АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА ЗА ПЕРИОД 2013–2018. ГОДИНE
УВОД
Акционим планом за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године (у даљем тексту: Акцио
ни план) утврђују се мере и активности за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године (у даљем
тексту: Стратегија) коју је Народна скупштина усвојила на седници одржаној 1. јула 2013. године. У поглављу IV Стратегије, предвиђено
је да ће Акциони план за спровођење Стратегије донети Влада и да ће се Акциони план периодично ажурирати.
Акционим планом дефинисане су смернице, мере и активности за спровођење Стратегије; надлежне институције у спровођењу ак
тивности; рокови за спровођење активности; извори финансирања.
II. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА
1. НАЧЕЛО: НЕЗАВИСНОСТ
1.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ : Транспарентно и независно функционисање, у пуном капацитету, органа који гарантују независност
и самосталност судова и судија и самосталност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца (ВисокОГ СаветА судства
и ДржавноГ већА тужилаца)
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Законом ојачана независност и надлежности Високог савета судства и Државног већа тужилаца;
2 Правилницима о раду јасно дефинисане надлежности Високог савета судства и Државног већа тужилаца;
3 Попуњени капацитети aдминистративних канцеларија Високог савета судства и Државног већа тужилаца
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Усвојен закон о изменама и допуна Закона о Високом савету судства;
2 Усвојен закон о изменама и допуна Закона о Државном већу тужилаца;
3 Усвојен Пословник о раду Државног већа тужилаца, Пословник о раду Високог савета судства;
4 Мишљење Венецијанске комисије;
5 Мишљење експерата Европске уније;
6 Извештај Европске уније о напретку Србије;
7 Анализа ефеката закона
1.1.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Даље јачање независности, самосталности, стручног и административног капацитета
ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА и ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ради остварења пуне независности у складу са европским
стандардима укључујући и ПРИПРЕМЕ уставних промена
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
1.1.1.1. Израда Нацрта закона о изменама и допунама
1 Формирање радне групе
Четврти квартал 2013 Министарство
Буџет Републике
Закона о Високом савету судства у правцу
2 Израда радног текста Закона
године
надлежно за
Србије
унапређења транспарентности и квалитета
3 Јавна расправа
правосуђе, Високи
изборног процеса и обезбеђивање судске
4 Упућивање Нацрта закона Влади
савет судства
заштите поводом одлука овог тела
5 Спровођење законских измена
1.1.1.2. Израда Нацрта закона о изменама и допунама
1 Формирање радне групе
Четврти квартал 2013 Министарство
Буџет Републике
Закона о Државном већу тужилаца у правцу
2 Израда радног текста Закона
године
надлежно за
Србије
унапређења транспарентности и квалитета
3 Јавна расправа
правосуђе, Државно
изборног процеса и обезбеђивање судске
4 Упућивање Нацрта закона Влади
веће тужилаца
заштите одлука овог тела
5 Спровођење законских измена

1.1 1.3.

1.1 1.4.

Припремне активности за измену уставног оквира
у правцу искључења Народне скупштине из
процеса избора председника судова, судија, јавних
тужилаца, односно заменика јавних тужилаца,
као и чланова Високог савета судства и Државног
већа тужилаца; промена састава Високог савета
судства и Државног већа тужилаца у правцу
искључења представника законодавне и извршне
власти из чланства у овим телима; предвиђања
Правосудне академије као обавезног услова за
први избор носилаца правосудних функција
Прелазне мере за јачање независности

1 Формирање радне групе за анализу
Континуирано,
измене уставног оквира
почиње у четвртом
2 Стручне расправе о потреби и правцу
кварталу 2013 године
измене уставног оквира
3 Извештај о потребним изменама уставног
оквира
4 Достављање извештаја о потребним
изменама уставног оквира надлежним
органима

Комисија за
спровођење
Стратегије

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

1 Израда и упућивање Влади Нацрта закона
Континуирано,
Министарство
Буџет Републике
о изменама и допунама Закона о судијама
почиње у трећем
надлежно за
Србије
и Закона о јавном тужилаштву у правцу да
кварталу 2013 године правосуђе, Високи
Високи савет судства, односно Државно веће
савет судства,
тужилаца, предлажу Народној скупштини
Државно веће
само једног кандидата по отвореном месту за
тужилаца
избор судије, односно заменика јавног тужиоца
2 Израда и упућивање Влади Нацрта закона
о изменама и допунама Закона о Судијама
и Закона о јавном тужилаштву у правцу да
Високи савет судства, односно Државно
веће тужилаца, предлажу Народној
скупштини, односно Влади само једног
кандидата за избор председника суда,
односно јавног тужиоца
3 Израда и упућивање Влади Нацрта закона
о изменама и допунама Закона о судијама
у правцу да председници судова могу бити
бирани само на један мандат
4 Израда и упућивање Влади Нацрта закона
о изменама и допунама Закона о Високом
савету судства и Закона о Државном
већу тужилаца у правцу да се Народној
скупштини предлаже само један кандидат
за изборне чланове Високог савета судства,
односно Државног већа тужилаца
1.1 1.5. Попуњавање капацитета административних
1 Измена подзаконских прописа о
Континуирано,
Високи савет
Буџет Републике
канцеларија Државног већа тужилаца и
унутрашњем уређењу и систематизацији
почиње у првом
судства, Државно
Србије
Високог савета судства на основу новоусвојених радних места у административним
кварталу 2014 године веће тужилаца
критеријума, а у складу са важећим
канцеларијама Високог савета судства и
систематизацијама
Државног већа тужилаца
2 Расписивање конкурса за попуњавање
радних места у aдминистративним
канцеларијама Државног већа тужилаца и
Високог савета судства
3 Формирање конкурсне комисије
4 Организовање интервјуа за кандидате
који испуњавају услове
5 Запошљавање кандидата према ранг листама
1.1.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПРЕЦИЗНИЈЕ ДЕФИНИСАЊЕ КОНКРЕТНИХ надлежности Високог савета судства и државног већа
тужилаца (нпр. ЗА Управљање људским ресурсима, статистичкУ анализУ), УНАПРЕЂЕЊЕ организационе структуре и
процедуре рада за извршење задужења Високог савета судства и државног већа тужилаца
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
1.1.2.1. Измена Пословника о раду Високог савета
1 Формирање радне групе за израду
Други квартал 2014
Високи савет
Буџет Републике
судства ради ефикаснијег извршавања
Предлога пословника
године
судства
Србије
законских овлашћења и обавеза
2 Израда Предлога пословника
3 Слање Предлога пословника на
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Пословника
1.1.2.2. Измена Пословника о раду Државног већа
1 Формирање радне групе за израду
Други квартал 2014
Државно веће
Буџет Републике
тужилаца ради ефикаснијег извршавања
Предлога пословника
године
тужилаца
Србије
законских овлашћења и обавеза
2 Израда Предлога пословника
3 Слање Предлога пословника на
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Пословника
1.1.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Јачање транспарентности рада државног већа тужилаца И Високог савета судства
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
1.1.3 1. Измена подзаконских прописа Високог савета
1 Формирање радне групе за израду
Први квартал 2014
Високи савет
Буџет Републике
судства у правцу веће транспарентности рада
Предлога подзаконских прописа
године
судства
Србије
уз поштовање правила о заштити података,
2 Израда Предлога подзаконских прописа
права на приватност и заштиту жртава (јавност
3 Слање Предлога подзаконских на
седница, утврђивање минималног рока за стручне коментаре и разматрање коментара
расправе пре него што кључни документи буду
4 Доношење подзаконских прописа
усвојени, објављивање записника са седница
Високог савета судства на веб страници,
писано образлагање одлука, увођење редовних
саопштења за медије, усвајање Комуникационе
стратегије Високог савета судства)
1.1.3.2 Измена подзаконских прописа Државног већа
1 Формирање радне групе за израду
Први квартал 2014
Државно веће
Буџет Републике
тужилаца у правцу веће транспарентности рада
Предлога подзаконских прописа
године
тужилаца
Србије
уз поштовање правила о заштити података,
2 Израда Предлога подзаконских прописа
права на приватност и заштиту жртава (јавност
3 Слање Предлога подзаконских прописа
седница, утврђивање минималног рока за стручне на коментаре и разматрање коментара
расправе пре него што кључни документи буду
4 Доношење подзаконских прописа
усвојени, објављивање записника седница
Државног већа тужилаца на веб страници,
писано образлагање одлука, увођење редовних
саопштења за медије, усвајање Комуникационе
стратегије Државног већа тужилаца)

1.2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ : Пуна независност и транспарентност правосуђа у буџетским овлашћењима
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Унапређена способност руководилаца у буџетским одељењима у Високом савету судства и Државном већу тужилаца;
2 Унапређена способност руководилаца у судовима и јавним тужилаштвима у процесу планирања буџета;
3 Унапређена координација и консултација између Високог савета судства, Државног већа тужилаца и Министарства и Министарства финансија и привреде;
4 Студија реалних потреба у правосуђу усвојена;
5 Усвојена методологија за будуће пројекције финансијских потреба правосуђа
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Високи савет судства и Државно веће тужилаца учествују у планирању буџета;
2 Студија реалних потреба у правосуђу
1.2.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Јачање стручног и административног капацитета Државног већа тужилаца и Високог савета
судства за планирање буџета правосуђа (утврђивање броја судија, јавних тужилаца и помоћног особља који је потребан
правосудном систему, анализа радног оптерећења и законских измена)
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

1.2.1 1.

