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PREPORUKA CEPEJ-a
• Olakšava upravljanje resursima u pravosuđu
• 40 godina razvoja ovih formula
• Formule uspešno usvojene širom Evrope

CILJEVI za SUDOVE U SRBIJI
• Ne upoređivati “ZAKONE” niti meriti “TEŽINU” predmeta
• Meriti uloženi RAD potreban za rešavanje predmeta
• Identifikovati predmete koji zahtevaju NAJVIŠE ULOŽENOG RADA
• Razviti metode za ravnomernu RASPODELU predmeta po težini

ZAŠTO PRIMENITI FORMULU

ZA VREDNOVANJE PREDMETA PO TEŽINI?



PRETHODNE AKTIVNOSTI U RAZVIJANJU FORMULE
• 2012. godine USAID-ov projekat
• Ambiciozan pristup i analiza svih vrsta predmeta
• Ipak rezultati i preporuke nisu implementirani

PROJEKAT UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PRAVOSUĐA JE POSTAVIO 
SKROMNE CILJEVE

• Da li se pouzdano može prevideti količina rada na osnovu 
parametara poznatih u trenutku kada je predmet primljen… 

• …kako bi se predmeti ravnomerno raspoređivali sudijama
• Početna formula treba da bude jednostavna
• Analizirati  isključivo predmete za koje je potreban intenzivan rad
• Napraviti okvir za buduća unapređenja i ambicioznije ciljeve

PRETHODNE AKTIVNOSTI U  OBLASTI VREDNOVANJA 

PREDMETA PO TEŽINI U SUDOVIMA U SRBJI



KVALITET IZVORA PODATAKA
• Uočene su varijacije u podacima iz AVP-a u sudovima
• Upotrebna vrednost podataka iz Programa za upravljanje 

predmetima je bila ograničena
• Stoga, JEP projekat se odlučio da dopuni AVP podatke ručno 

prikupljenim podacima

PRIKUPLJANJE PODATAKA UZ MINIMALNO OMETANJE 
PROCESA RADA U SUDOVIMA

• Merenje vremena i radne liste remete rad sudija
• Ankete mogu biti nepouzdane
• Stoga, JEP projekat je analizirao završene sudske predmete
• Objektivni podaci o predmetu dopunjeni su mišljenjima  

iskusnih sudija

PROBLEMI U VEZI SA PODACIMA



ANALIZA POSTOJEĆE METODOLOGIJE ZA VREDNOVANJE PREDMETA PO TEŽINI
• USAID-ov Program podele vlasti
• 23. septembar 2016. godine

METODOLOGIJA ZA VREDNOVANJE PREDMETA PO TEŽINI ZA SUDOVE U SRBIJI
• Preporuke za osnovne i više sudove
• 19. oktobar 2017. godine

FORMULA ZA VREDNOVANJE PREDMETA PO TEŽINI ZA SUDOVE U SRBIJI
• Radna verzija izveštaja
• 07. april 2017. godine

DOSTUPNA DOKUMENTA



PRIKUPLJANJE PODATAKA i ANALIZA
• Podaci o predmetima iz 8 osnovnih i 2 viša suda
• Uzorak oko 1000 predmeta
• Analizirano oko 100.000 podataka o predmetima iz AVP-a
• Razvijeni su kriterijumi za svrstavanje predmeta u one koji 

zahtevaju standardan i povećan rad

IMPLEMENTACIJA U PILOT SUDOVIMA
• Instaliran modifikovan AVP u 20 pilot sudova tokom juna i jula 

2017. godine
• U julu je dodatno modifikovan AVP kako bi se omogućila 

izmena brojača predmeta standardne i visoke težine

IMPLEMENTACIJA



PREDMETI UKLJUČENI U STUDIJU

UKUPAN BROJ PRIMLJENIH PREDMETA 

NA GODIŠNJEM NIVOU

SUD 2013 2015

OSNOVNI 901,737 967,475

VIŠI 112,372 128,093

APELACIONI 83,215 55,555

VRHOVNI KAS. 11,544 20,842

SPECIJALNI 687,298 964,518

UKUPNO 1,796,166 2,136,483

Zbog promene mreže sudova podaci za 2014. godinu nisu 

dostupni 

PREDMETI U STUDIJI

Vrste predmeta Priliv u 2015.

