 

 

У области грађанског права, одржан је 21 семинара, радионица и предавања, којима је 

присуствовало 368 учесника.  

 

Ванпарнични поступак-Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене 

деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС 9 

Породични односи 3 

Уговори о грађењу 2 

Парнични поступак 1 

Извршење и обезбеђење 5 

Заштита узбуњивача 1 

Укупно:  21 

 

 

Закон о 
утврђивању 
чињеница о 

статусу 
новорођене деце 
за коју се сумња 
да су нестала из 

породилишта у РС 
43% 

Породични 
односи 

14% 

Уговори о 
грађењу 

9% 

Парнични 
поступак 

5% 

Извршење и 
обезбеђење 

24% 

Заштита 
узбуњивача 

5% 

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 

расправе и рочиште 

за главну расправу 

Правосудна 

академија 

Судије и судијски 

помоћници 

Усавршавање и боља 

примена стечених 

знања и вештина ради 

подизања квалитета и 

ефикасности суђења 

Судије разумеју 

институте Закона о 

парничном 

поступку и 

правилно 

примењују у пракси 

исте 

Одржана је једна 

тродневна обука 

12.03.2020.године у 

Београду са 35 

учесника 

МАТЕРИЈА: ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

Примена измењеног 

Закона о извршењу 

и обезбеђењу  

ОЕБС, УСАИД и 

Правосудна 

академија 

заменици и 

стручни сарадници 

у државном 

правобранилаштву 

Учесник се упознаје 

сa нajбитниjим 

изменама и допунама 

Закона о извршењу и 

обезбеђењу битним за 

поступке у којима се 

Република Србија 

јавља као странка у 

поступку. 

По завршетку 

обуке, учесници 

који поступају у 

овој материји су у 

стању правилно 

заступају 

Републику Србију у 

овим предметима 

Одржана су 4 

једнодневна 

семинара са 40 

учесника /10 

учесника по 

семинару): 

- 30.07.2020. у 

Београду 

- 31.07.2020. у 

Београду 

- 03.08.2020. у 

Београду 

- 04.08.2020. у 

Београду 
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Закон о извршењу и 

обезбеђењу – 

измене и допуне 

Европска унија 

(Пројекат ЕУ за 

Србију-Подршка 

Врховном 

касационом суду) и 

Правосудна 

академија  

судије и стручни 

сарадници 

основних и Виших 

судова у Београду; 

помоћно особље у 

судовима на 

пословима у вези 

са спровођењем 

измена и допуна 

ЗИО 

Судије, судијски 

помоћници и помоћно 

особље у судовима 

стичу знања о 

изменама и допунама 

Закона о извршењу и 

обезбеђењу 

 

По завршетку 

обуке, судије,  

судијски 

помоћници и 

помоћно особље у 

судовима, правилно 

примењују нове 

одредбе Закона о 

извршењу и 

обезбеђењу. 

Одржана је једна 

једнодневна обука 

13.01.2020. године у 

Београду са 74 

учесника 

 

МАТЕРИЈА: ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ 
Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

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 

постуају сходно 

Закону у 

породичним 

предметима у 

којима се одлучује о 

правима детета. 

 

Одржана су 3 онлајн 

семинара: 

(11.12.2020 године са 

15 учесника, 

28.12.2020 

године(Београд) са 9 

учесника и 

28.12.2020. године 

(Ниш) са 4 учесника) 

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 

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 

Одржан је један 

семинар 21.02.2020. 

године у Београду са 

15 учесника 
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Управног суда  

 

 

МАТЕРИЈА:ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК  
Тема  Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

„Закон о 

утврђивању 

чињеница о статусу 

новорођене деце за 

коју се сумња да су 

нестала из 

породилишта у РС“ 

Правосудна 

академија 

судије Виших и 

Апелационих 

судова Београд, 

Ниш, Крагујевац, 

Нови Сад 

Учесник се упознаје 

сa oснoвним нaчeлимa 

донетог закона како 

би га у пракси 

правилно применио. 

По завршетку 

обуке, учесници 

који поступају у 

овој материји у 

складу са законским 

одредбама. 

Одржано је  

4 једнодневна 

вебинара (10.06.2020. 

године са 37 

учесника,11.12.2020. 

са 3 учесника, 

16.12.2020. са 18 

учесника, 28.12.2020 

са 9 учесника). 

 

и 5 једнодневних 

семинара 

 

- 18.06.2020. у Новом 

Саду 8 учесника 

(судија Виших и 

Апелационих судова) 

 

- 19.06.2020. у 

Крагујевцу 26 

учесника (судија 

Виших и 

Апелационих судова) 

 

- 25.06.2020. у 

Београду 26 

учесника (судија 

Виших судова у 

Београду) 
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- 26.06.2020. у 

Београду 16 

учесника (судија 

Апелационог суда у 

Београду) 

 

- 18.09.2020. у Нишу 

13 учесника (судија 

Вишег и 

Апелационог суда у 

Нишу) 

МАТЕРИЈА:УГОВОРИ О ГРАЂЕЊУ  

Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

„Уговори о грађењу 

и FIDIC правила“ 

ОЕБС и Правосудна 

академија  

заменици и 

стручни сарадници 

у државном 

правобранилаштву 

Упознавање са 

општим принципима и 

условима Уговора о 

грађењу по FIDIC-у 

По завршетку обуке 

,учесници који 

поступају у овој 

материји су у стању 

правилно заступају 

Републику Србију у 

предметима. 

Одржана су два 

једнодневна 

семинара: 

- 15.10.2020. у 

Београду 

- 30.10.2020. у 

Београду 

са 20 учесника /10 

учесника по 

семинару 
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Привредно право 

 

У области привредног права одржано је 2 семинара (вебинара) у којима је учествовало 

24 учесника. 

Еколошко право 2 

Укупно:  2 
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Тема  Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број 

одржаних 

обука  

Oсновнa  обукa -  

Јачање вештине 

правосудних органа у 

области закона из 

области заштите 

животне средине 

ОЕБС и Правосудна 

академија   

 

судије и судијски 

помоћници 

привредних 

судова, јавни 

тужиоци и 

заменици јавних 

тужилаца као и 

корисници 

почетне обуке са 

подручја 

новосадске и 

крагујевачке 

апелације (осма 

генерација) 

Примена стечених 

знања и вештина ради 

подизања квалитета и 

ефикасности суђења 

судије и судијски 

помоћници који 

поступају у овој 

материји су у стању 

да разуму ову 

проблематику и да 

ефикасније 

поступају у оваквим  

предметима. 

Учесницима који су 

редовно похађали 

обуку, сва три дана, 

Правосудна 

академија је уручила 

потврде о њиховом 

учешћу на овој 

обуци. 

 

 

 

Одржан је 1 

тродневни 

online семинар 

25., 26. и 27. 

новембра са 16 

учесника.  

Увиђај у еколошким 

стварима-опасни отпад 

и пружање 

професионалних 

информација медијима 

везано за еколошке 

предмете 

ОЕБС и  Правосудна 

академија   

 

тужиоци и 

заменици 

основног јавног 

тужилаштва са 

подручја нишке и 

београдске 

апелације 

Упознавање са 

законском регулативом 

у погледу управљања 

отпада, са свим 

радњама које су 

потребне за ову врсту 

увиђаја и са 

координацијом са 

неопходним 

институцијама као и  

По завршетку обуке  

учесници могу да 

поступају у овим 

предметима као и да 

дају саопштења 

медијима везано за 

предмете у 

еколошким 

предметима. 

Одржан је 

укупно 1 

(један) 

једнодневни 

online семинар 

у којем је 

учествовало 8 

учесника 23. 

новембра 
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са случајем опасног 

отпада који је нађен у 

селу  Вукичевици 

близу Обреновца. 

Након тога су се 

учесници упознали и 

са пружањем 

професионалних 

информација медијима 

везано за предмете у 

еколошким 

предметима ( природа 

медија, дефинисање 

јасне поруке) 

 2020.године 
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Прекршајно право 

 

У области прекршајног права, током 2020. године одржано је 6 догађаја са 151 

учесником. 

 

 

Безбедност саобраћаја 1 

Прекршаји у области јавних набавки 5 

Укупно:  6 

 

 

 

 

 

 

Безбедност 
саобраћаја 

17% 

Прекршаји у 
области јавних 

набавки 
83% 

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 

незгодама 

Правосудна 

академија 

судије 

прекршајних, 

основних и виших 

судова; основни и 

виши јавни 

тужиоци и њихови 

заменици, 

тужилачки и 

судијски 

помоћници и 

сарадници, 

полицијски 

службеници, 

секретари судова и 

тужилаштава и 

судски вештаци, 

корисници почетне 

обуке 

Стицање и 

унапређење знања 

јавних тужилаца и 

судија, као и 

утврђивање знања 

припадника 

саобраћајне полиције 

По завршетку обуке 

очекује 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 

комуникацију са 

јавним тужиоцима. 

Судије унапреде 

своја знања у 

погледу примене 

материјалног права 

а нарочито одредаба 

Закона о 

безбедности 

саобраћаја на 

појединим путевима 

и појединих 

законских прописа 

из те области ради 

правилног 

поступања у свим 

кривичним 

Одржана је укупно 

једна дводнодневна 

обука у Зрењанину у 

којој је учествовао 31 

учесник. 
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предметима у вези 

са саобраћајним 

незгодама 

МАТЕРИЈА: ПРЕКРШАЈИ У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

„Прекршаји у 

области јавних 

набавки“ 

Пројекат за 

одговорну власт 

(ГАИ) 

судије прекршајног 

апелационог суда и 

судије прекршајног 

суда 

Потребно је 

благовремено 

обезбедити припрему 

судија за вођење 

прекршајних 

поступака у вези са 

сложеном и уско-

стручном материјом 

јавних набавки. 

Прекршајниим 

судовима би се 

помогло и олакшало 

да коначно отпочну 

са ефикасном 

применом казнених 

одредба Закона о 

јавним набавкама. 

 

одржано је укупно 5 

дводневних семинара 

у којима је 

учествовало укупно 

120 учесника и то: 

 

- 22. јуна у хотелу 

„Хилтон“ у Београду 

(20 учесника), 

 

- 21. септембра у у 

хотелу „Хилтон“ у 

Београду (23 

учесника), 

 

- 24. септембра у 

хотелу „Шератон“ у 

Новом Саду (27 

учесника), 

 

- 28. септембра у 

хотелу „Крагујевац“ 

у Крагујевцу (30 

учесника), 

 

- 01. октобра у 

хотелу „New City“ у 

Нишу (20 учесника). 
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Право Европске уније 

 

У области права Европске уније одржано је 2 догађаја са 21 учесником. 