Високи савет судства и Државно веће тужилаца Израда студије реалних потреба правосуђа
учествују у припреми буџета Републике Србије
за 2014. годину у складу са важећим прописима

Трећи квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе, Високи
савет судства,
Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије

1.2.1.2.

Јачање капацитета буџетских одељења и
интерне ревизије у Високом савету судства и
Државном већу тужилаца

1 Запошљавање интерних ревизора и
економских стручњака
2 Организовање континуиране обуке за
запослене у одељењима за планирање
буџета у Високом савету судства и
Државном већу тужилаца

Континуирано,
почиње у четвртом
кварталу 2013 године

Високи савет
судства, Државно
веће тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2013
(2015 – 2017))

1.2.1 3.

Увођење финансијског планирања, унапређење
израде предлога буџета и финансијска анализа
потребних средстава за целокупно правосуђе,
укључујући извршавање буџета и извештавање
у Високом савету судства и Државном већу
тужилаца

1 Високи савет судства и Државно веће
тужилаца доносе правила процедуре
о извештавању и анализи потребних
средстава
2 Организују се обуке за запослене у
правосуђу како би унапредили процес
буџетског планирања, извршавања и
извештавања

Средњерочно

Високи савет
судства, Државно
веће тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2013
(2015 – 2017))

1.2.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Анализа и разграничење надлежности између Државног већа тужилаца и Високог савета
судства са једне стране и Министарства са друге стране у погледу надлежности везаних за буџет
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

1.2.2 1.

Израда анализе поделе надлежности буџетског
планирања и извршења

1 Анализа ефикасности буџетског
Средњерочно
планирања и извршења везано за
информационе технологије и капиталне
инвестиције
2 Анализа ефикасности буџетског
планирања и извршења у вези са вансудскотужилачким особљем

Министарство
надлежно за
правосуђе, Високи
савет судства,
Државно веће
тужилаца

Међународна
помоћ (MDTF)

1.2.2.2.

Израда нове методологије планирања буџета
Високог савета судства и Државног већа
тужилаца

1 Израда нових интерних прописа којима
се уређује буџетска надлежност Високог
савета судства и Државног већа тужилаца

Високи савет
судства, Државно
веће тужилаца

Буџет Републике
Србије

1.2.2 3.

Измена нормативног оквира како би се
надлежност за доношење и надзор над
применом Судског пословника пренела
у надлежност Високог савета судства, а
надлежност над доношењем и применом
Правилника о управи у јавном тужилаштву
пренела у надлежност Државног већа тужилаца

1 Измена нормативног оквира у правцу
Средњерочно
преузимања надлежности за доношење и
надзор над применом Судског пословника и
Правилника о управи у јавном тужилаштву
од Министарства правде и државне управе
2 Високи савет судства и Државно веће
тужилаца формирају радне групе за израду
Судског пословника и Правилника о управи
у јавном тужилаштву
3 Високи савет судства и Државно
веће тужилаца формирају радне групе
надлежне за надзор у судовима по Судском
пословнику и Правилнику о управи у
јавном тужилаштву

Министарство
надлежно за
правосуђе, Високи
савет судства

Буџет Републике
Србије

Средњерочно

1.2.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Високи савет судства и Државно веће тужилаца у пуној мери преузимају буџетска овлашћења
и примењују их на транспарентан начин
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

1.2.3 1.

Потпуно преношење буџетских надлежности на 1 Високи савет судства и Државно веће
Средњерочно
Високи савет судства и Државно веће тужилаца тужилаца прикупљају појединачне предлоге
буџета од судова и јавних тужилаштва
2 На основу прикупљених предлога Високи
савет судства и Државно веће тужилаца
припремају предлог буџет правосуђа

Високи савет
судства, Државно
веће тужилаца

Буџет Републике
Србије

1.2.3.2.

Решавање имовинско-правних и
инфраструктурних питања везаних за судове и
јавна тужилаштва, уз подршку Министарства
у правцу потпуног преузимања ових
надлежности од стране Високог савета судства
и Државног већа тужилаца

Министарство
надлежно за
правосуђе, Комисија
за спровођење
стратегије

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012,
USAID,
Програм
норвешке
билатералне
помоћи Владе
Краљевине
Норвешке)

1 Формирање радне групе за израду
процене и анализе стања
2 Процена и анализа стања
инфраструктурних и имовинско-правних
питања
3 Израда извештаја о процени и анализи
стања инфраструктурних и имовинских
питања и подношење извештаја Комисији
за спровођење Стратегије

Средњерочно

1.3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Јачање аналитичких капацитета за стратешко планирање државног већа тужилаца и високог савета
судства
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Оснивање одељења аналитике у оквиру административних канцеларија Високог савета судства и Државног већа тужилаца;
2 Доношење интерних прописа Високог савета судства и Државног већа тужилаца о анализи ефеката примене „правосудних закона” и процесних и материјалних закона
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештај о раду Високог савета судства и Државног већа тужилаца;
2 Шестомесечни извештаји Високог савета судства и Државног већа тужилаца о анализи ефеката примене „правосудних закона” и процесних и материјалних закона;
3 Стратешки план Високог савета судства и Стратешки план Државног већа тужилаца;
4 Годишњи извештаји о резултатима рада судова и јавних тужилаштава
1.3 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Јачање стручног капацитета Државног већа тужилаца и Високог савета судства за анализу
резултата РЕФОРМЕ (ангажовање стручњака ОДГОВАРАЈУЋЕГ профила у административним канцеларијама, развиЈАЊЕ
системА прикупљања података, обука чланова Државног већа тужилаца и Високог савета судства у области аналитике,
статистике и стратешког планирања)
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
1.3 1.1. Јачање капацитета административних
1 Утврђивање профила неопходних
Средњерочно
Високи савет
Буџет Републике
канцеларија Високог савета судства и
стручњака
судства, Државно
Србије и
Државног већа тужилаца у области стратешког 2 Објављивање конкурса
веће тужилаца
међународна
планирања и аналитике
3 Избор и ангажовање одговарајућих
помоћ (IPA 2013
стручњака
(2015-2017))
1.3 1.2. Јачање капацитета Високог савета судства и
1 Организовање обуке за чланове Високог
Средњерочно
Високи савет
Буџет Републике
Државног већа тужилаца у области стратешког савета судства и Државног већа тужилаца у
судства, Државно
Србије и
планирања и аналитике
области стратешког планирања и аналитике
веће тужилаца
међународна
2 Израда стратешких планова Високог
помоћ (IPA 2013
савета судства и Државног већа тужилаца
(2015-2015))
1.3.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Анализа резултата рада судова и јавних тужилаштва и предузимање мера у складу са
резултатима анализе ради бољег распоређења кадрова у правосуђу (утврђивања потребног броја заменика, судија и
равномерне ОПТЕРЕЋЕНОСТИ и расподеле предмета)
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
1.3.2.1. Образовање радног тела Високог савета судства 1 Образовање радног тела у Високом
Средњерочно
Високи савет
Буџет Републике
за спровођење анализе резултата рада судова
савету судства
судства
Србије и
и предузимање мера у складу са резултатима
2 Припрема годишњих извештаја о
међународна
рада
резултатима рада судова
помоћ
3 Дефинисање мера за унапређење рада
(IPA 2012,
судова
MDTF)
1.3.2.2. Образовање радног тела Државног већа
1 Образовање радног тела у Државном
Средњерочно
Државно веће
Буџет Републике
тужилаца за спровођење анализе резултата
већу тужилаца
тужилаца
Србије и
рада тужилаштва и предузимање мера у складу 2 Припрема годишњих извештаја о
међународна
са резултатима рада
резултатима рада јавних тужилаштава
помоћ
3 Дефинисање мера за унапређење рада
(MDTF)
јавних тужилаштава
1.3.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Анализа РЕЗУЛТАТА примене „правосудних закона” (Закон о судијама, Закон о јавном
тужилаштву, Закон о Високом савету судства, Закон о Државном већу тужилаца, Закон о Правосудној академији, Закон о
уређењу судова, Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава) и приступање доради истих у складу са
резултатима анализе
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
1.3.3 1. Формирање радних група за праћење резултата 1 Формирање радних група у Високом
Први квартал 2014
Високи савет
Буџет Републике
примене „правосудних закона”
савету судства
године
судства, Државно
Србије
2 Формирање радних група у Државном
веће тужилаца
већу тужилаца
3 Формирање радних група у изабраним
судовима и јавним тужилаштвима
1.3.3.2. Формирање радних група за анализу резултата 1 Оснивање сталне радне групе Високог
Периодично, почиње
Високи савет
Буџет Републике
и припрему извештаја о резултатима примене
савета судства и Државног већа тужилаца
средњерочно
судства, Државно
Србије и
закона у области правосуђа
за анализу резултата примене нових закона
веће тужилаца
међународна
и припрему предлога за измену закона у
помоћ
области правосуђа
(IPA 2012)
2 Припрема шестомесечних извештаја
о резултатима примене нових закона у
области правосуђа
1.3.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Анализа резултата примене материјалних и процесних закона (Законик о кривичном поступку,
Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и обезбеђењу, итд.)
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
1.3.4 1. Формирање радних група за праћење резултата 1 Формирање радних група у Високом
Први квартал 2014
Високи савет
Буџет Републике
примене материјалних и процесних закона
савету судства
године
судства, Државно
Србије
2 Формирање радних група у Државном
веће тужилаца
већу тужилаца
3 Формирање радних група у изабраним
судовима и јавним тужилаштвима
1.3.4.2. Формирање радне групе за анализу резултата и 1 Оснивање сталне радне групе Високог
Периодично, почиње
Високи савет
Буџет Републике
припрему извештаја о примени закона
савета судства и Државног већа тужилаца за средњерочно
судства, Државно
Србије и
анализу резултата примене нових закона и
веће тужилаца
међународна
припрему предлога за измену закона
помоћ (IPA 2012)
2 Припрема шестомесечних извештаја о
резултатима примене нових закона
1.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ПРОЦЕС ИЗБОРА, НАПРЕДОВАЊА И ОДГОВОРНОСТИ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИХ ФУНКЦИЈА ЗАСНОВАН НА ЈАСНИМ,
ОБЈЕКТИВНИМ, ТРАНСПАРЕНТНИМ И УНАПРЕД УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Усвојен Правилник о критеријумима за вредновање рада судија и јавних тужилаца;
2 Усвојен Правилник о критеријумима за напредовање судија и јавних тужилаца