SUD Svi Obuhva-

ćeni

studijom

Svi Obuhva-

ćeni

studijom

%

Osnovni 46 3 967,475 297,512 30.75

Viši 88 5 128,093 66,738 51.03

UKUPNO 1,095,568 364,250 33.32

ANALIZIRANE VRSTE PREDMETA
• Osnovni sudovi: K, P & P1
• Viši sudovi: K, P, GZ, GZ1, KZ



ANALIZIRANI SUDOVI

TABELA 4-01: PRIKUPLJANJE PODATAKA U PILOT SUDOVIMA

SUD VELIČINA UZORKA

P P1 K GŽ GŽ1 KŽ

Drugi osnovni sud u Beogradu 44 50 50 - - -

Treći osnovni sud u Beogradu 50 46 40 - - -

Osnovni sud u Leskovcu 25 25 25 - - -

Osnovni sud u Požarevcu 25 25 25 - - -

Osnovni sud u Šapcu 25 25 25 - - -

Osnovni sud u Vranju 25 25 25 - - -

Osnovni sud u Novom Sadu 25 25 25 - - -

Osnovni sud u Nišu 25 25 25 - - -

UKUPNO OSNOVNI SUDOVI 244 246 240 - - -

Viši sud u Novom Sadu 25 - 25 25 25 25

Viši sud u Nišu 25 - 25 25 25 25

UKUPNO VIŠI SUDOVI 50 - 50 50 50 50



MERLJIVI PODACI (Alternativni pokazatelji količine uloženog rada)
 Broj sudskih poziva [N_SS] 
 Broj dokumenata i broj strana [N_DM, P_DM]
 Broj ročišta i njihovo trajanje [N_SH, N_FH, M_AH] 
 Broj odluka i broj strana [N_OD, P_OD]
 Dužina trajanja postupka [D_CF]

POZNATI PODACI
 Vrednost spora                                 [D_EV]
 Tužilac, Tuženi, Svedoci                 [N_PLA, N_DEF, N_WIT]
 Broj priloga [N_LE]
 Pravni osnov [MLBC]

ANALIZA PODATAKA IZ PREDMETA



TABELA 7-03: Prvostepeni predmeti u osnovnim sudovima
P P1 K

Task Code Description STD HIGH STD HIGH STD HIGH

1

Inicijalni pregled 

predmeta

TT_ICR Pregled predmeta od prijema u pisarnici do pre 

pripremnog ročišta, ali ne uključujući vreme za pripremu 

poziva i čitanje dokumenata. 10 20 10 20 5 10

2

Priprema poziva TT_PSS Vreme pripreme poziva za ročišta/pretres (višestruko) 5 5 5 5 5 5

3

Minimum 

vremena za čitanje 

dokumenta

TT_RDM Vreme čitanja prve stranice dokumenta u predmetu 5 5 5 5 5 5

4

Čitanje svake 

pojedinačne strane 

u dokumentu

TT_PDM Vreme čitanja ostalih stranica dokumenta u predmetu 

kako je identifikovanu u aktivnosti broj 3.

1 1 1 1 1 1

5

Priprema 

ročišta/pretresa

TT_PH Vreme za pripremu ročišta uključujući pregled zapisnika 

sa prethodnih ročišta i pregledanje  prethodno pročitanog 

dokumenta u aktivnostima broj 3 i 4. Ne uključuje 

pripremu poziva.

10 10 10 10 10 10

6 Izrada rešenja 

kojima se upravlja 

postupkom

TT_DOD Ukupno vreme za izradu rešenja kojima se upravlja 

postupkom.