 

 

Право ЕУ у кривичним стварима 1 

Право Европске уније 1 

Укупно:  2 

 

 Одржан је један дводневни вебинар на тему „Текући проблеми и практична питања у 

вези са Европским налогом за хапшење“  10. и 11. септембра. 

Циљна група били су судије и судијски помоћници основних судова који поступају у 

кривичној материји, јавни тужиоци основног јавног тужилаштва и заменици основног 

јавног тужиоца. Било је 9 учесника. 

Вебинар је био финансиран од стране ЕИПА-Европског центра за судије и правнике у 

Луксембургу и Правосудне академије. 

Циљ обуке је да се учесник се упозна сa нajбитниjим aспeктимa прaвoсуднe сaрaдњe у 

oблaсти кривичних ствaри у oквиру Eврoпскe униje. 

 

 Одржан је један дводневни вебинар на тему: „Основни концепти права ЕУ“ за 

кориснике почетне обуке осме генерације (13), 8. и 9. септембра. 

Вебинар је био финансиран од стране ЕИПА-Европског центра за судије и правнике у 

Луксембургу и Правосудне академије. 

Циљ обуке је да се учесник упозна сa oснoвним нaчeлимa прaвa EУ и са утицajем 

прaвa EУ нa прaвни систeм Србиje, као државе кaндидaта за приступање ЕУ. 
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Област људских права 

 

У области људских права одржано је 10 догађаја, са преко 100 учесника. 

 

Члан 10 ЕКЉП 3 

Коришћење база судске праксе Европског суда за заштиту људских права 2 

Сузбијање дискриминације 3 

Заштита људских права-примена међународних стандарда људских права  1 

ХЕЛП програм Савета Европе 1 

Укупно:  10 

 

 

 

Члан 10 ЕКЉП 
30% 

Коришђење база 
судске праксе 

Европског суда за 
заштиту људских 

права 
20% 

Сузбијање 
дискриминације 

30% 

Заштита људских 
права-примена 
међународних 

стандарда 
људских права  

10% 

ХЕЛП 
програм 
Савета 
Европе 

10% 

Број одржаних обука по материји у 
области људских права 
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МАТЕРИЈА: ЧЛАН 10 ЕКЉП 

Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

„Слобода 

изражавања и 

медија“ 

Савет Европе и 

Европска унија 

судијски и 

тужилачки 

помоћници 

Повећање свести о 

значају слободе 

изражавања, њеним 

ограничењима и 

основним 

стандардима који 

судије и тужиоци 

треба да примењују у 

свакодневном раду; 

Да се побољша 

примена Европске 

конвенције о људским 

правима и судске 

праксе Европског суда 

за људска права у 

области слободе 

изражавања, у 

свакодневном раду 

правосуђа, кроз 

интерпретацију и 

примену закона, у 

складу са европским 

стандардима; Да се 

повећа свест и знање 

судија и јавних 

тужилаца о 

стандардима Савета 

Европе о слободи 

изражавања и 

релевантној судској 

пракси Европског 

суда. Као крајњи циљ 

Унапређење свести 

судија и тужилаца и 

њихових 

помоћника/сарадни

ка о значају слободе 

изражавања. 

Разумевање значаја 

слободе изражавања 

и идентификација 

односа између 

слободе изражавања 

и других људских 

права и постизање 

правичне равнотеже 

између њих кад год 

постоји конфликт. 

Стицање 

способности и 

вештине за оцену 

примене теста 

пропорционалности 

код ограничења 

слободе 

изражавања. 

Одржане су 3 

дводневне обуке на 

којима је 

учествовало укупно 

42 учесника и то: 

 

- 05. новембра 

онлајн, 

 

- 12. новембра 

онлајн, 

 

- 10. децембра 

онлајн. 
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поставља се примена 

релевантних 

европских стандарда у 

области слободе 

изражавања у сваком 

конкретном случају 

ради веће заштите 

појединаца у друштву, 

доношења пресуда 

којима се не крши 

Европска конвенција 

и уједначавање судске 

праксе. 

МАТЕРИЈА: КОРИШЂЕЊЕ БАЗА СУДСКЕ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЉУДСКИХ ПРАВА 
Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

„Обука за 

коришћење 

доступних база 

података судске 

праксе Европског 

суда за заштиту 

људских права“ 

Пројекат РС63-

Ефикасан Управни 

суд као заштитник 

права грађана. 

судије управног 

суда и судијски 

сарадници. 

Обучити судије и 

судијске помоћнике да 

самостално користе 

базе података које се 

односе на судску 

праксу Европског суда 

за заштиту људских 

права 

Судије самостално 

користе базе 

података e-Case, 

базу судске праксе 

ЕСЉП на српском и 

језицима региона и 

Cross reference, базу 

међусобних веза 

између домаћег 

законодавства и 

Европске 

конвенције о 

људским правима. 

Одржане су две 

једнодневне обуке на 

којима је 

учествовало укупно 

20 учесника и то: 

 

- 14. фебруара у 

Нишу, 

 

- 09. марта у 

Крагујевцу. 

 

 

МАТЕРИЈА: СУЗБИЈАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  
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Примена 

антидискриминацио

ног законодавства 

Пројекат ОЕБС-а и 

буџет Правосудне 

академије 

судије 

прекршајних, 

основних, виших и 

апелационих 

судова, судије 

Управног суда, 

судије 

Прекршајног 

апелационог суда, 

јавни тужиоци и 

заменици 

Унапређивање 

система обуке за 

судије у области 

недискриминације 

путем ангажовања и 

подизања капацитета 

будућих предавача.  

Такође, одабрани 

учесници обуке ће 

служити као 

неформалне контакт 

тачке за спорна 

питања из праксе 

везана за ове 

предмете, чиме се 

додатно доприноси 

повећању 

ефикасности 

правосуђа у решавању 

ових предмета 

По завршетку 

обуке, судије су 

добиле увид у 

значај 

међународних 

глобалних 

принципа 

елиминације свих 

облика 

дискриминације, о 

актуелној судској 

пракси у 

случајевима 

дискриминације. 

Поред тога, 

Повереница за 

заштиту 

равноправности је 

допринела бољем 

разумевању сврхе 

стратешких 

парница ове 

институције 

Одржана је једна 

обука 23. новембра у 

Правосудној 

академији у Београду 

на којој је 

учествовало укупно 

8 учесника. 

Одговор правосуђа 

на фемицид у 

Србији 

Пројекат „Ending 

Violence Against 

Women: 

Implementing Norms, 

Changing Mind“ и 

Правосудна 

академија 

Судије из 

Апелационог и 

виших судова, као 

и виши јавни 

тужиоци и 

заменици виших 

јавних тужилаца са 

територије нишке 

апелације 

Упознавање са 

појмом, дефиницијом, 

карактеристикама и 

узроцима фемицида, 

фемицид у Србији –

упознавање са  

резултатима 

истраживања и 

кључним изазовима у 

квалификацији 

убистава жена; 

Упознавање са 

смерницама за 

спречавање фемицида 

По завршетку обуке 

полазници су 

унапредили знање 

из ове области. 

Одржане су две 

обуке 20. и 27.10. у 

Нишу 
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– поступање тужилаца 

и судија и 

мултисекторска 

сарадња 

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 нивоу 

По завршетку обуке 

полазници су 

упознати са 

међународним 

стандардима 

људских права 

односно са 

релевантним 

међународним 

инструментима за 

заштиту људских 

права који су 

ратификовани од 

стране Републике 

Србије као и са 

механизмима 

њихове примене. 

Полазници су 

такође оспособљени 

да ова стечена 

знања примене у 

свакодневном раду 

Одржан је један 

дводневни семинар 

28. јануара у 

Правосудној 

академији у 

Београду. 

МАТЕРИЈА: ХЕЛП ПРОГРАМ САВЕТА ЕВРОПЕ 
Тема Извор 

финансирања 

Циљна група Циљ Исход Број одржаних 

обука  

„ХЕЛП програм - Савет Европе / Судије грађанског Правилна примена Полазници су у Одржана је једна 
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борба против 

трговине људима“ 

Правосудна 

академија 

одељења основних, 

виших и 

апелационих 

судова и судијски 

помоћници; 

основни, виши и 

апелациони јавни 

тужиоци и 

заменици. 

стандарда Европске 

конвенције у раду 

стању да правилно 

примене стандарде 

Европске 

конвенције 

дводневна онлајн 

обука 15. октобра и 

на њој је учествовало 

укупно 28 учесника. 
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Посебна знања и вештине 

У области посебних знања и вештина одржана су 59 догађаја са преко 1084 учесника.  

 

Етика и интегритет у правосуђу  22 

Односи с јавношћу и комуникација 4 

Обука за коришћење софтвера 5 

Медијација 8 

Администрација у судовима и тужилаштвима 20 

Укупно:  59 
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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 подручја 

апелација, Београд, 

Нови Сад, Ниш и 

Крагујевац 

Упознавање судија са 

дисциплинском  

одговорношћу и са 

вођењем  

дисциплинског 

поступка 

По завршетку обуке 

судије разумеју 

дисциплинску 

одговорност и 

дисциплински 

поступак и у стању 

су да препознају 

дисциплинске 

прекршаје и да 

разумеју начин 

вођења 

дисциплинског 

поступка 

Реализовано је 

укупно 18 

једнодневних 

радионица (8 уживо 

и 10 онлајн) са 278 

учесника. 

Професионалана 

етика у превенцији 

и борби против 

корупције 

Правосудна 

академија   

 

Судије основних, 

виших, 

апелационих 

судова, јавни 

тужиоци, основних 

виших и 

апелационих 

јавних 

тужилаштава, 

судије прекршајних 

судова са подручја 

апелација, Београд, 

Нови Сад, Ниш и 

Крагујевац, 

корисници почетне 

обуке 

Упознавање са 

етичким кодексима у 

упоредном праву, и 

етичким кодексом 

судија и тужилаца,  

моделима за етичко 

одлучивање, врстама 

сукоба интереса 

примена етичких 

кодекса на интернету 

По завршетку обуке 

полазници разумеју 

етичке норме и у 

стању су да их 

примене кроз Ралф 

Потерв модел за 

етичко одлучивање, 

разумеју  сукоб  и 

врсте сукоба 

интереса и како 

могу да га избегну и 

у стању су да 

користе интернет и 

друштване мреже у 

циљу промоције, а 

не кршања 

етичиких стандарда 

Одржане су 2 

једнодневне 

радионице 30.01. и 

13.02. у Београду са 

51 учесником. 