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Правилник о критеријумима за вредновање рада судија и јавних тужилаца објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”;
2 Правилник о критеријумима за напредовање објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”;
3 Извештај о раду Високог савета судства и Државног већа тужилаца
1.4.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Даље јачање унутрашње независности правосуђа и носилаца правосудних функција јачањем
објективних и транспарентних критеријума и процедура у свим фазама правосудне каријере
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
1.4.1 1. Усавршавање процедуре за први избор,
1 Израда Предлога правилника о
Четврти квартал 2013 Државно веће
Буџет Републике
именовање на сталну функцију и напредовање критеријумима за вредновање рада судија
године
тужилаца, Високи
Србије и
у каријери за судије и јавне тужиоце, односно
и јавних тужилаца (укључујући и први пут
савет судства
међународна
заменике
изабране судије и заменике јавног тужиоца)
помоћ (ОЕБС)
2 Израда Предлога правилника за први
избор судија и заменике јавних тужилаца
3 Израда критеријума за напредовање
судија и јавних тужилаца
4 Јавна расправа
5 Доношење Правилника о критеријумима
за вредновање рада судија и јавних
тужилаца и критеријума за напредовање
судија и јавних тужилаца
1.4.1.2. Изградња институционалних капацитета
1 Запошљавање и обука додатних
Континуирано,
Државно веће
Буџет Републике
Високог савета судства и Државног већа
стручњака у Административној
почиње у првом
тужилаца, Високи
Србије и
тужилаца за први избор, именовање на сталну
канцеларији Високог савета судства кварталу 2014 године савет судства
међународна
функцију и напредовање у каријери судија и
Одељењу за избор и вредновање рада судија
помоћ (MDTF)
јавних тужилаца
2 Праћење резултата рада Одељења за
избор и вредновање рада судија
3 Запошљавање и обука додатних
стручњака у Административној
канцеларији Државног већа тужилаца,
задужених за послове везане за избор
вредновања рада јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца
4 Праћење резултата рада одељења за
избор и вредновање рада јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца
1.4.1 3. Транспарентан процес избора председника
1 Утврђивање објективних и мерљивих
Четврти квартал 2013 Високи савет
Буџет Републике
судова у складу са утврђеним објективним и
критеријума за избор председника судова
године
судства
Србије
мерљивим критеријумима
2 Спроводи се избор појединих
председника судова чија надлежност се не
мења
1.4.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање Правосудне академије као обавезног услова за први избор носилаца
правосудних функција
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
1.4.2 1. Припремне активности за измену уставног
1 Формирање радне групе за анализу
Континуирано,
Министарство
Буџет Републике
оквира како би се омогућило да Правосудна
измене уставног оквира
почиње у првом
надлежно за
Србије и
академија постане обавезан услов за први избор 2 Стручне расправе о потреби и правцу
кварталу 2014 године правосуђе, Комисија међународна
носилаца правосудних функција
измене уставног оквира
за спровођење
помоћ
3 Извештај о потребним изменама уставног
стратегије
(MDTF)
оквира
4 Упућивање извештаја о потребним
изменама уставног оквира надлежним
органима
1.4.2.2. Припремне активности за измену нормативног 1 Формирање радне групе за анализу
Континуирано,
Министарство
Буџет Републике
оквира како би се омогућило да Правосудна
измене нормативног оквира
почиње у првом
надлежно за
Србије
академија постане обавезан услов за први избор 2 Стручне расправе о потреби и правцу
кварталу 2014 године правосуђе, Комисија
носилаца правосудних функција
измене нормативног оквира
за спровођење
3 Извештај о потребним изменама
стратегије
нормативног оквира
4 Упућивање извештаја о потребним
изменама нормативног оквира надлежним
органима
1.5. СТРАТЕШКИ ЦИЉ : Успостављање каријерног система за носиоце правосудних функција
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Високи савет судства и Државно веће тужилаца усвојили интерне прописе о промоцији судијске, односно јавнотужилачке функције;
2 Високи савет судства и Државно веће тужилаца усвојили Правилник о критеријумима за вредновање рада судија и јавних тужилаца и Правилник о критеријумима за
напредовање судија и јавних тужилаца;
3 Усвојене измене и допуне Закона о судијама, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Правосудној академији којима се дефинише статус судијских и јавнотужилачких
помоћника;
4 Усвојене измене и допуне Закона о прекршајима
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Интерни прописи Високог савета судства и Државног већа тужилаца о промоцији судијске, односно јавнотужилачке професије;
2 Правилник о критеријумима за вредновање рада судија и јавних тужилаца, Правилник о критеријумима за напредовање;
3 Закон о изменама и допунама Закона о судијама, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Правосудној академији којима се дефинише статус судијских и јавнотужилачких
помоћника;
4 Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима
1.5.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Подстицање, јачање и задржавање квалитета људског потенцијала у правосуђу, посебно кроз
унапређење система професионалног оцењивања и управљања људским потенцијалом
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
1.5.1 1. Промоција судијске, односно јавнотужилачке
1 Организовање (једном месечно)
Kонтинуирано,
Правни факултети,
Буџет Републике
професије на правним факултетима
гостовања истакнутих судија и јавних
почиње средњерочно
Високи савет
Србије и
тужилаца на правним факултетима
судства, Државно
међународна
2 Организовање промоција ван система
веће тужилаца
помоћ
школства

1.5 1.2.

Мотивисање за улазак и останак у правосудном 1 Волонтерски стаж (плаћање стажа и
систему најбољих студената правних факултета доприноса)
2 Обезбеђивање конкурентности плата
носилаца правосудних функција
1.5 1.3. Дефинисање статуса судијских и
1 Образовање радне групе за анализу
јавнотужилачких помоћника у циљу заштите
положаја судијских и јавнотужилачких
њихових стечених права, с обзиром на промене помоћника
услова који су предвиђени за избор носилаца
2 Стручне расправе о потреби и
правосудних функција
правцу измене статуса судијских и
јавнотужилачких помоћника
3 Израда извештаја о дефинисању статуса
судијских и јавнотужилачких помоћника
1.5 1.4. Измена нормативног оквира за унапређење
1 Образовање радне групе за анализу
положаја судија поротника
положаја судија поротника
2 Стручне расправе о унапређењу положаја
судија поротника
3 Израда извештаја са препорукама за
унапређење положаја судија поротника
1.5.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење положаја прекршајних судија
Број
1.5.2.1.

МЕРА
Измена нормативног оквира ради унапређења
положаја прекршајних судија

АКТИВНОСТ

Kонтинуирано,
почиње средњерочно

Државно веће
тужилаца, Високи
савет судства

Буџет Републике
Србије

Први квартал 2014
године

Комисија за
спровођење
стратегије

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

Средњерочно

Комисија за
спровођење
стратегије

Буџет Републике
Србије

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

1 Формирање радне групе за анализу
Средњерочно
неопходних измена нормативног оквира
ради унапређења положаја прекршајних
судија
2 Стручне расправе о унапређењу положаја
прекршајних судија
3 Израда извештаја са препорукама за
унапређење положаја прекршајних судија

НОСИЛАЦ МЕРЕ
Комисија за
спровођење
Стратегије

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ
(USAID-JRGA)

II. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА
2. НАЧЕЛО: НЕПРИСТРАСНОСТ И КВАЛИТЕТ ПРАВДЕ
2.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ПОШТОВАЊЕ СТАНДАРДА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ И ИНТЕГРИТЕТА
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Измењени закони у области поштовања стандарда професионалне етике и интегритета;
2 Квалитетни и објективни планови интегритета у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције и смерницама Агенције за борбу против корупције који се
спроводе;
3 Подаци о броју и структури случајева са коруптивним елементом;
4 Подаци о дисциплинским поступцима;
5 Степен транспарентности и професионалне етике у правосудном систему
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Објављен Закон и подзаконски пропис, као и Извештаји и мишљења на Нацрт закона;
2. Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике
Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија - заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске
комисије након експертских мисија у области владавине права;
3 Извештаји GRECO комитета Савета Европе (Група држава против корупције);
4 Извештаји и подаци Републичког јавног тужилаштва и Врховног касационог суда;
5 Доступност информација јавности, вебсајтови правосудних институција и резултати спроведених истраживања јавног мњења
2.1 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПЛАНОВА ИНТЕГРИТЕТА У ПРАВОСУЂУ КОЈИ СУ У ПОТПУНОСТИ ПРИЛАГОЂЕНИ
ПРАВОСУДНОМ СИСТЕМУ И ЊИХОВО УНАПРЕЂЕЊЕ
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.1 1.1.
Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Формирање радне групе
Први квартал 2014
Министарство
Буџет Републике
Закона о Агенцији за борбу против корупције – 2 Израда радног текста Закона
године
надлежно за
Србије
одредбе које се односе на планове интегритета 3 Јавна расправа
правосуђе
и овлашћења Агенције
4 Упућивање Нацрта закона Влади
2.1 1.2.
Израда Упитника који се односи на План
1 Агенција за борбу против корупције у
Средњерочно
Агенција за борбу
Буџет Републике
интегритета прилагођен правосудном систему сарадњи са Високим саветом судства и
против корупције,
Србије и
Државним већем тужилаца, идентификује
Високи савет
међународна
најосетљивија питања
судства, Државно
помоћ (IPA 2013)
2 Спроводе се истраживања и анкете
веће тужилаца
3 Израда Упитника
2.1 1.3.
Спроводе се обуке на тему интегритета и етике 1 Подршка Правосудној академији и
Континуирано,
Агенција за борбу
Буџет Републике
Одељењу за едукацију Агенције за борбу
почиње средњерочно
против корупције,
Србије и
против корупције
Правосудна
међународна
2 Израђен детаљан план и програм обуке
академија
помоћ (IPA 2013)
3 Спровођење наведених обука
2.1 1.4.
Праћење примене Плана интегритета
1 Упознавање свих запослених са планом
Континуирано,
Министарство
Буџет Републике
интегритета
почиње средњерочно
надлежно за
Србије и
2 Руководилац институције одређује
правосуђе, Врховни међународна
лице одговорно за спровођење плана
касациони суд,
помоћ
интегритета
Републичко јавно
3 Сачињен закључни извештај уколико
тужилаштво, сви
садржи допуне, примедбе и сугестије на
судови и јавна
израђени план интегритета
тужилаштва
4 Предлагање мера и активности за
побољшање интегритета институције
– лице одговорно за спровођење плана
интегритета које прати спровођење
ефикасност и резултате спровођења
предложених мера за побољшање
интегритета институције

2.1.1 5.

Израда акционог плана за побољшање
интегритета и етичког понашања судија и
јавних тужилаца и измене Етичког кодекса за
судије и доношење Етичког кодекса за тужиоце
и заменике јавних тужилаца

2.1.1.6.

Израда Плана интегритета у складу са
унапређеним процедурама

1 Високи савет судства и Државно веће
тужилаца израђују и ажурирају планове
за даље унапређење мера неопходних у
циљу јачања интегритета и унапређења
деловања у складу са међународним и ЕУ
стандардима етике
2 Доношење измена Етичког кодекса за
судије
3 Доношење Етичког кодекса за тужиоце и
заменике јавних тужилаца
1 Израђена листа планираних мера
доставља се Агенцији за борбу против
корупције

Континуирано,
почиње у трећем
кварталу 2013 године

Средњерочно

Високи савет
судства, Државно
веће тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

Министарство
Буџет Републике
надлежно за
Србије и
правосуђе, Врховни међународна
касациони суд,
помоћ
Републичко јавно
тужилаштво, сви
судови и јавна
тужилаштва
2.1.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДЕФИНИСАЊЕ И ПРИМЕНА ПОКАЗАТЕЉА ЕФИКАСНОСТИ И ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕРА
ЗА ПОБОЉШАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА И ОМОГУЋАВАЊЕ КОРИСНИЦИМА СУДОВА И ШИРОЈ ЈАВНОСТИ ДА ИМАЈУ УВИД У ПОШТОВАЊЕ ОВДЕ
ДЕФИНИСАНИХ СТАНДАРДА ИНТЕГРИТЕТА И ДА ПРИЈАВЕ СВЕ СЛУЧАЈЕВЕ КРШЕЊА
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.1.2 1.
Дефинисани показатељи ефикасности
1 Надзор над спровођењем мера за
Континуирано,
Министарство
Буџет Републике
предложених мера за побољшање интегритета побољшање интегритета преузима
почиње средњерочно
надлежно за
Србије
одговорно лице за спровођење плана
правосуђе, Врховни
интегритета које извештава руководиоца о
касациони суд,
резултатима спровођења
Републичко јавно
2 Руководилац институције редовно
тужилаштво
прати спровођење плана интегритета
и, заједно са одговорним лицем за
спровођење плана интегритета, припрема
показатеље ефикасности и процењује
резултате предложених мера за побољшање
интегритета
2.1.2.2.
Процена резултата предложених мера за
1 Руководилац органа доноси одлуку о
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
побољшање интегритета
поновној изради плана интегритета сваке
надлежно за
Србије
треће године од последњег усвојеног
правосуђе, Врховни
плана интегритета институције или раније,
касациони суд,
уколико руководилац, односно Агенција
Републичко јавно
процени да је интегритет институције
тужилаштво
нарушен
2 Периодично подношење извештаја о
спровођењу анти-корупцијских мера из
свог делокруга
2.1.2 3.
Транспарентне мере и политика која
1 Објављивање информација о мерама
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
омогућава корисницима судова и широј
које су предузете на плану превенције
надлежно за
Србије и
јавности да имају увид у поштовање стандарда корупције (нпр спровођење
правосуђе, Врховни међународна
интегритета, као и да пријаве све случајеве
мера из Националне стратегије за
касациони суд,
помоћ (IPA 2013)
њиховог кршења
борбу против корупције за период од
Републичко јавно
2013 до 2018 године, увођење планова
тужилаштво
интегритета)
2 Објављивање информација о
представкама и поступцима који се воде за
утврђивање одговорности носилаца
правосудних функција због кршења
прописа или етичког кодекса
3 Објављивање на интернету одлука јавних
тужилаштава и судова
2.1.2.4.
Унапређена правила која се односе на
1 Јасно дефинисање свих изузетака
Средњерочно
Високи савет
Буџет Републике
одржавање састанака на којима је искључена
судства, Државно
Србије
јавност
веће тужилаца
2.1.2 5.
Израда веб сајтова на којима је могућ
1 Анализа у вези са одабиром софтверске
Дугорочно
Министарство
Буџет Републике
приступ свим подацима који не носе ознаку
подршке
надлежно за
Србије
поверљивости
2 Јасно дефинисање врсте података који ће
правосуђе, Врховни међународна
бити доступни
касациони суд,
помоћ (USAID,
3 Инсталирање потребних софтверских
Републичко јавно
ОЕБС, GIZ
апликација
тужилаштво, Високи Пројекат правне
савет судства,
реформе и други
Државно веће
пројекти)
тужилаца
2.1.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ИЗРАДА ЕТИЧКИХ КОДЕКСА КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ И ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА И ЊИХОВА
ПУНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.1.3 1.
Унапређени стандарди професионалне етике
1 Израда кодекса професионалне етике
Средњерочно
Врховни касациони Буџет Републике
судија, јавних тужилаца и заменика јавних
у складу са међународним и европским
суд, Републичко
Србије
тужилаца
стандардима
јавно тужилаштво,
2 Пуна имплементација кодекса етике
Високи савет
3 Дисциплински тужиоци у Високим
судства, Државно
саветом судства и Државном већу тужилаца
веће тужилаца
у потпуности успостављени и делују у
складу са својим овлашћењима
4 Јавност се упознаје са етичким
и професионално неприхватљивим
поступањем носилаца правосудних
функција

2.1 3.2.

Организовање редовних анкета како би се
идентификовало неетично понашање судија,
односно јавних тужилаца у сарадњи са другим
институцијама

1 Одређивање временског оквира
одржавања спровођења анкета
2 Дефинисање садржаја анкета
3 Анализа резултата спроведених анкета
4 Израда Извештаја о резултатима
спроведених анкета (након сваке
спроведене анкете)

Континуирано,
почиње средњерочно

Високи савет
судства, Државно
веће тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

2.1 3.3.

Организовање периодичних дискусија –
семинара о правилима интегритета и етику

1 Одређивање временског оквира
одржавања дискусија
2 Дефинисање опших тема
3 Израда Извештаја након одржавања
дискусија

Континуирано,
почиње средњерочно

Високи савет
судства, Државно
веће тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

2.2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Измењени закони у области спречавања сукоба интереса;
2 Број и структура случајева сукоба интереса носилаца правосудних функција
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Објављени закони и Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских
интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија – заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји
експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права;
2 Извештаји GRECO комитета Савета Европе (Група држава против корупције);
3 Извештаји Високог савета судства и Државног већа тужилаца и Агенције за борбу против корупције
2.2 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СУКОБ ИНТЕРЕСА У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ
И ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА И ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊА
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

2.2 1.1.