5 5 5 5 5 5

7 Izrada konačne 

odluke (početak)

TT_DFD Vreme izrade prve stranice konačne odluke 15 30 15 30 15 30

8 Svaka naredna 

strana

TT_POD Vreme izrade ostalih strana procesnog rešenja/konačne 

odluke.

5 5 5 5 5 5

9 Mesečni pregled 

predmeta

TT_RCF Vreme periodičnog čitanja predmeta (mesečno) u cilju 

preduzimanja procesnih radnji.

5 5 5 5 5 5

10 Administrativno 

završavanje 

predmeta

TT_CCF Vreme posle poslednjeg ročišta/pretresa potrebno da se 

predmet administrativno završi, kao i čitanje žalbe.

10 20 10 20 5 10



FORMULA VREDNOVANJA PREDMETA U OSNOVNIM SUDOVIMA

Procenjeno sudijsko vreme Vrednovanje

AKTIVNOST FORMULA NM STD VISOKA

1 Inicijalni pregled predmeta + TT_ICR

2 Čitanje dokumenata + TT_RDM * N_DM + TT_PDM * P_DM

3 Priprema poziva + TT_PSS * N_SS

4 Priprema ročišta/pretresa + TT_PH * (N_SH + N_FH)

5 Vreme za sva 

ročišta/pretrese

+ M_AH

6 Priprema zapisnika sa 

ročišta/pretresa

+ TT_FHM * N_FH + TT_SHM * N_SH

7 Izrada odluka + TT_DOD * N_OD + TT_POD * P_OD

8 Mesečni pregled predmeta + TT_RCF * D_CF / 30

9 Administrativno 

završavanje predmeta

+ TT_CC

UKUPNO VREME

ILUSTRATIVNA FORMULA



PRAVNI OSNOVI

TABLE 5-01: Pravni osnov (POS)

VRSTA 

PREDMETA

GLAVNI OSNOVI SPORA LBC

Opis Šifra Osnovni Viši

P

Ugovori/Dug C 23 23

Činjenje/nečinjenje A 55 55

Naknada štete D 5 5

Utvrđenje prava svojine P 6 6

Ostalo O 33 33

UKUPNO 122 122

K

Manje od 8 godina- zaprećena kazna L 457 0

8 ili više godina – zaprećena kazna M 32 0

10 ili više godina – zaprećena kazna T 0 156

Manje od 8 godina- zaprećena kazna F 0 107

8 ili više godina – zaprećena kazna G 0 25

Kompleksni predmeti (sve kazne) E 292 292
UKUPNO 781 580



ANALIZA KORELACIJE

TABELA 8-07: Krivični predmeti u višim sudovima(MLBC)

MLBC QTY M_AH N_DM P_DM N_OD P_OD

10 ili više godina –

zaprećena kazna

29 288 51 172 17.9 37.3

Kompleksni 8 473 42 203 27.0 42.3

Svi 50 324 49 174 19.0 36.8

TABELA 8-08: Parnični predmeti u višim sudovima (MLBC)

MLBC QTY M_AH N_DM P_DM N_OD P_OD

Ugovori/Dug 18 128 28 102 10.4 18.9

Činjenje/Nečinjenje 4 139 18 68 11.0 20.0

Naknada štete 13 195 36 139 14.5 25.8

Utvrđenje prava svojine 7 61 28 72 5.7 10.7

All 50 126 29 109 10.5 18.8



PREDMETI KOJI ZAHTEVAJU VISOK NIVO ANGAŽOVANJA

TABELA 8-09: Predmeti za predvidivim kriterijumima za visok nivo angažovanja

VRSTA PREDMETA PARAMETAR

Prvostepeni krivični predmeti u osnovnim sudovima Kompleksni MLBC

Najmanje tri okrivljena

Prvostepeni parnični predmeti u osnovnim sudovima Činjenje MLBC

Utvrđenje prava svojine MLBC

Najmanje devet dokaza

Prvostepeni radni predmeti u osnovnim sudovima Najmanje tri tužioca

Najmanje sedam dokaza

Prvostepeni krivični predmeti u višim sudovima Kompleksni MLBC

Prvostepeni parnični predmeti u višim sudovima Naknada štete MLBC

Drugostepeni krivični predmeti u višim sudovima Nema preporuka

Drugostepeni parnični predmeti u višim sudovima Nema preporuka

Drugostepeni radni predmeti u višim sudovima Nema preporuka



MEĐU REZULTATI

Prosečna procena angažovanja u minutima po predmetu 
VRSTA PREDMETA STD VISOKO ODNOS