Спречавање цурења 

информација у 

циљу 

Правосудна 

академија  

Портпароли јавних 

тужилаштава са 

подручја апелација, 

Обучити портпароле 

јавних тужилаштава за 

комуникацијске 

По завршетку 

обуке, портпароли 

разумеју и у стању 

Одржане су 2 

једнодневне 

радионице 21.02.у 
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профсионализације 

тужилачке истраге 

Београд и Ниш вештине са медијима , 

упознати их са 

међународним 

оквиром, начелима и 

смерницама Савета 

Европе за извештавње 

медија кроз све фазе 

кривичног поступка, 

као и са смерницама 

за плански приступ у 

вези са спречавањем 

цурења информација 

из јавних 

тужилаштава. 

су да развију 

планове за 

спречавање цурења 

информација у 

својим јавним 

тужилаштвима, као 

и да професионално 

извештавају медије 

о својим 

тужилачким 

истрагама у складу 

са препорукама и 

стандардима који 

важе у домаћем и 

међународном 

правном оквиру. 

Београду и 14.02. у 

Нишу са 49 

учесника. 

Судови и односи с 

јавношћу кроз 

призму 

Комуникационе 

стратегије и 

слободе изражавања 

УСАИД Пројекат 

владавине права и 

Правосудна 

академија 

Портпароли у 

судовима 

Унапређење поимања 

односа са јавношћу у 

правосуђу од стране 

судова 

Побољшано је 

стање односа са 

јавношћу у 

правосуђу и 

идентификована су 

потребна 

унапређења 

Одржане су 2 онлајн 

једнодневне 

радионице 07.10. и 

14.10. 

Етика, интегритет и 

унутрашње 

узбуњивање у 

јавним 

тужилаштвима 

Пројекат USAID "За 

одговорну власт" & 

буџет Правосудне 

академије 

Јавни тужиоци и 

заменици; 

запослени у 

административној 

канцеларији 

Државног већа 

тужилаца 

Унапређење поимања 

унутрашњег 

узбуњивања и заштите 

запослених у случају 

унутрашњег 

узбуњивања 

По завршетку обуке 

полазници разумеју 

појам етике и 

интегритета, појам 

и врсте сукоба 

интереса као и 

појам унутрашњог 

узбуњивања и 

заштиту која га 

прати 

Одржане су 2 

једнодневне онлајн 

обуке 17. и 18. 

децембра са 28 

учесника 

Обука за 

административно 

Европска унија 

(Пројекат ЕУ за 

Административно Циљ је да 

административно 

Унапређено 

управљање 

Одржане су 2 обуке у 

Параћину, 23. и 24. 
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особље у судовима 

за управљање 

предметима 

Србију-Подршка 

Врховном 

касационом суду) и 

Правосудна 

академија 

особље у судовима особље савлада 

посупак правилног 

евидентирања 

података о 

предметима 

предметима у суду jуна са 33 учесника. 

Због епидемиолошке 

ситуације обуке на 

другим локацијама 

нису одржане уживо, 

већ је презентација 

постављена на сајт 

Правосудне 

академије. 

Измене 

функционалности 

АВП система у вези 

са судским таксама 

и доставом судских 

писмена 

USAID Пројекат 

владавине права  

 

Управитељи 

писарница, 

уписничари, 

референти, 

записничари и 

надлежне судије 

задужене за 

наплату судских 

такси и запослени 

на пословима 

експедиције 

писмена 

 

Циљ је обучити 

релевантна лица за 

коришћење АВП 

програма у вези са 

судским таксама и 

доставом судских 

писмена.  

По завршетку обуке 

полазници су 

оспособљени за 

коришћење измена 

у АВП програму. 

Одржано је 18 обука 

(12 обука уживо и 6 

онлајн обука) са 

укупно 364 учесника 

Коришћење 

електронске базе 

судске праксе 

Пројекат “ЕУ за 

Србију - подршка 

Врховном 

касационом суду” и 

Правосудна 

академија 

Судије, судијски 

сарадници и 

запослени у 

привредним 

судовима 

Циљ је обучити 

судије, судијске 

сараднике и запослене 

у привредним 

судовима да користе 

електронску базу 

судске праксе 

По завршетку обуке 

полазници су 

оспособљени за 

коришћење 

електронске базе 

судске праксе 

Одржано је пет обука 

са укупно 91 

учесником (17.06.-1, 

18.06.-32, 22.06.-23, 

две обуке 30.10. у 

Београду са укупно 

35 учесника (17 + 

18)) 

Упућивање 

предмета на 

медијацију 

Пројекат “ЕУ за 

Србију - подршка 

Врховном 

Судије, судијски 

сарадници, 

административно 

Подизање капацитета 

за упућивање судских 

предмета на 

По завршетку обуке 

полазници имају 

унапређено знање и 

Одржано је 8 онлајн 

обука током 

новембра месеца са 
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касационом суду” и 

Правосудна 

академија 

особље у судовима медијацију, као и 

унапређење и 

уједначавање пракси у 

Инфо-службама за 

завођење и праћење 

предмета упућених на 

медијацију 

разумевање о теми 

медијације. 

укупно 190 учесника 

из 63 суда 
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САРАДЊА СА ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

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, Привредном комором, Институтом за 

криминолошка и социолошка истраживања  и др.), током 2020. године потписани су и:  

 Споразум о сарадњи између Правосудне академије и Народне банке Србије; 

 Споразум о сарадњи између Правосудне академије и Министарства правде Републике 

Србије; 

 Споразум о сарадњи између Правосудне академије и Комисије за заштиту права 

конкуренције. 

У оквиру остваривања сарадње са другим државним органима и институцијама, за 2020. 

годину издвајамо: 

 Канцеларији за људска и мањинска права достављени су: 

o Квартални извештаји о примени акционог плана за остваривање права 

националних мањина; 

o Прилог за Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о 

економским, социјалним и културним правима о мерама које Правосудна 

академија предузима у циљу подизања свести и сузбијању свих облика 

дискриминације, посебно у односу на азиланте, жене, децу и особе са 

инвалидитетом; 

o Прилог за Четврти периодични извештај о примени Међународног пакта о 

грађанским и политичким правима и именовање представника Академија за 

Радну групу; 

 Министарству културе и информисања Правосудна академија је доставила позитивно 

мишљење на текст Акционог плана за примену Стратегије развоја система јавног 
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информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година, у периоду 2020-2022. 

година. Правосудна академија је одређена као носилац за активност 1.2.4. и 

партнерска организација заједно са РАТЕЛ-ом за спровођење активности 1.4.3. Рок за 

реализацију ових активности је IV квартал 2022. године. 

 Министарству унутрашњих послова достављени су извештаји о имплементацији 

приоритетних активности Аранжмана за спровођење Заједничког акционог плана за 

борбу против тероризма за Западни Балкан. 

 Државном правобранилаштву, Одељењу за заступање Републике Србије пред 

Европским судом за људска права, Заступнику Србије пред Европским судом за 

људска права достављани су прилози за акционе планове које Заступник доставља 

Комитету министара Савета Европе у вези са извршавањем појединачних пресуда 

Европског суда за људска права, и то: 

o Прилог за припрему ревидираног акционог плана у вези са извршењем пресуда 

ЕСЉП – ЕВТ група предмета (водећи предмет ЕВТ „Company“ против Србије, 

број 3102/05); 

o Два извештаја 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“, за период од јуна до децембра 2020. 

године поводом извршења пресуде Зорица Јовановић против Србије. 

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА 

У оквиру регионалне сарадње издвајамо: 

ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА „ДАНИ ПРАВА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ (SEELD 2.0)“, 

9-11. новембра 2020. године – директор Правосудне академије Ненад Вујић учествовао је на 

онлајн конференцији Дани права југоисточне Европе (SEELD 2.0), која се ове године 

одржала од 9. до 11. новембра на KUDO платформи. Панел Правосудне академије одржан је 

у уторак 10. новембра, а у фокусу су биле теме Транспарентност процеса уписа и едукације 

будућих судија и тужилаца и Презентација базе података о судској пракси Европског суда за 

људска права. Модератор панела била је Биљана Брајтвајт, програм менаџерка за Западни 

Балкан AIRE центра. SEELD је јединствен догађај који окупља истакнуте правнике, правне 
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стручњаке, представнике правосудних и независних институција, чланове академске 

заједнице, организације цивилног друштва и активисте за заштиту људских права. Један од 

главних циљева конференције је подстицање и унапређење регионалне сарадње у 

промовисању владавине права и поштовању људских права, размена искустава између 

различитих актера у региону, као и подршка процесу европских интеграција држава 

Западног Балкана. Овогодишњи SEELD састојао се од шест панел дискусија: Људска права у 

време ванредног стања, Члан 19: Како штитимо право да примамо и дајемо информације, 

Панел Правосудне академије о уласку у систем правосуђа, Панел Савета Европе о људским 

правима на факултетима, Панел посвећен адвокатима и правницима који се баве заштитом 

људских права и Родна равноправност у државама Западног Балкана. 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ПРОЈЕКТИ 

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 2020. године радови на реконструкцији објекта се нису извршавали очекиваном 

динамиком и тренутно се ради на отклањању препрека за њихово несметано даље извођење. 
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Савет Европе, „Horisontal Facility Program“ за Западни Балкан и Турску 

Прва фаза „Horisontal Facility Program“ спроведена је у периоду од 2016. до 2019. године.  

30. октобра 2019. године, Савет Европе представио је другу фазу „Horisontal 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 се фокусира 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.  

Током 2020. године настављена је успешна сарадња Правосудне академије и Савета Европе 

кроз реализацију активности организованих на основу Споразума о сарадњи између Савета 

Европе и Правосудне академије Републике Србије, у оквиру пројекта "Слобода изражавања 

и слобода медија у Србији (JUFREX 2)" који је део горе описаног заједничког програма 

Европске уније и Савета Европе "Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску II (2019-

2022)".  

Наставак рада са правосуђем у склопу Фазе 2. JUFREX -а (2019-2022) посвећен је 

проблемима тумачења и спровођења слободе изражавања која је зајемчена чланом 10. ЕКЉП 

и обезбеђује примену стандарда Савета Европе – посебно стављајући у фокус заштиту 

новинара.  