Анализа законских одредаба које се односе на
сукоб интереса

1 Формирање радне групе
2 Израђена анализа и дефинисани
приоритети

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе, Врховни
касациони суд,
Републичко јавно
тужилаштво, Високи
савет судства,
Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2013)

2.2 1.2.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о судијама

1
2
3
4

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

Средњорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

2.2 1.3.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о јавном тужилаштву

1
2
3
4

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

2.2 1.4.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Законика о кривичном поступку

1
2
3
4

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

2.2 1.5.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о Агенцији за борбу против корупције

1
2
3
4

Формирање радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

2.2 1.6.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о државним службеницима

1
2
3
4

Формирање радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

2.2 1.7.

Доследна примена законских решења у овој
области

1 Представници надлежних тела
Периодично,
израђују периодичне анализе из домена
почиње средњерочно
надлежности односног тела и институције
2 Израда Извештаја на основу спроведених
анализа

Врховни касациони
суд,
Републичко јавно
тужилаштво,
сви судови и јавна
тужилаштва

Буџет Републике
Србије

2.2.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВИЛА И МЕХАНИЗАМА УСМЕРЕНИХ НА КОНТРОЛУ СУКОБА ИНТЕРЕСА, ИМОВИНЕ И
СПРОВОЂЕЊЕ ПЕРИОДИЧНИХ КОНТРОЛА ИСПУЊАВАЊА ОБАВЕЗЕ ПРИЈАВЕ ИМОВИНЕ И ОМОГУЋАВАЊЕ ЕФИКАСНЕ ПРИМЕНЕ ПОСТОЈЕЋИХ
ПРАВИЛА И МЕХАНИЗАМА У ОВОЈ ОБЛАСТИ
Број

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

МЕРА

АКТИВНОСТ

2.2.2.1.

Успостављање правила и механизми усмерени
на контролу сукоба интереса

1 Праћење поступања по правилима о
спречавању сукоба интереса, обављању
политичких и јавних активности и заштити
службених информација
2 Успостављен систем периодичне
контроле испуњавања обавезе писменог
извештавања надлежног органа о
активностима које могу бити неспојиве са
радом
3 Спровођење обуке у организацији
Правосудне академије за судије и јавне
тужиоце

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе,
Врховни касациони
суд, Републичко
јавно тужилаштво,
Високи савет
судства, Државно
веће тужилаца,
Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2013)

2.2.2.2.

Успостављање правила и механизама
усмерених на контролу имовине

1 Унапређење спровођења дисциплинских
поступака
2 У потпуности утврђен систем
имовинских картица као темељ за пуну
независност правосуђа које је одвојено од
сфере политичких утицаја

Средњерочно

Агенција за борбу
против корупције

Буџет Републике
Србије

НОСИЛАЦ МЕРЕ

2.2.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УТВРЂИВАЊЕ И УСПОСТАВЉАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНИХ ПРАВИЛА И МЕХАНИЗАМА ЗА ПРАВОСУДНИ СЕКТОР КОЈИ
СЕ ОДНОСЕ НА КОНТРОЛУ СУКОБА ИНТЕРЕСА И ИМОВИНЕ ФУНКЦИОНЕРА
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.2.3 1.

Мере које се предузимају су транспарентне и
доступне јавности

1 Подаци који су у регистрима су прецизни Континуирано,
и доступни на вебсајту Агенције за борбу
почиње средњерочно
против корупције, Министарства, Високи
савет судства, Државно веће тужилаца

Министарство
надлежно за
правосуђе, Високи
савет судства,
Државно веће
тужилаца, Врховни
касациони суд,
Републичко јавно
тужилаштво

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

2.3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ЈАЧАЊЕ САМОСТАЛНОСТИ И ИНТЕГРИТЕТА У ЗАСТУПАЊУ ИМОВИНСКИХ ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Усвојени закони;
2 Адекватне просторије у потпуности опремљене;
3 Људски ресурси адекватни и распоређени у складу са организацијом и описом посла и надлежностима
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Објављен закон и подзаконски пропис;
2 Извештаји и мишљења на Нацрте закона, на усвојене Законе и Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског
парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија – заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и
развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права
2.3.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА:УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА НЕОПХОДНОГ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА У ЗАСТУПАЊУ
ИМОВИНСКИХ ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

2.3.1 1.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона o јавном правобранилаштву – мера
ће бити детаљније разрађена приликом
ажурирања Акционог плана

1
2
3
4

2.3.1.2.

Разматрање потребе за изменама и допунама
Уредбе о заступнику Републике Србије пред
Европским судом за људска права

1 Формирање радне групе која анализира
Уредбу
2 Израда препорука у вези са
унапређењима и изменама Уредбе

Формирање радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

2.3.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ЗАШТИТУ ИМОВИНСКИХ ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

2.3.2 1.

Израда плана неопходних инвестиција

Активности ће бити прецизније
дефинисана приликом ажурирања
Акционог плана

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе,
Републичко јавно
тужилаштво,
Републичко јавно
правобранилаштво

Буџет Републике
Србије

2.3.2.2.

Процена расположивих људских ресурса и
израда плана за додатна запошљавања

Активности ће бити прецизније
дефинисана приликом ажурирања
Акционог плана

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе,
Републичко јавно
тужилаштво,
Републичко јавно
правобранилаштво

Буџет Републике
Србије

2.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ЗАГАРАНТОВАНО ПРАВО СТРАНКЕ НА „ПРИРОДНОГ СУДИЈУ”
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Усвојене измене и допуне Закона о судијама;
2 Измењен Судски пословник у складу са изменама Закона о судијама
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Објављен Закон о изменама и допунама Закона о судијама и Судски пословник;
2 Извештаји и мишљења на Нацрте закона, на усвојен Законе и Годишњи извештаји о напретку Републике Србије
у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија –
заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области
владавине права
2.4.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ИЗМЕНЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА У ВЕЗИ СА СПЕЦИФИЧНОШЋУ ПРАВА НА ПРИРОДНОГ СУДИЈУ У
СЛУЧАЈЕВИМА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ОДСТУПАЊА ОД АУТОМАТСКЕ АЛОКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА У СЛУЧАЈЕВИМА ПРИМЕНЕ
ПРОГРАМА ЗА РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

2.4.1 1.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о судијама у смислу:
- успостављања општих и објективних
критеријума за доделу предмета
- омогућавања распоређивања предмета
специјализованим судијама, односно већима
- успостављања општих критеријума који воде
рачуна о оптерећености судије
- прерасподела се врши само под оправданим,
објективним и унапред предвиђеним
критеријумима у транспарентној процедури

1
2
3
4

2.4.1.2.

Измене и допуне Судског пословника у складу
са изменама Закона о судијама

1 Формирање радне групе за израду
Предлога судског пословника
2 Израда Предлога судског пословника
3 Слање Предлога судског пословника на
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Судског пословника