Krivični predmeti u osnovnom sudu [K] 347 591 1.7

Parnični predmeti u osnovnom sudu[P] 456 736 1.6

Radni predmeti u osnovnom sudu [P1] 439 670 1.5

Krivični predmeti u višem sudu[K] 457 514 1.3

Parnični predmeti u višem sudu[P] 370 402 1.1

Drugostepeni krivični predmeti u višem sudu [KZ] 554 -- --

Drugostepeni parnični predmeti u višem sudu [GZ] 424 -- --

Drugostepeni radni predmeti u višem sudu [GZ1] 579 -- --



1. Završiti testiranje formule u 20 pilot sudova
2. Korigovati formulu i implementaciju u AVP-u ukoliko je potrebno
3. Uskladiti proceduru dodele predmeta
4. Primeniti novu formulu za dodeljivanje predmeta na SVE sudove
5. Ažurirati formulu u narednih 12 do 24 meseca

NAREDNI KORACI



NAJVAŽNIJI REZULTATI PROJEKTA

UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PRAVOSUĐA

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije

6. oktobar 2017.

BRIAN LEDUC

Rukovodilac projekta Unapređenje efikasnosti pravosuđa



-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BROJ STARIH PREDMETA NA DAN 30. JUN 2017.
(% u odnosu na početno stanje)

800.000



450.000 predmeta rešeno, 200.000 ustupljeno



• Metodologija za vrednovanje predmeta po 
težini;

• Javna i interna baza sudske prakse;
• Uputstvo Vrhovnog kasacionog suda 

nižestepenim sudovima;
• Strategija za ljudske resurse;
• Pilot projekat medijacije u dva suda;



52 programa obuke za 18 meseci



Više od 1.500 polaznika obuke 



Obuka na radnom mestu



Razmena dobre prakse-organizacija 
rada izvršnog odeljenja



• Interoperabilnost
•Razmena podataka
• Ispravka podataka
•Sistemske provere



POSREDOVANJE (MEDIJACIJA),

UNAPREĐENJE POSLOVNIH PROCESA,

ANALIZA STANJA LJUDSKIH RESURSA

Rezultati projekta

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije

6. oktobar 2017.

DIMITRIJE ŠUJERANOVIĆ

Експерт за судску администрацију на пројекту Унапређење ефикасности правосуђа



POSREDOVANJE (MEDIJACIJA) (aktivnost 2.3 JEP projekta)

- Analiza trenutnog zakonodavnog okvira i tehničkih uslova za održavanje
posredovanja (medijacije)

- Analiza uporedne prakse iz zemalja EU i zemalja u okruženju

- Studijska poseta članova Radne grupe za medijaciju Italiji (uspešan model 
medijacije)



- Organizacija ”Nedelje medijacije” od 23-27. 
oktobra

- 92 prijavljena medijatora za trening od 10-12. oktobra

- Sudski predmeti upućeni na medijaciju

- Rad u 2 pilot suda (Drugi OS Beograd i OS Kragujevac)

- Sprovođenje medijacije u Privrednoj komori Srbije i Centru za socijalni
rad u Kragujevcu (centri za medijaciju)

- Izrada finalnog izveštaja o potrebama za izmenama zakonskog okvira, 
ispunjavanja tehničkih uslova, neophodna dodatna edukacija, 
promocijom posredovanja (medijacije) među građanima, učesnicima u 
sudskim postupcima, sudijama



• Unapređenje poslovnih procesa u sudovima i
javnim tužilaštvima (aktivnost 1.5)



Administrative Streamlining Results Highlights (Basic Courts)