Кроз програм остварен у склопу прве фазе пројекта JUFREX припремљени су материјали за 

обуку, национални експерти су се усавршили и појачани су капацитети Правосудне 

академије и у погледу садржаја и у погледу вештине преношења стручних знања и искустава 

колегама, развијени су одговарајући наставни програми и ти програми су интегрисани у 

целоукупни наставни план за едукацију судија и тужилаца. Исти приступ примењен је и у 

другој фази JUFREX -а с тим што је посебан нагласак у тој фази стављен  на безбедност 

новинара. 
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У оквиру овог пројекта Правосудна академија је током новембра и децембра 2020. године 

организовала три онлајн обуке за судијске и тужилачке помоћнике из Ниша (5-6. новембар), 

Крагујевца (12-13. новембар) и Новог Сада и Београда (10-11. децембар). 

Општи циљ обука било је промовисање слободе изражавања и слободе медија у складу са 

европским стандардима и унапређење примене Европске конвенције о људским правима и 

праксе Европског суда за људска права у области слободе изражавања у свакодневном раду 

правосуђа. 

На обукама су обрађиване следеће теме: 

 Домашај слободе изражавања; 

 Ограничавање слободе изражавања и правилна примена троделног теста; 

 Ограничавање слободе изражавања ради заштите од клевете, увреде, части и 

угледа, одвраћајући ефекат; 

 Слобода изражавања и правничка професија; 

 Ограничавање слободе изражавања у случају говора мржње; 

 Слобода изражавања и интернет. 

 

Европски центар за судије и правнике из Луксембурга (EIPA) 

Правосудна академија је, у сарадњи са Европским центром за судије и правнике из 

Луксембурга (EIPA), 10. и 11. септембра 2020. године, организовала вебинар на тему: 

„Текући проблеми и практична питања у вези са Европским налогом за хапшење“. Обука је 

организована у оквиру Програма техничке помоћи Луксембурга Србији “Јачање 

националних капацитета за спровођење права ЕУ” уз подршку Владе Луксембурга. Семинар 

је намењен судијама, правницима, судском особљу и представницима правне професије који 

желе да се упознају са најбитнијим аспектима правосудне сарадње у области кривичних 

ствари у оквиру Европске уније. Европски налог за хапшење један је од првих инструмената 

у области правосудне сарадње у области кривичних ствари у ЕУ. Он има широку примену и 

показао се као ефикасан инструмент за убрзање извршења налога и поступка изручења у 

прекограничним кривичним предметима у оквиру ЕУ. У исто време, Европски налог за 

хапшење и даље повлачи за собом низ спорних питања – углавном у вези са заштитом 

основних права – која задају тешкоће земљама чланицама када је реч о покушају да се та 
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питања реше у складу са њиховим правним системима. Имајући то у виду, на семинару је 

изложена мапа оперативног успеха у спровођењу Европског налога за хапшење уз 

разматрање питања његове примене, са посебним освртом на заштиту основних права у ЕУ. 

Вебинар се састојао из презентација и радионице кроз представљање студија случаја из 

праксе. 

Европска мрежа за едукацију судија (EJTN) 
 

Полазнице девете генерације Правосудне академије освојиле су друго место у финалу 

THEMIS 2020 такмичења које организује Европска мрежа за едукацију судија (EJTN). 

Финале такмичења је одржано од 7. до 9. децембра. Тим Правосудне академије Србије, у 

полуфиналу се такмичио са 27 тимова Правосудних академија из целе Европе, а у финалу 

које је било посвећено теми „Право на приступ правди“ је међу 8 екипа изборио друго место. 

Такмичење је ове године у целости одржано у on-line форми због светске пандемије вируса 

COVID-19.  

ИНОВАЦИЈЕ У РАДУ  

Документациони-информациони центар Правосудне академије  
 

Документационо-информациони центар је током 2020. године извршио значајна унапређења 

како у инфраструктурном тако и у апликативном делу информационог система Правосудне 

академије. Истовремено, значајна унапређења су извшена у односу на организацију мрежне 

и корисничке инфраструктуре, што је створило услове да се током трајања пандемије 

обезбеди могућност за удаљен приступ и рад од куће и настави несметани рад свих служби 

Академије.  

Инфраструктурна унапређења  
 

Почетком 2020. године, у склопу инфраструктурних радова који су за циљ имали да обезбеде 

виши ниво безбедности и организације у коришћењу мрежних и рачунарских ресурса у 

Правосудној академији, формирана је мапа корисника са правима приступа на систему 



 

65 
 

фајлова успостављеном на серверу ПАРС, а у складу са организационом структуром 

Академије и додељеним задужењима запослених. 

Успостављањем активног директоријума и његовим подешавањем, као и обезбеђењем 

безбедне везе преко ВПН конекције, за кориснике који се не налазе на централној локацији, 

обезбеђен је безбедан рад и приступ свим ресурсима Академије.  

У циљу унапређења питања безбедности система, извршена је набавка, инсталација и 

конфигурисање NGFW (Next Generation FireWall), чиме је осигурано постојање ВПН тунела 

којим корисници приступају сервисима Правосудне академије. Помоћу овог решења, 

успостављени су додатни сервиси који обезбеђују безбедност комуникације, заједнички рад 

и дељење садржаја, у односу на групе дефинисане на систему. Такође, обезбеђени су услови 

да покретање сервиса учења на даљину и заједничког рада, преко успостављене 

инфраструктуре, уз поштовање највишег нивоа безбедности. 

Подигнути су нови вуртуални сервери, за потребе конфигурисања секундарног Domain 

Controler и DNS сервера, инсталиран је и конфигурисан Disaster Recovery  сервер. Такође, 

подигнут је и конфигурисан RDCB (Remote Desktop Connection Broker) виртуални сервер.  

Ове ативности су се управо показале критичним у моменту када је због проглашења 

ванредног стања услед пандемије, већи део запослених упућен на рад од куће. Због 

унапређења која су уведена, као и миграције личних фалова на дефинисане локације на 

серверу (у односу на права приступа и права дељења), омогућено је да се пословни процеси 

у Академији несметано обављају. 

За сва унапређења (на серверима и на мрежној инфраструктури) сачињена је неоходна 

техничка документација. 

У овом периоду, тестирано је и постављање такозваних танких клијената, клијентских 

рачунара који се повезују директно на сервер Правосудне академије, који раде као радне 

станице користећи ресурсе сервера, како би се започео процес замене застареле рачунарске 

опреме корисника у Академији.  

Развој ИТ алата и база података 
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У односу на развој ИТ алата  и база податата у документационо-информационом центру, 

најзначајнија унапређења су извршена унутар апликација eCase и Cross reference, и то како у 

домену функционалности апликација, тако и у обиму унетих садржаја.  

Унапређења су извшена и унутар Патем апликације (за унос и релаизацију програма обуке 

ПА), као и у јавној доступности информација о обукама које су заказане и реализоване.  

Извшена је свеобухватна анализа система апликација у односу на доступне и потребне 

функционалности, сачињене су документације техничког решења и упустства за кориснике 

за аплиакције.  

Такође, започет је рад на новој ХР апликацији која треба да обезбеди место чувања и обраде 

података о запосленима и корисницима почетне обуке, пројектовањем нове апликације, 

дефинисањем модела података, међусобних веза и очекиваних извештаја. 

Апликацији за евиденцију пресуда Европског суда за људска права – eCase  
 

Апликација eCase која се односи на базу пресуда ЕСЉП унапаређена је бројним изменама 

постојећег решења у односу на форме уноса и форме исписа пресуде, корекције грешака 

уочених у функционисању апликације, изменама постојећих критеријума за претрагу, 

дефинисањем нових критеријума за претрагу и њиховом имплементацијом, успостављањем 

униформног приказа резултујуће листе за све врсте претрага, као и успостављањем више 

врста сортирања резултујуће листе у односу на потребе корисника (степен релевантности, 

датум, назив и држава узлазно и силазно). 

Такође, успостављена је претрага према изабраном тексту, као и опција извоза резултата 

упита у ексел документ, односно, преузимање резултата упита на рачунар корисника. 

Након реализације уговора са УН који подразумева измену апликације за узајамно 

повезивање чланова домаћих закона и конвенција о људским оравима, извршене су измене и 

у eCase апликацији како би се у базу података могле унети одлуке комитета УН и повезати 

одговарајуће кључне речи из оба система (што заправо означава повезивање чланова УН 

конвенција и чланова ЕКЉП).  
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У односу на пресуде које су унете у базу података, током 2020. године завршен је унос 

пресуда ЕСЉП које се односе на Србију, Црну Гору и Босну и Херцеговину, као и широк 

избор пресуда које се односе на Републику Хрватску, те је фокус пре свега стављен на 

значајне пресуде које се односе на друге европске државе, што је тим значајније ако имамо у 

виду да се овде ради углавном о референтним пресудама или пресудама на које се ЕСЉП 

позива у сличним правним питањима.  

На дан 1. јануара 2021. године, у бази је било доступно 711 пресуда, и то 212 пресуда у 

односу на Србију, 9 у односу на Словенију, 2 у односу на Србију и Словенију, 87 у односу на 

Босну и Херцеговину, 62 у односу на Црну Гору, 6 у односу на Северну Македонију, 167 у 

односу на Хрватску, и 166 у односу на друге европске државе. 

 

 

Србија; 212 

БиХ; 87 

Црна Гора; 62 

Словенија; 9 
Словенија, Србија; 2 

Хрватска; 167 

Северна Македонија; 
6 

остале европске 
државе; 166 

број пресуда по држави за земље региона 
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У односу на степен важности, у бази података, у односу на земље региона, доступне су 33 

референте пресуде (key cases), 30 пресуда првог степена важности, 132 пресуде другог 

степена важности и 350 пресуда трећег степена важности.  

Аустрија; 1 
Азербејџан; 1 

Белгија; 8 

Белгија, Грчка; 1 

Бугарска; 15 

Чешка; 3 

Данска ; 2 

Естонија; 2 

Финска; 4 

Француска ; 18 

Грчка; 5 

Грузија; 1 

Холандија; 12 

Ирска; 3 

Италија; 10 Јерменија; 2 
Кипар; 1 

Летонија; 2 

Мађарска; 8 

Немачка; 7 

Норвешка; 2 
Румунија; 2 

Русија; 11 

Словача; 2 

Шпанија; 2 

Швајцарска; 8 

Шведска; 2 

Турска; 16 

Украјина; 2 

Велика Британија; 13 

број пресуда у односу на друге ервопске земље 
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У односу на пресуде које се односе на друге европске државе, доступно је 118 референтних 

пресуда и 37 пресуда првог степена важности. Ово је веома знаајно јер управо референте и 

пресуде првог степена важности представљају значајне правне ставове Суда у односу на 

питања од општег интереса. 