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

2.5. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА ПРАВДИ И ЈАЧАЊЕ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВA
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Усвојен и примењује се Закон о бесплатној правној помоћи;
2 Усвојен Закон о медијацији;
3 Усвојени подзаконски прописи;
4 Успостављена институционална подршка – дефинисан круг пружалаца бесплатне правне помоћи;
5 Лиценцирани медијатори почели са радом;
6 Унапређени вебсајтови;
7 Дефинисана јасна мерила за одређивање стандарда сиромаштва;
8 Спроведене јавне кампање
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Објављени закони и подзаконски прописи и Извештаји и мишљења на нацрте Закона, на усвојене текстове Закона и Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у
процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија - заједничка
иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права;
2 Извештај о анализи резултата примене и трошкова новог система пружања правне помоћи и искуства примене новог закона;
3 Извештај о анализи резултата примене система решавања спорова путем медијације;
4 Извештаји о раду пружалаца бесплатне правне помоћи;
5 Извештаји о раду медијатора;
6 Извештај Европске комисија за ефикасност правосуђа CEPEJ– Европски правосудни систем – ефикасност и квалитет правде;
7 Анализа стања и нормативног оквира
2.5 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДЕФИНИСАЊЕ СТРУКТУРЕ СТАНДАРДИЗОВАНОГ СИСТЕМА ПРАВНЕ ПОМОЋИ КРОЗ ФОРМИРАЊЕ
НОРМАТИВНОГ ОКВИРА И УСПОСТАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПОДРШКЕ
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.5 1.1.
Израда Нацрта закона о бесплатној
1 Наставак рада радне групе
Четврти квартал 2013 Министарство
Буџет Републике
правној помоћи у складу са међународним
2 Израда радног текста Закона
године
надлежно за
Србије и
стандардима, најбољом праксом и
3 Јавна расправа
правосуђе
међународна
предвиђеним и расположивим финансијским
4 Упућивање Нацрта закона Влади
помоћ (MDTF)
средствима
2.5 1.2.
Институционална подршка за правну помоћ
1 Уређује се законом и дефинишу се
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
критеријуми за пружање правне помоћи
надлежно за
Србије и
2 Формулише се и предлаже план за
правосуђе
међународна
успостављање новог система правне
помоћ (MDTF)
помоћи и почиње израда критеријума
3 План се одобрава и усваја
4 Утврђује се круг пружалаца бесплатне
правне помоћи тако да правна помоћ буде
приступачна и да обезбеђује пружање
квалитетне правне помоћи, уз оптимално
искоришћавање расположивих ресурса
5 Израда плана за обуку пружалаца
бесплатне правне помоћи у вези са
почетком примене закона
6 Промотивне активности и пружање
информација грађанима о закону о
бесплатној правној помоћи
2.5 1.3.
Израда подзаконских прописа у вези са
1 Формирање радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
применом Закона о бесплатној правној помоћи за израду Предлога подзаконских прописа
надлежно за
Србије и
2 Израда Предлога подзаконских прописа
правосуђе
међународна
3 Слање Предлога на коментаре и
помоћ (MDTF)
разматрање коментара
4 Доношење подзаконских прописа
2.5 1.4.
Анализа резултата примене и трошкова новог 1 Израда анализе резултата примене и
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
система пружања правне помоћи и искуства
ефеката новог Закона и успостављеног
надлежно за
Србије и
примене новог Закона о бесплатној правној
система бесплатне правне помоћи
правосуђе
међународна
помоћи
2 Израда анализе трошкова примене новог
помоћ (MDTF)
Закона и успостављеног система бесплатне
правне помоћи
3 Ажурирани подаци за процену трошкова
система бесплатне правне помоћи
достављају се надлежним министарствима
2.5 1.5.
Измена и допуна Законика о кривичном
1 Наставак рада радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
поступку - измена члана 77. којом би се
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије
омогућиле веће гаранције остваривања права 3 Јавна расправа
правосуђе
на правично суђење, нарочито када су у
4 Упућивање Нацрта закона Влади
питању лица која немају довољно средстава да
обезбеде одбрану
2.5.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ДЕФИНИСАЊЕ МЕРИЛА НЕОПХОДНИХ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ СТАНДАРДА СИРОМАШТВА (СА ЦИЉЕМ УКИДАЊА ИЛИ
УМАЊЕЊА СУДСКИХ ТАКСИ И СМАЊЕЊА НОВЧАНИХ КАЗНИ У КРИВИЧНИМ И ПРЕКРШАЈНИМ ПРЕДМЕТИМА)
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.5.2.1.
Дефинисање и успостављање мерила
1 Израђена потребна анализа
Дугорочно
Министарство
Буџет Републике
за одређивање круга лица којима би
2 У складу са резултатима анализе мерила
надлежно за
Србије
због смањеног материјалног стања биле
се јасно дефинишу и прецизирају
правосуђе, Врховни
укинуте или умањене судске таксе, односно
Додатне активности ће бити прецизније
касациони суд,
новчане казне у прекршајним и кривичним
дефинисана приликом ажурирања
Републичко јавно
предметима
Акционог плана
тужилаштво
2.5 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНОГ И ОДРЖИВОГ СИСТЕМА РЕШАВАЊА СПОРОВА ПУТЕМ МЕДИЈАЦИЈЕ КРОЗ
УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И АКРЕДИТАЦИЈЕ ОСНОВНИХ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ
ПРОГРАМА ОБУКЕ МЕДИЈАТОРА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОМОЦИЈЕ АЛТЕРНАТИВНИХ МЕТОДА РЕШАВАЊА СПОРОВА. ОСНИВАЊЕ РЕГИСТРА
ЛИЦЕНЦИРАНИХ МЕДИЈАТОРА НА ОСНОВУ УНАПРЕД ЈАСНО ДЕФИНИСАНИХ КРИТЕРИЈУМА
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.5 3.1.
Израда Нацрта закона о медијацији
1 Формирање радне групе
Четврти квартал 2013 Министарство
Буџет Републике
2 Израда радног текста Закона
године
надлежно за
Србије
3 Јавна расправа
правосуђе
4 Упућивање Нацрта закона Влади

2.5.3.2.

Анализа резултата примене система решавања 1 Израда анализе резултата примене и
спорова путем медијације
ефеката новог Закона о медијацији

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

2.5.3 3.

Формирање регистра лиценцираних
медијатора

1 Утврђени и дефинисани критеријуми
2 Стандардизација и акредитације
основних и специјализованих програма
обуке нових медијатора

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

2.5.3.4.

Израда подзаконских прописа у вези са
применом Закона о медијацији

1 Формирање радне групе
за израду подзаконских прописа
2 Израда Предлога прописа
3 Слање Предлога на коментаре и
разматрање коментара
4 Доношење прописа

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

2.5.3 5.

Унапређење промоције алтернативних метода
решавања спорова

1 Спровођење јавне кампање у циљу
подизања свести јавности о алтернативној
методи решавања спорова

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

2.5.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ ГРАЂАНА О УЛОЗИ И ПРАВУ НА ТУМАЧА И ПРЕВОДИОЦА У СКЛАДУ СА ПРАВОМ НА
ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ
Број
2.5.4 1.

МЕРА
Унапређење доступности јавних информација
о услугама тумача и преводиоца.

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

1 Информације доступне на веб сајтовима Дугорочно
судова као и на инфопултовима у судовима
2 Јавне кампање се спроводе како би се
указало на ову могућност
3 Обука судија о томе када је неопходно
имати тумача за знаковни језик

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

Врховни касациони
суд, Високи савет
судства, Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (USAID)

2.5.5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА ИНКОРПОРИСАЊЕМ СТАВОВА САДРЖАНИХ У ОДЛУКАМА УСТАВНОГ
СУДА, ДОМАЋИХ И МЕЂУНАРОДНИХ СУДОВА (ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА, СУД ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ)
Број
2.5.5 1.

МЕРА

АКТИВНОСТ

Одлуке уставног суда, домаћих и међународних 1 Радне групе ангажоване на изради
судова (Европски суд за људска права, Суд
различитих закона узимају у обзир анализе
Европске уније) се редовно анализирају
одлука
2 Сачињавају се препоруке за измене
важећих закона у складу са анализама

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
Континуирано,
почиње средњерочно

НОСИЛАЦ МЕРЕ
Министарство
надлежно за
правосуђе, Уставни
суд, Врховни
касациони суд

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије

2.5.6. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ПРОЦЕНЕ ПИТАЊА ВЕЗАНИХ ЗА ПРИСТУП
ПРАВОСУЂУ КОЈА СУ ПОСЕБНО ВАЖНА ЗА УГРОЖЕНЕ И МАРГИНАЛИЗОВАНЕ ГРУПЕ
Број
2.5.6 1.

МЕРА
Дефинисање одредаба закона и подзаконских
прописа у области питања која су посебно
важна за угрожене и маргинализоване групе

АКТИВНОСТ
1 Формирање радне групе
2 Анализа стања и нормативног оквира
3 Прецизирање појединачних одредаба
које је потребно унапредити, односно
појединачних прописа које је потребно
изменити и допунити у складу са
међународним и европским стандардима

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
Дугорочно

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

Министарство
Буџет Републике
надлежно за
Србије
правосуђе, Врховни
касациони суд,
Републичко јавно
тужилаштво, Високи
савет судства,
Државно веће
тужилаца

2.6. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ЈАСАН ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР КОЈИ ПРАТИ РАЗВОЈ ДРУШТВА И МЕЂУНАРОДНЕ СТАНДАРДЕ
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Усвојени закони
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Објављени закони и Извештаји и мишљења на Нацрте Закона, на усвојене текстове Закона и Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских
интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија – заједничка иницијатива
Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права
2.6.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: КОНТИНУИРАНО УСКЛАЂИВАЊЕ ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА СА РАЗВОЈЕМ ДРУШТВА, НА НАЧИН КОЈИ БИ
ПОДРАЗУМЕВАО ПРЕТХОДНО СПРОВОЂЕЊЕ ТЕМЕЉНИХ АНАЛИЗА А У ЦИЉУ ИЗБЕГАВАЊА УЧЕСТАЛИХ ИЗМЕНА КЉУЧНИХ ЗАКОНА
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

2.6.1 1.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о судијама

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Континуирано,
почиње у трећем
кварталу 2013 године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

2.6.1.2.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о уређењу судова

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Континуирано,
почиње у трећем
кварталу 2013 године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

2.6.1 3.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о јавном тужилаштву

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Континуирано,
почиње у трећем
кварталу 2013 године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

2.6.1.4.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о извршењу и обезбеђењу

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Пројекат правне
реформе)

2.6 1.5.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о парничном поступку

2.6 1.6.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Законика о кривичном поступку

2.6 1.7.

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади
1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Трећи квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о јавном бележништву

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

2.6 1.8.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о седиштима и подручјима судова и
јавних тужилаштава

1 Израда финалног Нацрта
2 Упућивање Нацрта закона Влади

Трећи квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

2.6 1.9.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Кривичног законика

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (Програм
билатералне
помоћи САД)
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Пројекат правне
реформе, IPA
2012)
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

Четврти квартал
2013 године


Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (ОЕБС)

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међунaродна
помоћ (ОЕБС)

Континуирано,
почиње средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међунaродна
помоћ (USAID –
JRGA)
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади
2.6 1.10. Израда Нацрта закона о медијацији
11 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади
2.6 1.11. Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Формирање радне групе или наставак
Закона о извршењу кривичних санкција
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади
2.6 1.12. Израда Нацрта закона о пробацији у извршењу 1 Формирање радне групе или наставак
ванзаводских санкција и мера
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади
2.6 1.13. Израда Нацрта закона о прекршајима
1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади
2.6 1.14. Израда Нацрта закона о бесплатној правној
1 Формирање радне групе или наставак
помоћи
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади
2.6 1.15. Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Формирање радне групе или наставак
Закона о међународној правној помоћи у
рада радне групе
кривичним стварима
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади
2.6 1.16. Израда Нацрта закона о привредним
1 Формирање радне групе или наставак
преступима
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади
2.6 1.17. Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Формирање радне групе или наставак
Закона о правосудном испиту
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади
2.6 1.18. Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Формирање радне групе или наставак
Закона о Правосудној академији
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади
2.6 1.19. Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Формирање радне групе или наставак
Закона о ванпарничном поступку
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади
2.6 1.20. Израда Нацрта Закона о правосудној стражи
1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади
2.6 1.21. Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Формирање радне групе или наставак
Закона о заштити података о личности
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

2.6.1.22.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о тајности података

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

2.6.1.23.