Recommendation

Court

Improve registry 

office operations

Reassign 

Judges

Probate 

cases to 

Notaries

Reorganize 

enforcement 

department

AVP 

training

Establish 

Case Law 

Department

Random 

Case 

Allocation

Other 

Training Miscellaneous

Belgrade 1 4

Belgrade 2 6

Belgrade 3 7

Kragujevac 2

Novi Sad

Nis

Cacak

Krusevac

Kraljevo

Novi Pazar

Uzice

Valjevo

Leskovac

Sabac

Zrenjanin

Sombor

Sremska Mitrovica

Vranje

Negotin

Smederevo

Kikinda

Pozarevac

Prokuplje



Unapređenje poslovnih procesa u sudovima: aktivnosti

AVP Trening
OS Beograd 1, 2, 3

Novi Sad
Poboljšanje rada prijemnih

odeljenja i pisarnica

Premeštanje sudija u 
odeljenjima u sudovima Reorganizacija izvršnih

odeljenja

Slučajna dodela
predmeta u rad

85 Recommendations Implemented

Preuzimanje
predmeta od 
strane javnih

beležnika

Formiranje
odeljenja sudske

prakse



• Izrada analize o stanju “ljudskih resursa” (HR) u sudovima i
javnim tužilaštvima

• Izrada srednjoročne strategije “ljudskih resursa”

• Izrađeni dokumenti:

• Analiza situacije u pogledu stanja “ljudskih resursa” u sudovima (9)

• Analiza situacije u pogledu stanja “ljudskih resursa” u javnim
tužilaštvima (6)

• Nacrt predloga za srednjoročnu strategiju “ljudskih resursa”



• Preporuke koje su proizašle iz analize između ostalog obuhvataju:

• Sistematična analiza u ranoj fazi planiranja za buduće promene
krivičnih zakona

• Ustanovaljavanje prakse planiranja potreba za javni sektor

• Pojadnostavljenje imenovanja zamenika javnih tužilaca

• Unapređenje razmene podataka između institucija

• Ustanovaljavanje zajedničkih službi za više pravosudnih organa

• Dodela većih ovlašćenja za donošenje odluka javnim tužilaštvima



• Uticaj ovih izveštaja na buduće korake

• Izveštaji izrađeni u okviru ove aktivnosti pružaju jasnu sliku
potrebih aktivnosti u pravosuđu u budućnosti. Takođe, jasno je da 
ukoliko se krenem ovim putevima, postoji potreba za značajnijim
strateškim planiranjem, kao i za konsenzusom institucija u 
pravosuđu o važnim pitanjima. Na prvom mestu to su pitanja
imenovanja sudija i javnih tužilaca, kriterijuma za izbor
administrativnog osoblja, izrada opisa poslova za pozicije u 
sudovima i javnim tužilaštvima, kao i broj administrativnog
osoblja koji bi pratio sudije i javne tužioce u svakodnevnim
poslovima. 



REŠAVANJE STARIH PREDMETA

Rezultati projekta

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije

6. oktobar 2017.

MILAN NIKOLIĆ

senior ekspert na projektu Unapređenje efikasnosti pravosuđa



Решавање старих предмета

• Измењени јединствени програм решавања старих предмета

• Нови ЗИО и Упутство 

• Рад са 30 партнер судова – анализа рада и препоруке за 
унапређење

• Програми решавања старих предмета 

• Активности у три београдска основна суда

• Документ о добрим праксама



Активности у судовима

Рад на примени прелазних и завршних одредби ЗИО (члан 546. и 547.)

• Прегледање старих извршних предмета 

• Комплетирање списа и сравњивање података у предметима са 
подацима у АВП

• Примена члана 547.

Рад на предметима који се настављају по одредбама ранијег ЗИО

• Успостављање тимова – интерна организација

• Боља комуникација са спољним институцијама – екстерне мере



Остварени резултати 



Београдски судови
• Сви „ИВ“ предмети прегледани и комплетирани

• Предмети обустављени по члану 547

• Подела нерешених предмета између три суда:

 Први основни суд: 290.471 предмета остаје 
у суду

 Други основни суд: 99.470 предмета 

 Трећи основни суд: 84.482 предмета



Рад омладинаца 



Јун 2016. Септембар 2017.