 

референтни; 33 

степен важности 1; 
30 

степен важности 2; 
132 

степен важности 3; 
350 

степен важности - пресуде против земаља региона 

референтни; 118 

степен важности 1; 37 

степен важности 2; 9 

степен важности 3; 2 

број пресуда пос тепену важности  - осталe европске државе 
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У односу на језик доступног превода пресуде, од 711 пресуда које се налазе у бази података, 

313 пресуда је на српском, 200 на хрватском, 116 на босанском и 82 на црногорском језику. 

Као извор превода коришћена је пре свега ХУДОЦ база података, али и различите збирке 

пресуда и водичи за судску правску ЕСЉП као и званичне веб странице представника 

земаља региона пред ЕСЉП. 

 

У односу на годину када је пресуда донета, тренутно је у бази доступно највише пресуда из 

2017. и 2013. године (64 одн. 63). Међутим, имајући у виду да је у току процес уноса 

значајних пресуда европских земаља, очекивано је да ће се ова структура мењати у корист 

старијих пресуда. 

српски; 313 

црногорски; 82 

босански; 116 

хрватски; 200 

број пресуда према језику превода 
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На првој страни апликације налазе се најновијих 30 пресуда, које се због доступности 

превода односе на земље региона, а односе се на пресуде донете у периоду октобар 2019. 

године – јул 2020. године, што даје својеврсни преглед најновије праксе ЕСЉП у односу на 

земље региона. 

У односу на даљи унос пресуда у базу података, успостављени су регистри пресуда по 

земљи, при чему се за сваку од земаља региона посебно прати доступност нових пресуда и 

њихових званиних превода на сајтовима институција држава. 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. У односу на преводе пресуда доступне у  

HUDOC бази, унос се врши према успостављеним регистрима превода по држави и до сада 

је унет значајн део доступних пресуда за државе ван региона. У односу на регион, за Србију, 

Босну и Херцеговину и Црну Гору, eCase база се може сматрати референтном јер је ниво 

ажурности превода пресуда изузетно висок. У односу на Хрватску, извршен је широк избор 

пресуда за унос, тако да су референте и пресуде нивоа важности 1 унете, док се пресуде 

нивоа важности 2 и 3 уносе у односу на сачињен избор и у скалду са општим планом уноса 

пресуда ЕСЉП. 
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Имајући у виду да је Правосудна академија развила базу преведених пресуда Европског суда 

за људска права и одлука комитета УН за заштиту људских права, као и да је неопходно 

према Акционом плану за поглавље 23 извршити повезивање ове базе са базама судске 

праксе судова Републике Србије,  започео је процес повезивања ових база података и то 

према директној вези пресуде донете пред судом у Србији и пресуде која је донета пред 

ЕСЉП. Имајући у виду да право повезивање база захтева значајна улагања која се односе на 

измеу саме структуре података апликације као и да је неопходно дефинисати дескрипторе 

који би били повезани са дескрипторима ВКС базе судске праксе, за реализацију овога 

неопоходно је учешће донатора. У текућој верзији апликације, повезивање се врши 

искључиво по директнох вези и то тако да је из ВКС базе видљива пресуда унутар основног 

сегмента представљања пресуде, док је у  eCase бази ова веза видљива унутар картице 

коментара на пресуду.  

База међусобних веза између чланова домаћих закона и ЕКЉП и УН 

конвенција за заштиту људских права – Cross reference 
 

Апликација Cross reference која подразумева алат за преглед база међусобних веза између 

чланова ЕКЉП и чланова домаћих закона, претрпела се суштинске измене додавањем 

потпуно новог дела који се односи на механизам веза између појединих чланова УН 

конвенција за заштиту људских права и елемената домаћег законодавства, при чему је 

успостављен нови систем повезиања сва три система, у појединачном члану домаћех закона.  
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Апликација функционише као дуални систем, ипак како је истовремено успостављена веза 

појединачних чланова конвенција са појединачним чланом неког домаћег закона, засебни 

системи постају повезани у једној тачки – члану домаћех закона са којим су оба система у 

директној вези. И кроз систем заштите људских права кроз Европску конвенцију о људским 

правима, и кроз систем заштите људских права у оквиру Уједињених нација, 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 ЕКЉП одн. УН конвенције и 

појединих чланова неког од домаћих закона, такође илустрована примерима повезивања 

разрађених у инфо-пакетима са даљим везама из праксе или примером из праксе УН 

комитета у односу на Србију).  



 

74 
 

 

У сегменту који се односи на ЕКЉП, постоји и 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. Сасвим засебан део подразумева разраду 
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инфо-пакета пресуда, тако да укључује садржај из иницијалног пдф 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 eCase 

апликацију, где су доступни шири сажеци пресуда и пресуде на неком од језика региона.  

Важно је нагласити да је за поједине пресуде којима су илустроване везе узмеђу Конвенције 

и домаћег законодавства успостављена веза и са применом стандарда Уједнињених нација 

или других релевантних међународних инструмената, као што је то случај у пресуди Е.С. 

против Румуније и Бугарске. 

Са друге стране, у УН сегменту, представљено су свих осам конвенција које је Србија 

верификовала, заједно са верификованим опционим протоколима, при чему је сваки члна 

конвеције приказан засебно са линком на конвенцију, уз опште коментаре (за које је 

доступан превод на српски језик). Такође, у овом делу доступне су одлуке пред УН 

комитетима које се односе на Србију преко којих је илустрована веза домаћих закона и члана 

Конвенције, са директним линковима на базу одлука УН комитета.  

Посебан сегмент се односи на инфопакете који се односе на домашаје УН стандара и 

илустроване везе између ових станадарда и члнаова домаћих закона, судске праксе и праксе 

других органа Републике Србије, као и додатни садржаји важни за сагледавање начина 

имплементације ових стандарда. 

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 

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 
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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 – тематски модули, које обухватају 

водиче кроз следеће области: Азил и миграције, Дискриминација, Права детета, Права особа 
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са инвалидитетом. Унутар ових модула налазе се бројне кратке публикације које илуструју 

примену стандарда у одабраној области. 

У односу на везе које су успостављене између појединачних чланова конвенција са 

појединачним чланом неког домаћег закона, успостављен је велики број повезница и то у 

односу на следеће законе: 

 Закон о азилу (4 члана, 7 веза са члановима УН конвенција, 2 везе са ЕКЉП) 

 Закон о ванпарничном поступку (4 члана, 5 веза са ЕКЉП) 

 Закон о забрани дискриминациje (6 чланова, 28 веза са члановима УН конвенција, 9 

веза са ЕКЉП) 

 Закон о заштити лица са менталним сметњама (4 члана, 8 веза са члановима УН 

конвенција, 3 везе са ЕКЉП) 

 Закон о извршењу и обезбеђењу (1 члан, 1 веза са члановима УН конвенција, 2 везе са 

ЕКЉП) 

 Закон о кривичном поступку (16 чланова, 22 везе са члановима УН конвенција, 27 

веза са ЕКЉП) 

 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица (2 члана, 9 веза са члановима УН конвенција, 1 веза са ЕКЉП) 

 Закон о основама својинскоправних односа (1 члан, 1 веза са ЕКЉП) 

 Закон о парничном поступку (7 чланова, 5 веза са УН конвецнијама, 7 веза са ЕКЉП) 

 Закон о планирању и изградњи (1 члан, 2 везе са УН конвенцијама, 1 веза са ЕКЉП) 

 Закон о прекршајима (1 члан, 1 веза са Ун, 1 веза са ЕКЉП) 

 Закон о спречавању дискриминациje особа са инвалидитетом (12 чланова, 15 веза са 

УН конвенцијама, 13 веза са ЕКЉП) 

 Закон о становању и одржавању зграда (1 члан, 1 веза са ЕКЉП) 

 Кривични законик (7 чланова, 7 веза са УН конвенцијама, 7 веза са ЕКЉП) 

 Породични закон (16 чланова, 27 веза са УН конвецнијама, 18 веза са ЕКЉП) 

 Устав РС (27 чланова, 49 веза са УН конвенцијама, 37 веза са ЕКЉП) 
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закон  
број 
чланова 

CRC CEDAW ICESCR ICERD ICCPR CRPD CAT 
УН 
укупно 

ЕКЉП 

Закон о азилу  4 4     1 2     7 2 

Закон о 
ванпарничном 
поступку  

4                 5 

Закон о забрани 
дискриминациje  

6 4 7 4   7 6   28 9 

Закон о заштити 
лица са 
менталним 
сметњама  

4         1 5 2 8 3 

Закон о извршењу 
и обезбеђењу  

1 1             1 2 

Закон о 
кривичном 
поступку  

16         20   2 22 27 

Закон о 
малолетним 
учиниоцима 
кривичних дела и 
кривичноправној 
заштити 
малолетних лица  

2 8       1     9 1 

Закон о основама 
својинскоправних 
односа  

1                 1 

Закон о 
парничном 
поступку  

7         5     5 7 

Закон о 
планирању и 
изградњи  

1           2   2 1 

Закон о 
прекршајима  

1         1     1 1 

Закон о 
спречавању 
дискриминациje 
особа са 
инвалидитетом  

12     1   1 13   15 13 

Закон о становању 
и одржавању 
зграда  

1                 1 

Кривични законик  7 5           2 7 7 

Породични закон  16 23       3 1   27 18 

Устав РС  27 10   2 1 29 1 6 49 37 

укупно 110 55 7 7 2 70 28 12 181 135 
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Закон о азилу; 4 

Закон о 
ванпарничном 

поступку; 4 

Закон о забрани 
дискриминациje; 6 

Закон о заштити лица 
са менталним 
сметњама; 4 

Закон о 
извршењу и 
обезбеђењу; 

1 Закон о кривичном 
поступку; 16 

Закон о малолетним 
учиниоцима 

кривичних дела и 
кривичноправној 

заштити малолетних 
лица; 2 

Закон о основама 
својинскоправних 

односа; 1 
Закон о парничном 

поступку; 7 

Закон о планирању и 
изградњи; 1 

Закон о прекршајима; 
1 

Закон о спречавању 
дискриминациje 

особа са 
инвалидитетом; 12 

Закон о становању и 
одржавању зграда; 1 

Кривични законик; 7 

Породични закон; 16 

Устав РС; 27 

број чланова домаћих закона повезаних са члановима УН конвенција 
и ЕКЉП 
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У Cross reference апликацији доступне су 33 разрађене пресуде ЕСЉП (што су све пресуде 

чија је разрада до сада завршена), од којих је 25 унето у eCase апликацију са успостављеним 

директним линком на садржај, поред линка који је успостављен према HUDOC бази који је 

креиран за сваки разрађени случај. Пресуде ЕСЉП које су обрађене како би илустровале 

везу између ЕКЉП и чланова домаћих закона, допуњене су везама са УН конвенцијама 

(имајући у виду да се и сам ЕСЉП у својим пресудама неретко позива на УН стандарде за 

заштиту људских права). У оквиру прегледа пресуда у апликацији наведени су примери 

сродних пресуда и то 101 навод сродне праксе, са кратким приказом случаја на српском 

језику, од чега је 56 пресуда и линковано на превод унутар eCase апликације. 