Израда Нацрта закона о Високом савету
судства

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

2.6.1.24.

Израда Нацрта закона о Државном већу
тужилаца

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

2.6.1.25.

Израда Нацрта Грађанског законика

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

2.6.1.26.

Израда Нацрта закона о међународном
приватном праву

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

2.6.1.27.

Израда Нацрта закона о правобранилаштву

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

2.6.1.28.

Израда Нацрта законика о својини и другим
стварним правима

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Дугорочно

Министарство
Буџет Републике
надлежно за послове Србије и
финансија
међународна
помоћ (MDTF)

2.6.1.29.

Израда Нацрта закона о одузимању имовине
проистекле из кривичног дела

1 Формирање радне групе или наставак
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

2.6.1 30.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о службеној употреби језика и писма

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

1 Формирање радне групе
Четврти квартал 2013 Министарство
Буџет Републике
2 Израда радног текста Закона
године
надлежно за
Србије и
3 Јавна расправа
правосуђе
међународна
4 Упућивање Нацрта закона Влади
помоћ (MDTF)
2.6.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСКЛАЂИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ И ПРОЦЕСНИХ ЗАКОНА СА ПРАВНИМ ТЕКОВИНАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И
ДРУГИМ МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.6.2 1.
Предузимање законодавних мера и активности 1 Анализа националних прописа
Континуирано,
Министарство
Буџет Републике
којима ће унапредити законодавни оквир,
2 Дефинисање важећих међународних и
почиње средњерочно
надлежно за
Србије и
како би се домаћи прописи у области
европских стандарда
правосуђе
међународна
правосуђа у потпуности ускладили са
помоћ (IPA 2012,
међународним и европским стандардима и
IPA 2013)
унапредили рад правосудних органа у смислу
јачања независности, непристрасности,
професионализма и ефикасности правосудног
система.
2.6.2.2.
Предузимање низа законодавних мера
1 Анализа националних прописа
Континуирано,
Министарство
Буџет Републике
и активности којима ће се унапредити
2 Дефинисање важећих међународних и
почиње средњерочно
надлежно за
Србије и
законодавни оквир, како би се остали домаћи
европских стандарда и прописа
правосуђе
међународна
материјални и процесни закони у надлежности
помоћ (IPA 2012,
Министарства у потпуности ускладили са
IPA 2013)
међународним и европским стандардима.
2.7. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 У потпуности усвојен наведени нормативни оквир;
2 Водич кроз пресуде Европског суда за људска права и одлуке комитета Уједињених нација;
3 Успостављено сертификационо тело (комисија);
4 Методологија израде пресуда и сажетака пресуда успостављена
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Објављени закони и Извештаји и мишљења на Нацрте Закона, на усвојене текстове Закона и Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских
интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија - заједничка иницијатива
Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске комисије након експертских мисија у области владавине права у Републици
Србији
2 Пресуде доступне на вебсајтовима релевантних институција
2.7.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА КАКО БИ СЕ РЕГУЛИСАО НАЧИН УСАГЛАШАВАЊА СТАВОВА СУДОВА
И ЈОШ БЛИЖЕ ДЕФИНИСАЛА УЛОГА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ПО ОВОМ ПИТАЊУ, КАО И ДА БИ СЕ У ПОТПУНОСТИ ОБЕЗБЕДИЛА
УСКЛАЂЕНОСТ СА ОДЛУКАМА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ПРАКСОМ ДРУГИХ РЕЛЕВАНТНИХ МЕЂУНАРОДНИХ ИНСТИТУЦИЈА
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.7.1 1.
Израда Нацрта закона о изменама и
1 Наставак рада радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
допунама Закона о уређењу судова – прецизно 2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије и
регулисање начина усаглашавања судске
3 Јавна расправа
правосуђе
међународна
праксе путем успостављања сертификационог 4 Упућивање Нацрта закона Влади
помоћ (IPA 2012)
тела (комисије) при Врховном касационом суду
и укидање института начелних ставова

2.7 1.2.

Измене подзаконских прописа у смислу допуне
Судског пословника ради уједначавања судске
праксе путем успостављања сертификационог
тела (комисије) при Врховном касационом суду
и дефинисање надлежности и начина рада уз
интензивирање улоге пријатеља суда

1 Формирање радне групе за израду
Предлога судског пословника
2 Израда Предлога судског пословника
3 Слање Предлога судског пословника на
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Судског пословника

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

2.7 1.3.

Успостављање Сертификационе комисије која
се бави сертификацијом пресуда и тим путем
установљава судску праксу

1 Избор чланова Сертификационе
комисије – представници одељења судске
праксе апелационих судова и Врховног
касационог суда
2 Сертификациона комисија почиње
са радом и њени чланови се баве
сертификацијом пуно радно време (у
потпуности професионално)
3 Подршку Сертификационој комисији
по нахођењу Комисије пружају стручњаци
различитих релевантних профила или
сарадници
4 Интезивира се улога пријатеља суда
– стручњаци из различитих области,
представници адвокатуре и професуре се
по потреби ангажују у смислу пружања
подршке (препорука је дефинисана
Судским пословником)

Средњерочно

Врховни касациони
суд, апелациони
судови

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

2.7.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ НЕОПХОДНИХ МЕХАНИЗАМА ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ, КАКО ЗАКОНОДАВНЕ, ТАКО И
ПРВОСТЕПЕНЕ И ДРУГОСТЕПЕНЕ КАЗНЕНЕ ПОЛИТИКЕ
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

2.7.2.1.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Законика о кривичном поступку у правцу
оснаживања улоге јавног тужилаштва да
активно врши корекцију казнене политике
(предлагање висине казни)

1
2
3
4

2.7.2.2.

Измене важећих подзаконских прописа у вези
са применом начела опортунитета уз прецизно
дефинисање мера

1 Формирање радне групе
2 Јасно дефинисање мера
3 Израда препорука за измене важећих
подзаконских прописа

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

НОСИЛАЦ МЕРЕ

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

2.7 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПРАЋЕЊЕ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ДРУГИХ РЕЛЕВАНТНИХ МЕЂУНАРОДНИХ
ИНСТИТУЦИЈА ШТО ПОДРАЗУМЕВА ДА СУ ОВЕ ОДЛУКЕ АНАЛИЗИРАНЕ, ОРГАНИЗОВАНЕ И ДОСТУПНЕ ЈАВНОСТИ
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

2.7 3.1.

Пракса Европског суда за људска права и
комитета Уједињених нација редовно се прати

1 Пресуде Европског суда за људска права Континуирано,
и одлуке комитета Уједињених нација
почиње средњерочно
анализиране, организоване, доступне
јавности у посебним водичима кроз
пресуде Европског суда за људска права,
односно одлуке комитета Уједињених
нација
2 Водич о пракси Европског суда за људска
права подељен по правним областима уз
упућивање на повезане области, а када је
реч o о пракси комитета Уједињених нација
подељен по правним областима и допуњен
општим коментарима и закључним
разматрањима комитета
3 Водич доступан у штампаној и
електронској форми, који се редовно
ажурира

Министарство
надлежно за
правосуђе, Врховни
касациони суд,
Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2013)

2.7 3.2.

Измене Судског пословника у смислу
уједначавања судске праксе

1 Формирање радне групе за израду
Предлога судског пословника
2 Израда Предлога судског пословника
3 Слање Предлога судског пословника на
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Судског пословника

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

Континуирано,
почиње средњерочно

2.7.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ИЗРАДЕ ПРЕСУДА И УЈЕДНАЧАВАЊЕ ПРАКСЕ У ОВОЈ ОБЛАСТИ (КРОЗ ПОЧЕТНУ И
СТАЛНУ ОБУКУ НА ПРАВОСУДНОЈ АКАДЕМИЈИ)
Број
2.7.4.1.

МЕРА
Успостављена јасна методологија израде
пресуда и сажетака пресуда

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

1 Узор за израду методологије је пракса
Дугорочно
Европског суда за људска права
2 Спроводи се редовна едукација судија у
организацији Правосудне академије како би
се све судије упознавале са методологијом
израде пресуда и сажетака пресуда
3 Развијен нови наставни курикулум
(мастер или специјалистичке студије) на
правном факултету у области људских
права
4 Упознавање са методологијом израде
пресуда и сажетака пресуда у европским
земљама, посебно по угледу на пресуде
Европског суда за људска права

НОСИЛАЦ МЕРЕ
Министарство
надлежно за
правосуђе, Врховни
касациони суд,
Правосудна
академија

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

2.7.4.2.

Судови ниже и више инстанце под једнаким
критеријумима цене околности које утичу на
судске одлуке како не би долазило до разлика

1 Спроводи се редовна обука на
Дугорочно
Правосудној академији
2 Уједначавањем судске праксе судови се
баве у моменту када доносе своју одлуку,
а не касније пошто је судска одлука већ
донета, узимајући у обзир ставове који су
заузети у ранијим судским одлукама у истој
чињеничноправној ситуацији
3 Врховни касациони суд брине о
уједначавању судске праксе путем издавања
одговарајућег билтена у електронској
и штампаној форми, уз упућивање на
повезане области

Врховни касациони
суд,
Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

2.7.4 3.