Активности које треба спровести 
до краја Пројекта

• Физички пренос свих предмета ЈКП Инфостан у Други и 
Трећи основни суд 

• Смањивање преосталог броја старих извршних предмета 
применом одређених мера, али и разматрање системских 
мера како би се постигли циљеви прописани Измењеним 
јединственим програмом решавања старих предмета

• Објављивање и представљање документа о добрим 
праксама



HARMONIZACIJA SUDSKE PRAKSE

Aktivnosti projekta

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije

6. oktobar 2017.

BRANKO NIKOLIĆ

Senior ekspert na projektu Unapređenje efikasnosti pravosuđa



Aktivnost 1.2. Harmonizacija sudske prakse

• Prvenstveno usmerene na rad sa odeljenjima sudske prakse 
apelacionih sudova;

• Posebna  zahvalnost predsednicima apelacionih sudova, 
sudijama i sudijskim pomoćnicima iz odeljenja  sudske prakse, 
bez čije saradnje ne bi bilo moguće sprovesti aktivnosti i 
postignuti željene rezultate;

• Posebna zahvalnost predsedniku i sudijama VKSa za podršku i 
pomoć u izradi Zajedničkog uputstva o radu odeljenja sudske 
prakse apelacionih sudova; 



1. Analiza rada odeljenja sudske prakse

• Analiza daje pregled organizacije i rada odeljenja sudske prakse 
apelacionih sudova, ističe njihove razlike i probleme u radu i 
daje preporuke za njihovo prevazilaženje i dalje unapređenje 
rada; 

• Preporuke su u najvećem broju zasnovane na dobrim primerima 
iz prakse pojedinih apelacionih sudova, a koje bi mogle biti 
primenjene i u odeljenjima sudske prakse ostalih apelacionih 
sudova; 

• U suštini preporuke se svode na uspostavljanje jednobraznih 
pravila, u pogledu sastava, organizacije rada i postupanja 
odeljenja sudske prakse, koja obezbeđuju zakonitost rada i 
efikasno i blagovremeno obavljanje poslova na usaglašavanju 
sudske prakse;



2. Uputstvo o radu odeljenja sudske prakse

• Predsednici apelacionih sudova usvojili su uputsvo 17.03.2017 u cilju 
ujednačavanja rada i jedinstvenog i bližeg uređenja poslova koji se 
obavljaju u odeljenju sudske prakse;

• Uređuje sastav odeljenje:  predsednik odeljenja i njegov zamenik, 
rukovodioci evidencije sudske prakse za pojedine pravne oblasti i 
njihovi zamenici, kao i sudijski pomoćnici;

• Daje detaljan spisak poslova koji svaki od njih obavlja, ne izlazeći iz 
okvira Zakona o uređenju sudova, Sudskog poslovnika i Sporazuma ;

• Podvlači značaj poštovanja odredbi člana 199 i 200 Sudskog poslovnika 
koji uređuje postupak usaglašavanja sudske prakse ;

• Jednobrazno uređuje obavljanje najvažnijih poslova ( vođenje 
registara, lista deskriptora, objavljivanje odluka, anonimizacija,)

• Daje pomoćnu definiciju odluke od značaja za sudsku praksu;  



3. Izrada materijala obuke za rad u odeljenju sudske prakse

• Cilj obuke je da njeni polaznici dostignu potreban nivo znanja koji bi 
omogućio njihovo postepeno uključivanje u poslove sudske prakse.

• Neophodno je da polaznici dobiju i suplementarnu praktičnu obuku, 
kroz  mentorsku obuku, koja podrazumeva prenošenje znanja kroz 
svakodnevni praktičan rad.