Истовремено, у другом сегменту апликација који се односи на УН стандарде за заштиту 

људских права, представљено је 5 одлука УН комитета које се односе на Републику Србију 

(3 одлуке ЦАТ Комитета против мучења и 2 ЦЦПР комитета за људска права), са везом на 

поједине чланове УН конвенција.  

 

CRC; 55 

CEDAW; 7 

ICESCR; 7 

ICERD; 2 
ICCPR; 70 

CRPD; 28 

CAT; 12 

број чланова УН конвенција повезаних са члановима домаћих закона 
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Апликација за вођење и реализацију програма обуке – Патем 
 

У односу на аплиакцију која се односи на праћење програма обуке (ПАТЕМ) извршена су 

унапређења у погледу успостављања нових механизама извештавања о догађајима и 

ученицима догађаја. Такође је успостављен и систем извештавања унутар веб сајта (у делу 

портала е-Академија, сегмент Семинари омогућава управо систем претраге догађаја према 

захтеву корисника, односно јавни део Патем апликације).  

Сама апликација је унапређена имплементирањем модула за урпављање догађајима, који за 

циљ има да обезбеди да не дође до преклапања заказаних термина у расположивим салама за 

обуку. 

Систем извештавања је унапређен успостављњем нових извештаја и проширењем постојећих 

тако да је сада омогућено извештавање које подразумева излистане циљне групе унутар 

сваког догађаја са бројем корисника по циљној групи. Имајући у виду да је унутар ПАТЕма 

дефинисано премко 100 циљних група, овакав преглед је оптималан јер омогућава добијање 

јасног начина приказивања учесника без велике инвестиције у измену софтвера.   

 

Даља унапређења ИС ПАРС 
 

Успостављањем система аплиакција које треба да буду основа информационог система 

започело се покретањем ПАТЕМ апликације и успостављањем база података које је 

Академија обавезна да води. 

Током 2020. године рађена је анализа потреба (имајући у виду да су у појединим 

апликацијама успостављени комплексни модули који се не користе оптимално, а да шема 

система, модел података и веза између складишта података није успостављена ни пројектно 

ни реално), при чему се приступило раду на јединственом моделу података ИС који треба да 

буде основа развоја и садашњих и будућих апликација.  

У циљу планираног развоја нових елемената информационог система Правосудне академије 

и успостављања јединствеог информационог система са међусобно повезаним базама 
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података, урађена је анализа структуре и токова података и неопходних измена које је 

потребно извршити како би ово повезивање било могуће. 

Истовремено, започета је анализа потреба у циљу успостављања система за даљинско учење 

који укључује различите додатне садржаје као што су онлајн библиотека, форуми и слично, а 

пре свега база личних листова учесника на обукама, која треба у наредном степену развоја да 

буде директно повезана са базом личних листова Високог савета судства и базом личних 

листова Државног већа тужилаца. 

У циљу развоја ХР апликације, имајући у виду да је анализом утврђено да аплиакција која је 

успостављена није прави модел за успостављање евиденција о запосленим и ангажованим 

лицима, као и корисницима почетне обуке, урађен је нови модел података заједно са планом 

развоја аплиакције, шифарницима које је потребно успоставити и очекиваним моделом 

извештавања који аплиакција треба да обухвати. Међутим, услед изостанка релализације 

јавне набавке за услуге одржавања софтвера за другу половину 2020. године, нова 

апликација није реализована. 

План активности у наредном периоду обухвата пре свега развој онлајн система обуке и 

унапређење постојећих ИТ ресурса и успостављање нових апликација које би подржале 

пословне процесе који проистичу из новом модела одржавања обука, као и измене 

постојећих апликација успостављањем нових функционалности у циљу повезивања са 

другим интерним и екстерним базама података (повезивање са ВКС базом судске праксе и 

ВСС базом личних листова мора се планирати при развоју базе података личних листова 

ПАРС, која треба да буде повезана како са системом за онлајн обуке тако и са Патем 

апликацијом).  

У наредом периоду, очекује нас и даља обрада пресуда ЕСЉП и додавање нових веза са 

судском праксом Суда. Такође, део који се односи на повезивање са eCase 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. Истовремено, 

неопходно посебн пажњу посветити разради сегмента који се тиче директне примена 

стандарда људских права Уједињених нација пред домаћим судовима. Ипак, најважније 
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активности у односу на ове две аплиакције односе се на реализацију Протокола по 

повезивању база судске праксе потписаног са ВКС. 

Elearning- Учење на даљину 

 

Правосудна академија од 2017. године, у сарадњи са ЕУ и УСАИД пројектима, развија нове 

апликације како би унапредила методологију спровођења усвојених наставних програма и 

увела иновативне методе рада, као што је „обука на даљину“. Нова опрема коју је 

Правосудна акдемија добила крајем 2019. године кроз ЕУ–ИПА пројекат омогућила је 

успостављање Дата центра за подршку развијеним апликацијама. 

Након проглашења пандемије COVID-19 вируса, а у складу са мерама Владе Републике 

Србије у сузбијању ширења вируса, Правосудна академија је интензивирала рад на 

успостављању сервиса за „обуке на даљину“ који је омогућио одржавање обука и 

реализацију Годишњег програма обуке за 2020. годину, како за носиоце правосудних 

функција, тако и за кориснике почетне обуке и припаднике других правосудних професија. 

Поред ових категорија, обуке су омогућене и корисницима других професија, у складу са 

посебним законима.  

Посебна пажња код „обука на даљину“ била је посвећена обукама које су предвиђене 

посебним законима као што су Породични закон, Закон о малолетницим учиниоцима 

кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Закон о спречавању насиља у 

породици и Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 

организованог криминала, тероризма и корупције. 

Тема која је највише пажње изазвала је специјализована обука из области Грађанског права, 

према Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су 

нестала из породилишта у РС. Обука је била конципирана као дводелна, тако што се први и 

други део обуке одвијао на платформи Правосудне академије „Обуке на даљину“ на коју је 

постављено неколико видео записа, а други део су представљале планиране и заказане 

радионице. Обука је била намењена судијама апелационих и виших судова.  

Поред видео и интерактивних курсева, чија садржина се припрема унапред, омогућено је и 

одржавање он-лине обука у реалном времену. То значи да предавачи држе обуке које 
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корисници прате са својих рачунара са било које локације, уз потпун приступ радним 

материјалима које предавачи користе. Такође, полазницима је омогућена директна 

комуникација са предавачима, тако што, кроз интерактиван приступ, могу да учествују у 

решавању постављених проблема и питања. На крају обуке, омогућена је евалуација обука 

кроз попуњавање формулара. 

Електронска библиотека 

Услед отежавајућих околности за организовање и похађање обука уживо изазваних 

пандемијом коронавируса, током 2020. године, посебно се радило на унапређењу и 

проширењу садржаја електронске Библиотеке дигиталних и видео садржаја на интернет 

страници Правосудне академије. 

Правосудна академија је у сарадњи са УСАИД „Пројектом владавине права“ израдила 

туторијале и корисничко упутство за обуку запослених у судовима – кориснике АВП 

система. Модул за судске таксе у АВП систему пуштен је у рад у свим основним и вишим 

судовима у Србији. 

Правосудна академија је у сарадњи са Пројектом „ЕУ за Србију – подршка Врховном 

касационом суду“, у склопу компоненте пројекта за обуку носилаца правосудних функција и 

запослених у правосуђу, развила кратке видео презентације за судске уписничаре на тему 

Израда и анализа извештаја о раду суда на нивоу одељења и на нивоу судије. Презентација је 

подељена у шест краћих снимака, како би заинтересовани могли да изаберу да ли ће 

прегледати целу презентацију или само поједине делове. Прва четири снимка презентују 

садржај извештаја о раду, њихову сврху и како се извештаји анализирају. Последња два 

снимка приказују како се у АВП-у израђују ови извештаји. 

Такође, у одељак видео садржаја постављене су и презентације из области Еколошког права 

и то: Пружање професионалних информација медијима везано за предмете у еколошким 

стварима (природа медија, дефинисање јасне поруке)- писање саопштења за јавност и 

Презентовање законске регулативе у погледу управљања отпадом, представљање свих радњи 

које су потребне за ову врсту увиђаја и вршења координације са неопходним институцијама 

као и представљање случаја опасног отпада.  



 

85 
 

ЈАВНОСТ РАДА 

Пандемија Корона вируса оставила је траг и на планиране активности Правосудне академије 

током 2020. године. Реализација већег броја планираних активности изостала је у класичном 

смислу промоције, и захтевани су брза реакција и алтернативни начини рада. Дошло је до 

преусмеравања расположивих ресурса ка основним активностима Академије, а промоција се 

превасходно спроводила путем друштвених мрежа. 

 

С друге стране, јавни медијски простор, био је све време оптерећен феноменом Корона, што 

је последично, минимализовало простор за праћење свих осталих пословних, друштвених и 

јавних догађаја, па и активности Академије. 

 

Од великог значаја је чињеница, да је Академија припремала платформу и сценарио за 

држање обука на даљину, усвојивши основне смернице за незванични  „Business Continuity 

Plan“
2
, разматран у Информационо документационом центру Правосудне академије још 

почетком 2018. године, а у складу са основним принципима ISO 22301
3
.  

