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• Развијена током 2017. године у склопу ИПА 2012 пројекта 
Унапређење ефикасности правосуђа, у блиској сарадњи са ВКС

• Пројектована да буде технолошки неутрална, може се повезати 
са постојећим и будућим системима за управљање предметима

• Димензионисана за десетине хиљада корисника и десетине 
милиона докумената похрањених у електронској бази података

• Приступ преко интернета, са било ког типа уређаја (рачунар, 
паметни телефон, таблет)

• Две потпуно одвојене инстанце базе – интерна и јавна

База судске праксе – основне информације



• Омогућава хоризонтално и вертикално повезивање судова у смислу 
потпуног међусобног увида у судску праксу

• Судији који разматра одређено правно питање, омогућава да брзо и 
лако провери да ли се o тoм питању већ одлучивало и на који начин

• Уводи кључне речи (дескрипторе) који омогућавају судијама да лакше 
пронађу одлуке према правном питању на које се односе.

• Промовише формирање и качење сентенци, фундаменталних ставова 
и аргументације на основу које је судија донео конкретну одлуку

• Предвиђа и механизам за пријављивање уочене неусаглашене праксе 
код две одлуке или сентенце у бази, по истом правном питању.

• Врши аутоматско увезивање (уланчавање) одлука

Електронска база података судске праксе



ДВЕ ИНСТАНЦЕ БАЗЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1) ЈАВНА БАЗА СУДСКЕ ПРАКСЕ

• Садржи одабране, анонимизиране одлуке
• Доступна са јавног интернета
• Доступна свима, без регистрације

2) ИНТЕРНА БАЗА СУДСКЕ ПРАКСЕ

• Садржи све одлуке у интегралној форми
• Доступна само унутар правосудне мреже
• Доступна само регистрованим корисницима

(судије, судијски помоћници/саветници)
• Строго дефинисана правила приступа

Механизам за претраживање обе базе је идентичан!

SUDIJE I 
SUDIJSKI 

POMOĆNICI

JAVNA BAZA SUDSKE PRAKSE
-------------------------------------------
INTERNA BAZA SUDSKE PRAKSE

JAVNI KORISNICI
(ADVOKATI, GRAĐANI  



База судске праксе садржи одлуке и сентенце:

• Врховног (касационог) суда Републике Србије

• Судова републичког ранга

• Апелационих судова

• Виших судова

• Уставног суда Републике Србије

• Европског суда за људска права

• Међународних судова и тела за заштиту људских права

База је пројектована тако да може лако укључити и нове судове!



Отворена листа дескриптора је
темељ нове базе судске праксе

• Јединствена номенклатура 
законских института, по 
врстама судова и по правним 
материјама

• Усаглашеност дескриптора је 
неопходан предуслов за 
ефективну хоризонталну и 
вертикалну размену и претрагу 
по бази судске праксе, односно 
за смислено претраживање.













Подржане врсте садржаја у бази података



Подржане врсте садржаја у бази података



Подржане врсте садржаја у бази података



Подржане врсте садржаја у бази података



Подржане врсте садржаја у бази података



ПРИМЕР РЕЗУЛТАТА ПРЕТРАГЕ





База судске праксе предвиђа и механизам за 
пријављивање потенцијално недоследне, 

односно неусаглашене судске праксе





• Омогућава увид у статистику најчешће тражених дескриптора

• Олакшава објективно уочавање спорних правних питања и недоследне 
праксе, што је предуслов за њено усаглашавање

• Служи осталим правосудним информационим системима као ажурни 
централни регистар кључних речи (дескриптора)

• Олакшава уочавање правних института који још увек нису заступљени у 
бази судске праксе кроз неку ранију одлуку.

• Омогућава аутоматску размена одлука са екстерним системима кроз 
интранет, путем Web servisa

Напредне функционалности



• Миграција постојећих одлука ВКС из старе базе судске праксе (2017)

• Уношење одлука Апелационих судова (~6000 одлука окачено на веб 
сајтовима апелационих судова + старије одлуке) – динамика ће бити 
утврђена на састанку са председницима Апелационих судова током 
октобра 2017. године

• Миграција одлука Управног суда (40.000 одлука) и других судова 
републичког ранга

• Укључивање одлука Виших судова у базу

• Одлуке Уставног суда

• Одлуке ЕСЉП и другим међународних судова и тела

Динамика имплементације
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