• Sadržaj obuke predstavlja niz tematskim celina koje su međusobno 
povezane i koje zajedno obezbeđuju potreban nivo stručnost:

1.  Pravni okvir rada odeljenja sudske prakse;

2. Organizacija i rad odeljenja sudske prakse;

3. Obrada sudske prakse – formiranje sentenci;

4. Uputstvo o korišćenju elektronske baze sudske ;



4. Podrška organizaciji zajedničkih sastanaka odeljenja sudske prakse  
apelacionih sudova

• U skladu sa Sporazumom predsednika apelacionih sudova o mestu i 
vremenu održavanja zajedničkih sednica apelacionih sudova;

• Do sada održano 10 sastanaka ( 5 iz krivične i 5 iz građanske i radno 
pravne materije. U planu je održavanje još 2 sastanka do kraja godine;

5. Organizacija  okruglih stolova o spornim pravnim pitanjima u vezi sa 

primenom Zakona o izvrešenju i obezbeđenju.

• U saradnji sa VKS organizovano 5 okruglih stolova, u planu je još jedan;

• U planu izdavanje publikacije sa pravnim stavovima VKSa i autorskim 
radovima sudija o pojedinim značajnom pitanjima; 

• Planirano predstavljane publikacije na posebnom skupu;



HVALA NA PAŽNJI 

Branko Nikolić 
Vrnjačka Banja 

6.10.2017 
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DRAGAN OBRENOVIĆ
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• 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 )



Унапређење квалитета података у систему АВП

• Извршено више од 50 теренских анализа (посете партнер судовима) 
и канцеларијских анализа (централни увид у базе података АВП)

• Aнализирани пословни процеси повезани са прикупљањем, 
уношењем и разменом података у судским предметима

• Идентификовани главни узроци проблема са квалитетом података

• Израђене методологије за чишћење података за све пилот судове

• Судовима достављени тачни бројеви предмета у којима су уочени 
poтенцијални проблеми са квалитетом података

• Спроведена обука на радном месту за 114 уписничара, записничара 
и информатичара за чишћење података у систему АВП



Досадашњи резултати активности:
• Предложена 84 тикета (унапређења система) за АВП која за циљ 

имају спречавање даљег уношења нетачних/некомплетних података

• 22 тикета имплементирана од фирме која одржава систем

• Израђен детаљан каталог свих података који се могу водити у АВП-у

• Дијагностиковани главни узроци проблема са квалитетом података

• Израђене методологије за чишћење података за све пилот судове

• Судовима достављени тачни бројеви предмета у којима су уочени 
poтенцијални проблеми са квалитетом података

• Спроведена обука на радном месту за 114 уписничара, записничара 
и информатичара за чишћење података у систему АВП.

• До краја августа је у сарадњи са судовима очишћено или допуњено 
више од 110.000 нетачних/недостајућих података у систему АВП.



Анализа квалитета података је открила бројне проблеме



У сарадњи са судовима извршенo преко 110.000 исправки и допуна

Court
Погрешни 
датуми

Подаци о 
физичким 
лицима Недостајући ЈМБГ Подаци о правним лицима Подаци о адвокатима

Укупно 
исправки и 
допуна

BC Kikinda 1 18863 292 2911 8269 30336

BC Subotica 1 19885 639 2694 5325 28544

BC Šabac 7 6304 136 2593 10793 19833

BC Sombor 6 6440 136 1801 4727 13110

BC Niš 39 432 257 4255 385 5368

BC Zaječar 3 3388 488 1156 167 5202

BC Negotin 5 288 29 206 956 1484

BC Belgrade 2 43 493 24 366 395 1321

BC Kragujevac 27 836 24 66 173 1126

BC Leskovac 6 221 139 395 125 886

BC Novi Sad 29 277 26 61 344 737

BC Prokuplje 11 67 10 72 208 368

… … … … … … …

110,011
података
исправљено



Спроведена обука на радном месту за 114 уписничара, записничара 
и информатичара за чишћење података у систему АВП.