 

Придруживши и принципе ISO 45001
4
, односно OHSAS 18001

5
, Академија је била у великој 

предности и била спремна да од тренутка објављивања одлуке директора Академије, 17. 

марта 2020. године „О раду Академије за време ванредног стања“, већ 28. марта најави прве 

„Обуке на даљину“, чија је платформа почела да се развија још 2017. године, истина са тада 

                                                           
2
Business Continuity Plan - План за континуитет пословања (БЦП) представља формални писани приручник, 

који мора бити расположив за коришћење пре, за време и након прекида пословања или катастрофалног 

догађаја. Циљ израде оваквог документа јесте дефинисање минималних неопходних ресурса и начина на који 

ће пословне активности бити организоване у случају озбиљног инцидента (природна катастрофа, пожар, 

поплава, терористички напад…) и неопходних активности које морају бити предузете за успешно враћање 

пословања у стандардне токове у најкраћем могућем року. 

3
 ISO 22301:2012 – Систем управљања континуитетом пословања 

4
 ISO 45001 - је основни стандард који дефинише захтеве за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на 

раду. 

5
 OHSAS 18001 - је европски стандард који дефинише захтеве за систем менаџмента здрављем и безбедношћу 

на раду. Заштита здравља на раду је намењена организацијама које су свесне значаја безбедности здравља 

својих запослених и стално настоје да унапреде и одржавају ниво физичке, менталне и друштвене безбедности 

радника свих занимања као и спречавање њихових повређивања. 
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нешто другачијим циљевима, али у основи потпуно комплементарна и употребљива за рад 

под ванредним околностима.  

 

У првом циклусу обука на даљину, акценат је стављен на следећу – примарну групу 

обука: 

 Породични закон, 

 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица, 

 Закон о спречавању насиља у породици, 

 Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 

организованог криминала, тероризма и корупције, 

 Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да 

су нестала из породилишта, и 

 други закони који  предвиђају обавезну обуку у организацији Правосудне 

академије. 

 

 

23. март 2020. године – тестирање платформе Правосудне академије за обуке на даљину 
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Паралелно, на посебној страни сајта посвећеној безбедности и здрављу запослених у 

Академији, перманентно се постављају информације везане за заштиту запослених од 

вируса, препоруке Владе Србије и кризног штаба, одлуке Академије и све релевантне 

информације везане за пандемију, а од значаја за запослене и прилагођене пословне токове. 

 

 

 

 

 

 

Страна посвећена безбедности и здрављу на раду запослених у Правосудној академији, са 

свим релевантним информацијама везаним за епидемију Корона вирусом 

 

https://www.pars.rs/sr/o-akademiji/bezbednost-na-radu
https://www.pars.rs/sr/o-akademiji/bezbednost-na-radu
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Већина обука, у зависности од организације, била је циљно оријентисана, што је имало за 

последицу велику разноликост платформи, попут – Kudo, Zoom, Google meetings, Microsoft 

classroom, Skype, Canvas, E-learning
 6

 обуке на даљину Правосудне академије на сосптвеној 

платформи ... 

 

Дисперзија платформи, са собом је носила неколико заједничких карактеристичних и 

неопходних корака: 

 

1. Брзо и ефикасно информисање корисника о обуци – време, датум, платформа и 

неопходни технички предуслови, укључујући слање и пријем докумената и 

верификацију комуникације, али и верификацију праћења саме обуке. 

2. Адекватна обука предавача за коришћење односне платформе, односно учесника 

да би могли несметано да прате обуку 

3. Верификација обуке, односно учесника кроз креирање креденцијала и 

4. Мониторинг и евалуација сваке од обука 

 

 

Информисање корисника о планираним обукама 

 

На основу ранијих искустава Академије приликом слања електронске поште закључили смо 

да постоји одређена категорија проблема, која у оваквим околностима може бити пресудна, а 

то је закаснела или у потпуности неиспоручена информација што је био довољан ралог за 

тражење начина да се реши проблем непоузданости.  

 

1 сат 24 сата 48 сати 

Неиспоручен

е/ тврдња да 

је 

Узрок 

                                                           
6
 E-learning – обуке организоване и држане на платформи Правосудне академије, познатијој као „Обуке на 

даљину“ 
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неиспоручен

а
7
 

 Од 

2 до 

11% 

Максимум 

56% 

Максимум 

70% 

Минимум 

30% 

Подешава

ње заштите 

и филтера 

на 

приватној 

адреси – 

2% 

Порука 

није 

завршила 

у инбоксу 

– до 60% 

Није 

проверио 

пошту, 

неактивна 

адреса и 

сл. око 

40% 

 

Време реакције на послату електронску пошту - табела 

 

С обзиром да око 30% корисника није могло бити информисано класичним електронским 

порукама, у складу са „Законом о заштити података о личности“, решење смо потражили у 

GSM систему, односно, путем мобилне телефоније. Резултати током тестирања су били 

изузетни, а пун потенцијал искоришћен је већ током обуке о примени „Закона о утврђивању 

чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта“ где смо 

у рекордном року, 100% обавестили све учеснике обуке и послали све неопходне материјале 

за праћење обуке, укључујући упутства за креирање личних креденцијала. Све време, 

инсистирали смо на повратној вези и анализи повратних информација, односно на 

перманентној подршци за случај јављања ма каквих проблема. 

Значај и комплексност ове обуке, били су права прилика да се употребе алати за слање 

генеричких СМС порука под именом Правосудна академија, која би у себи могла да садржи 

до 500 карактера, укључујући и скраћене линкове до докумената неопходних за несметано 

праћење обуке. Напомињем да су таква документа морала бити поставњена на посебној 

страни сајта, која није била доступна јавности, што је била још једна изнуђена и прилагођена 

модификација класичног комуникационог канала у служби ванредних околности. 

Само за ову обуку, која је држана дводелно у 6 наврата, примера ради, послато је око 230 

мултимедијалних СМС порука. 

                                                           
7
 Велики број порука уопште није пролазио са Mailserver, због заштите правосудне мреже, што је био још један 

добар разлог да се крене са информисањем путем СМС-а и кроз СМС шаљу неопходна документа 
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1 сат 8 сати 24 сата 

Неиспоручене/ 

тврдња да је 

неиспоручена 

Узрок 

 Од 65 

до 

75% 

Максимум 

98% 
- 

Погрешан број 

мобилног 

телефона/ 

немогућност 

пријема ММС 

поруке/ 

искључен 

телефон/ 

појединачни 

технички 

проблеми 

Разноликост 

оперативних 

система/ 

застарелост 

уређаја – 

мање од 1% 

Порука 

није 

завршила 

у 

инбоксу/ 

означена 

као 

претња – 

мање од 

1% 

Игнорише 

СМС – 

мање од 

1% 

 

Време реакције на послату СМС поруку - табела 

 

  

Изглед генеричке поруке Андроид 
Изглед генеричке поруке на старијим моделима 

телефона 
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Адекватна обука предавача за коришћење односне платформе, односно учесника да би 

могли несметано да прате обуку 

 

Због велике дисперзије платформи, оперативних система, нивоа знања, било је неопходно 

сваку обуку на даљину посебно планирати и сагледати реалне потребе – од техничких 

предуслова, па до аспекта предавача и учесника. Најчешће, то је конкретно значило 

креирање минимум два типа корисничких упутстава – „Host“ и „User“ за скоро сваку од 

обука, а наретко и креирање упутстава у видео формату.  

Битно је нагласити да су испрва све припреме и упутства трајале доста дуго, с обзиром да је 

све требало и тестирати, а кретањем по временској кривој, брзина припрема обука на даљину 

је експоненцијално падала. 

 

За ову намену, користили смо палету бесплатних и јавно доступних софтвера
8
 који нису 

захтевали плаћене лиценце. Такође, морали смо водити рачуна и дати препоруку по 

следећим параметрима: 

a. Врста прегледача – Mozila, Chrome, Edge, Samsung, Explorer … 

b. Рачунар или мањи екран, односно оперативни систем – Windows/ iOS/ 

Android/ Linux ... 

c. Квалитет видео записа или преноса и потребе за интернет конекцијом, 

односно протоку и брзинама за стабилан рад 

 

                                                           
8
 Shotcut – елементарна видео монтажа, OBS Studio – снимање екрана, Irfan – преглед и сређивање слика, Gimp 

– едитовање и монтирање фотографија, Adobe pdf converter – конверзија у закључане ПДФ фајлове разних 

докумената који су се слали електронским путем, Bandicam - снимање екрана са већом прецизношћу, Audacity – 

обрада аудио записа и сл. 
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Упутство за кориснике – платформа за 

обуке на даљину Правосудне академије 

Кратко упутство за Зоом платформу – улога 

домаћина, обука Опасан отпад 

 

 

Верификација обуке, односно учесника кроз креирање креденцијала 

 

Ово је важан задак, који, међутим, зависи од платформе на којој се обука одвија. Бесплатне 

платформе, попут Зоом-а, Скајпа, гугл учионице и сл. немају могућност давања 

статистичких показатеља, осим штурих информација, али само за кориснике који су успели 

да се конектују на платформу, у форми броја корисника који су приступили платформи и 

просечном времену задржавања на платформи. 

 

Ипак, наша платформа је кадра да да већину релевантних података, почев од корисничког 

имена корисника који је приступио платформи, времену проведеном на платформи, 

информације и показатеље о посећеним обукама, погледаним видео материјалима, редоследу 
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гледања и сл., а самим тим било је јасно видљиво ко је обуку у потпуности испратио, 

парцијално, или само посетио и напустио платформу. 

 

У наставку је део пример таквог извештавања: 

 

Генерисани извештај о броју креираних корисничких налога по данима- 17. јуна послат је први 

пакет СМС порука 

Табела 

показатења неких активности на платформи 
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Виши суд у Новом Саду 

Апелациони суд у Нишу 

Виши суд у Нишу 

Апелациони суд у Крагујевцу 

Виши суд у Крагујевцу 
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Мониторинг и евалуација сваке од обука – референтни пример 

 

Као један од најсврсисходнијих елемената сваке обуке, мониторинг и евалуација нису смели 

да буду прескочени, већ је било нужно наћи начин, да се у ванредним околностима, и овај 

део обуке обави на најефикаснији могући начин. 

Опет, у зависности од платформе, коришћени су алати који могу помоћи у евалуацији обука. 

Неке апликације уопште немају ту могућност, неке имају, али нису применљиве у нашем 

случају, а неке су пак отворене за интеграцију са већ готовим алатима намењених управо тој 

сврси. 