Обука за АВП извршена је једнократно приликом увођења система. 
Неки од уписничара који су накнадно дошли у судове нису никада 
имали формалну обуку за коришћење система АВП!



Интероперабилност правосудних система
• Израђена мапа пута интероперабилности у правосуђу

Правни ниво интероперабилности

Организациони ниво интероперабилности

Семантички ниво интероперабилности

Технички ниво интероперабилностиПланирање и решавање техничких могућности за размену
података између рачунарских система и сервиса.

Прецизирање значења и суштине података који се 
размењују, тако да смисао размењених података буде 
очуван, тј. да их све стране укључене у размену разумеју 
и тумаче на исти начин.

Усаглашени пословни процеси где различите
организације кроз претходно договорену размену
података остварују обострано корисне циљеве.

Усаглашеност са правним оквиром, тако да се размена
података врши на законит начин.

Партнерска сарадња организација са компатибилним визијама, 
усаглашеним приоритетима и фокусом на истим циљевима.

Усаглашеност са законом

Усаглашеност пословних процеса

Семантичка усаглашеност (значење података)

Интеракција и пренос података



Министарство правде је током пројекта кренуло у имплементацију 
правосудне платформе за размену података (ESB)



Министарству пружена стручна помоћ у развоју речника података 
и тзв. XSD шема за размену података преко WEB сервиса



Списак тренутних сервиса у и статус имплементације

Сервис   Прогрес XSD шема Web сервис

Регистар прекршајних санкција 100% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Завршено (JEP) Завршен (ЦЕПИД)

ЦРОСО (социјално осигурање) 100% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Завршено (JEP) Завршен (ЦРОСО)

Одсуства из затвора 100% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Завршено (JEP) Завршен (ProZone)

Агенција за привредне регистре 100% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Завршено (JEP) Завршен (АПР)

Регистар особа на одслужењу 

затворске казне (листа)
100% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Завршено (JEP) Завршен (ProZone)

Регистар особа на одслужењу 

затворске казне (детаљи)
100% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Завршено (JEP) Завршен (ProZone)

Матичне књиге рођених 25% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Завршено (JEP)

Матичне књиге умрлих 25% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Завршено (JEP)

Матичне књиге венчаних 25% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Завршено (JEP)

Катастар 25% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Завршено (JEP)

Народна банка Србије 25% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Регистар пребивалишта (МУП) 25% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Електронска база судске праксе 25% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



OBUKE
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Komponenta 5 sprovodi obuke u vezi sa aktivnostima 
projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“

• Analizom potreba za obukom u pravosuđu 
utvrđene su ciljne grupe i oblasti u kojima 
projekat sprovodi obuke

• Obuke prate aktivnosti projekta, ali i trenutne 
potrebe za obukom u pravosuđu



Programi obuka su izradjeni u saradnji sa 
Pravosudnom akademijom i u skladu sa strategijom 
razvoja Pravosudne akademije 

Mogu lako biti uključeni u Godišnji program stalne 
obuke Pravosudne akademije



Od oktobra 2016. do danas, projekat „Unapređenje 
efikasnosti pravosuđa“ je održao 

• 77 radionica, na kojima je učestvovalo 

• preko 1700 sudija, javnih tužilaca, sudijskih i 
tužilačkih pomoćnika i zaposlenih u sudskoj i 
javnotužilačkoj administraciji



Projekat je izradio i sproveo 16 različitih programa
obuka

• Radionica razmene dobre prakse u radu izvršnih odeljenja 
osnovnih sudova

• Obuka upisničara za rad u AVP-u 

• Obuke za sudove i javna tužilaštva iz oblasti komunikacija s 
javnošću

• Obuka za administrativno osoblje sudova za primenu 
formule za vrednovanje predmeta po težini 



Radionica razmene dobre prakse u radu izvršnih
odeljenja osnovnih sudova



Obuke za sudove i javna tužilaštva iz oblasti 
komunikacija s javnošću



Obuka upisničara za rad u AVP-u 

Obuka upisničara u pisarnicama osnovnih sudova 
(E-learning modul)
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