 

Током тестирања свих могућности, одлучили смо се за Google forms, као бесплатну, довољно 

добру алтернативу која у највећем делу може да задовољи потребе Академије, када је 

Академија у ситуацији да користи неку другу комуникациону платформу, а не сопствену за 

учење на даљину. 

 

Једноставност креирања упитника, слање и верификација пријема, графичка илустрација 

аналитике базе одговора, укрштање и екстракција појединих група корисника по одређеним 

параметрима били су пресудни да се тестира и касније примењује већ током држања обуке 

"Увиђај у еколошким стварима - опасан отпад и пружање професионалних информација 

медијима везано за еколошке предмете" 
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Изглед електронске анкете послате електронском поштом учесницима обуке, као и графички 

приказ неких од резултата 

 

 

 

МЕДИЈСКА ЗАСТУПЉЕНОСТ 

 

Анализом медијске заступљености у 2020. години закључујемо да је Академија била 

заступљена у медијима мање него у 2019. години, и то из већ наведених разлога с почетка 

овог дела извештаја – засићеност медијског простора информацијама о пандемији и 

здравственим билтенима, изостанак организације великих догађаја, редукованог рада 

информативних сервиса и сл. 

 

Ипак, и у таквим околностима, посредно, Академија је имала свог удела у информативном 

простору, а повод за то су превасходно 2 информације које су нашле пут ка медијима: 

 

1. 28. марта вест на сајту Академије о најави прве „Обуке на даљину“ и 

2. Расписивање конкурса 23. октобра за Избор чланова Већа Агенције за спречавање 

корупције 

 

 

Значајно смањеног интензитета медијског присуства, одржана је сарадња са свим 

националним медијиским кућама попут РТС, Танјуг, Политика, Н1, Студио Б, Хепи ТВ, ТВ 

Коперникус, Б92, РТВ Пинк . 
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Управо, интернет портали ових медијских кућа, промовисали су у форми краћих вести и 

кајрона информације о обукама на даљину Академије, али и информацију да Правосудна 

академија спроводи тестирање кандидата по Закону о спречавању корупције. 

У међувремену, успостављена је и сарадња са К1 ТВ и Курир ТВ о могућности размене 

вести, програмских гостовања и сл.  

 

- РТС портал  и ТВ – 3 објавe, процењени укупни RCH oko 780,000
9
 

- Блиц портал и принт (Ало и 24 сата) – 2 објаве, процењени укупни RCH oko 810,000 

- Новости портал и принт – 2 објаве, процењени укупни RCH oko 310,000 

- Н1 и НоваС- 2 објаве, процењени укупни RCH oko 320,000 

- РТВ Пинк, Портал Крстарица, Јужне вести, Југ медиа, СМедиа, Нишке вести, ТВ 

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

RCH oko 600,000. 

 

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ 

 

 

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, раније постављени 

темељ комуникације и представљања јавности, следећи закључке 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, свесно модификовала приступ новонасталим околностима, 

трудећи се да испуни најпре основне пословне циљеве Академије, а не промоције. 

 

                                                           
9
 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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Наравно, и даље се водило рачуна о промоцији имена, значаја, активности и сврхе 

Правосудне академије, као високоспецијализоване едукативне установе, дефинисане 

Законом о Правосудној академији, али сада је примарни циљ био држање обука у условима 

пандемије. 

 

Чак и у тако отежаним околностима Академија је постигла успехе. Кроз званичне 

статистике, pars.rs изгледа овако: 

 

 

 

Број активних корисника сајта Правосудне 

академије је 3400, који је бар једном 

приступио академији у 7 дана, што 

сматрамо изузетним успехом у креирању 

навика наших корисника 

Најпосећеније стране сајта Академије на 

дневном нивоу 
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Приступ сајту Академије у 

зависности од уређаја 

Просечан број корисника по дану, број сесија, задржавања, 

приказа страна 

 

   

Максимизацијом могућности повезивања сајта са налозима на друштвеним мрежама, 

превасходно пласирањем информација везаних за мултимедијалне садржаје, креиране у 

сопственој продукцији, постигли смо одређени пораст аквизиције корисника ка нашем сајту. 

Ипак, регистрована је природна тенденција перцепције поруке кроз друштвене мреже, да се 

за дату вест смањи број посета сајту, јер су основне информације већ примљене кроз сам 

пост.  

 

- Демографија посетилаца сајта 
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- Географија корисника – месечни просек 

 

 

 

- Аквизиција корисника – месечни просек 
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Директна комуникација електронском поштом 

Показала се екстремно ефикасном и у домену изградње реномеа и пословног имиџа 

Правосудне академије пред кандидатима који су аплицирали за пријем на Правосудну 

академију, али и као примарни носилац информација о заказивању, детаљима заказаних 

обука и слању неопходних материјала и докумената. 

Током процеса пријаве, организације и припрема за одржавање пријемног испита за XI 

генерацију полазника, размењено је преко 500 електронских писама, и то већим делом са 

заинтересованим/ пријављеним кандидатима. 

Посебно треба истаћи да су питања кандидата била основ надоградње базе одговора на 

питања, Због околности узрокованих пандемијом, пријемни испит је померен за март 2021. 

године, услед чега ће доћи до још једног циклуса комуникације са кандидатима. 

У комбинацији са тестираним системом слања генеричких СМС порука, комуникација и 

потврда пласмана послатих информација и потврде да је кандидат примио поруку, 

немерљиво је олакшана. 

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ – ОРИЈЕНТАЦИЈА КА ЦИЉНИМ ГРУПАМА 

Анализом понашања примарних и секундарних дефинисаних циљних група Правосудне 

академије, можемо констатовати да се тренд раста поверења и утицаја на транспарентност и 

јавност рада Академије, одржава и даље расте. 

Паралелни приказ броја пратилаца на мрежама од 2018. године до 03.01.2021. 

 

2018. 

година 

2019. 

година 

2020. 

година 

Коефицијент пораста 

2020/2019 

Youtube 127 223 317 1,42 

Linkedin 1400 3118 3583 1,15 

Twitter 320 512 651 1,27 

Instagram 328 762 1164 1,53 

  2175 4618 5715 1,24 
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Јутјуб - https://www.youtube.com/c/PravosudnaakademijaRS 

Тренд раста броја пратилаца канала Правосудне академије, посебно канал Београд, и даље 

расте. Већ креирана навика код кандидата који планирају да аплицирају на почетну обуку 

Правосудне академије, односно припремају се за завршни испит, пажљиво и у потпуности 

испрате раније снимке отпремљене на канал, како би се боље припремили за испите. Ово је 

уједно у потпуности елиминисало тврдње о нетранспарентности одржавања испита и 

полагња кандидата. 

  

Број пратилаца канала Правосудне академије – 

канал постоји од маја 2018. године 

Број пратилаца канала Министарства правде – 

канал постоји од маја 2014. године 

 

Аналитика канала последњих 365 дана: 

 



 

102 
 

 

 

Најпопуларнији видео снимци последњих 365 дана: 
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Јутјуб канал прате:  

- кандидати који планирају да конкуришу за Правосудну академију,  

- запослени у правосудном систему Србије али и региона 

- студенти правних факултета 

- експерти који се баве проблематиком методологије едукације 

Креирањем посебног канала намењеног постављању видео материјала који се користе у 

обукама, добили смо још једну значајну циљну групу. Материјали постављени на овом 

каналу, нисту јавно доступни. 
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Линкедин - https://www.linkedin.com/in/pravosudnars/ 

Као каријерна мрежа, оправдала је наша очекивања у смислу највећег раста броја пратилаца 

нашег профила. 

Кроз објављене постове о догађајима везаним  за Академију објављних на сајту, преносима 

на Јутјубу, шер и решер вести из правосуђа, наметнули смо се именом Правосудна 

академија, да смо тренутно у прилици све чешћег појављивања у постовима везаним за 

правосуђе кроз форму хештега # pravosudnars, али и хештегова: #pravosudje, #pars, #ispit, 

#obuka, #trening, #kandidat, #sudija, #tuzilac, #ucenjenadaljinu, #elearning и сл.  

Просечан број прегледа наших постова је око 2830 по посту за 2020. годину.  

Занимљиво је да је порастао број пратилаца из земаља ЕУ. 
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Референтни приказ поста објављеног 11.07.2020. године 

 

 

Твитер - @PravosudnaRS 

Циљне групе - запослени у правосуђу на позицијама судија, јавних тужилаца, судијских и 

тужилачких помоћника, Министарства правде, односно других лица запослених у правосуђу. 

Незаменљив извор информација у погледу праћења актуелне проблематике у правосуђу, 

размене мишљења, критичких ставова и сл. следећи нашу стратегију присуства на Твитеру, 

односно постовању догађаја и најава обука и семинара у организацији Правосудне 

академије, смањен је број постова током 2020. године, али је јако порастао број реакција на 

објављене постове – листом позитивних.  

Елементарна аналитика референтног твита: 
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Инстаграм - https://www.instagram.com/pravosudnars/ 

 

Циљ нашег налога на овој мрежи је допирање до млађих будућих носилаца правосудног 

система Србије. Такође, ексклузивно је намењен брзој промоцији и објавама за које 

проценимо да нам је потребан „тренутни“ публицитет. Циљна група пратилаца на 

Инстаграму је непромењена - студенти и студентска удружења правних факултета у Србији, 

али и у региону.  
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Елементарна Инстаграм инфографика профила за 2020. годину: 

  

Географија Демографија 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Правосудна академија је 2020. обележила десет година рада, и 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.  

Управо ова десетогодишњица била је, услед пандемије КОВИД-19 која траје од марта 2020. 

године, најизазовнија година до сада. Међутим, Правосудна академије је брзим 

прилагођавањем рада на новонастале околности доказала своју стабилност и посвећеност 

задацима које обавља, те је кроз обуке организоване уживо и онлајн, као и кроз унапређен 

дигитални садржај на својој интернет страници и библиотеци, омогућила правосуђу и 

његовим представницима да буду у току са најновијим позитивно-правним тенденцијама, 

европским стандардима, етичким принципима и посебним вештинама потребним за 

квалитетније обављање њихових функција. Као и до сада, Правосудна академија ће и у 

наредном периоду наставити да ради на развоју и унапређењу свог рада и јачању својих 

капацитета.  

 

ПРАВОСУДНA АКАДЕМИЈA 

ДИРЕКТОР  

 

Ненад Вујић 

 

 