Унапређена улога Уставног суда када је реч о
дефинисању истоветних случајева у којима би
судске одлуке морале да буду исте.

Уставни суд издаје билтен судске праксе
у електронској и штампаној форми уз
упућивање на повезане области

Дугорочно

Уставни суд

Буџет Републике
Србије и
Међународна
помоћ

2.7.4.4.

Измене процесних закона у циљу коришћења
судске праксе при униформном тумачењу
права

1 Формирање радне групе или наставка
рада радне групе
2 Израда радног текста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

2.8. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА ЈАВНОСТИ БАЗАМА ПРАВНИХ ПРОПИСА, СУДСКОЈ ПРАКСИ И СУДСКИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА И
ПОСТУПЦИМА
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Јасно дефинисана методологија прикупљања и обједињавања правних прописа и судске праксе је јасно дефинисана;
2 Успостављен јединствен софтвер за базе података;
3 Успостављена централна база судске праксе и прописа – Правно-информациони систем Републике Србије;
4 Унапређени веб сајтови;
5 Успостављена места јавног приступа базама
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике
Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија – заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске
комисије након експертских мисија у области владавине права;
2 Извештај Европске комисије за ефикасност правосуђа CEPEJ– Европски правосудни систем – ефикасност и квалитет правде;
3 Испитивање јавног мњења
2.8.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ И ПРИМЕНА МАКСИМУМА ДОЗВОЉЕНОГ ПРИСТУПА СУДСКИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА УЗ
ПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА, ПРАВА НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТУ ЖРТАВА
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

2.8.1 1.

Унапређење правила и процедура приступа
судским евиденцијама имајући у виду правила
о заштити података, права на приватност и
заштиту жртава

1 Преглед важећих правила и процедура
Средњерочно
у вези са судским информацијама и
информацијама у вези са поступцима
2 Спроводи се упоредна студија о
најбољим стандардима везаним за приступ
информацијама о судским поступцима
3 Израда препорука за унапређење правила
и процедура приступа

Министарство
надлежно за
правосуђе, Врховни
касациони суд

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

2.8.1.2.

Успостављање јасних критеријума у вези са
објављивањем судских одлука

1 Важећа правила и процедуре приступа
информацијама о судским поступцима се
ревидирају и утврђују се главни недостаци
2. Судска правила и процедуре се додатно
унапређују како би се унапредио приступ
јавности судским поступцима

Министарство
надлежно за
правосуђе, Врховни
касациони суд

Буџет Републике
Србије

Средњерочно

2.8.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: КРЕИРАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНИХ, СИСТЕМАТИЗОВАНИХ, БЕСПЛАТНИХ И СВИМА ДОСТУПНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ БАЗА
ПРАВНИХ ПРОПИСА И СУДСКЕ ПРАКСЕ, УЗ ОБАВЕЗУ ЊИХОВОГ РЕДОВНОГ АЖУРИРАЊА
Број
2.8.2 1.

МЕРА

АКТИВНОСТ

Успостављање централне базе судских одлука
и прописа – јединствена, систематизована,
бесплатна и свима доступна електронска
база правних прописа и судске праксе која
се редовно ажурира у складу са Законом о
објављивању закона и других прописа и аката
којим је успостављен Правно-информациони
систем Републике Србије

1 Успостављање јединствене методологије
прикупљања и обједињавања правних
прописа и судске праксе
2 Развијање система за увођење
свеобухватне и функционалне базе домаће
судске праксе
3 Дефинисање потребе за увођењем
јединственог софтвера
4 Набавка софтвера и његово редовно
ажурирање и унапређење
5 Инсталирање база
6 Унапређени вебсајтови правосудних
институција и лако приступање бази

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
Дугорочно

НОСИЛАЦ МЕРЕ
Министарство
надлежно за
правосуђе, Врховни
касациони суд,
Правосудна
академија,
Службени гласник

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

2.8.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ ЕВИДЕНЦИЈЕ О СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА И БАЗЕ ПРАВНИХ ПРОПИСА ГРАЂАНИМА КОЈИ
НЕМАЈУ ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ, ПУТЕМ МЕХАНИЗАМА КАО ШТО ЈЕ ИНСТАЛИРАЊЕ ЈАВНИХ ТЕРМИНАЛА НА ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА, У
ЗГРАДАМА СУДОВА И ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА
Број
2.8.3 1.

МЕРА

АКТИВНОСТ

Доступност евиденција о судским поступцима 1 Спровођење свеобухватне анализе и
и база правних прописа грађанима који немају дефинисање места јавног приступа базама
приступ интернету
2 Одређују се правни факултети, зграде
судова и јавне библиотеке на којима ће се
инсталирати база података, односно јавни
терминали

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
Дугорочно

НОСИЛАЦ МЕРЕ
Министарство
надлежно за
правосуђе, Врховни
касациони суд,
Правни факултет

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

2.9. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉАЊE ПРОАКТИВНОГ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Стратегија комуникације;
2 Веб странице;
3 Канцеларије за односе са јавношћу;
4 Инфо пултови
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике
Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија - заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске
комисије након експертских мисија у области владавине права;
2 Извештај Европске комисије за ефикасност правосуђа CEPEJ– Европски правосудни систем – ефикасност и квалитет правде
2.9 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ПРОМОЦИЈА РЕЗУЛТАТА РАДА СУДОВА И ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА, РЕДОВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ О ФУНКЦИОНИСАЊУ
ПРАВОСУЂА, СПРЕМНОСТ ДА СЕ ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВЕ МЕДИЈА, КАО И О АКТИВНОСТИМА МИНИСТАРСТВА ПУТЕМ СТРАТЕГИЈЕ ЗА
ИНФОРМИСАЊЕ МЕДИЈА/ЈАВНОСТИ
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.9 1.1.
Израда Стратегија комуникације – промоција 1 Дефинисање циљева Стратегије, односа Дугорочно
Министарство
Буџет Републике
резултата рада судова и јавних тужилаштва,
са медијима и циљних група
надлежно за
Србије и
као и активности Министарства правде и
2 Утврђивање средстава комуникације
правосуђе, Врховни међународна
државне управе
касациони суд,
помоћ (IPA 2012,
Републичко јавно
MDTF)
тужилаштво, Високи
савет судства,
Државно веће
тужилаца
2.9 1.2.
Унапређење веб страница правосудних тела
1 Редовно ажурирање информација које се Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
објављују
надлежно за
Србије и
2 Редовно објављивање Информатора о
правосуђе, Врховни међународна
раду
касациони суд,
помоћ (USAID,
Републичко јавно
ОЕБС)
тужилаштво
2.9.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ РАДА ПРАВОСУЂА УСПОСТАВЉАЊЕМ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДНОСЕ СА
ЈАВНОШЋУ, ИНФО ПУЛТОВА И САДРЖАЈНИХ ВЕБ СТРАНИЦА
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.9.2.1.
Унапређење транспарентности рада правосуђа 1 Успостављање канцеларија за односе са
Континуирано,
Министарство
Буџет Републике
јавношћу у Врховном касационом суду и
почиње средњерочно
надлежно за
Србије и
свим судовимa и Високом савету судства и
правосуђе, Врховни међународна
Државном већу тужилаца
касациони суд,
помоћ (IPA 2012)
2 Успостављање служби за односе са
Републичко јавно
јавношћу у одређеним судовима и јавним
тужилаштво, Високи
тужилаштвима
савет судства,
3 Информациони пултови у Високом
Државно веће
савету судства, Врховном касационом суду
тужилаца
и свим судовимa су успостављени
4 Веб странице су садржајне и редовно се
ажурирају
2.9 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ОМОГУЋАВАЊЕ ШИРОКОГ И ЈЕДНОСТАВНОГ ПРИСТУПА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА НЕПРАВОСУДНОГ
ОСОБЉА (НА ПРИМЕР ВЕШТАЦИ, ИЗВРШИТЕЉИ И ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ) КАДА СЕ БУДУ ИЗРАДИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТРИ
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.9 3.1.
Омогућити широк и лак приступ контакт
1 У потпуности све професије
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
информацијама неправосудног особља
успостављене и почеле са радом
надлежно за
Србије и
(на пример, вештаци, извршитељи и
2 Регистри израђени
правосуђе, Врховни међународна
јавни бележници) када се буду израдили
3 Информације о регистрима,
касациони суд,
помоћ (IPA 2012,
одговарајући регистри
активностима и раду доступне јавности
Републичко јавно
GIZ Пројекат
– вебсајтови се редовно ажурирају, а
тужилаштво
правне реформе
инфопултови у судовима такође располажу
са свим потребним информацијама за
јавност
2.10. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉАЊЕ СЛУЖБИ ЗА ПОМОЋ И ПОДРШКУ ОШТЕЋЕНИМА И СВЕДОЦИМА
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Измењени закони значајни за успостављање служби за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима;
2 Донети подзаконски прописи у области успостављања служби за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима;
3 Успостављене службе за пружање подршке и помоћи сведоцима и оштећенима
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Годишњи извештаји о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција, Резолуције Европског парламента о процесу европских интеграција Републике
Србије, Аналитички извештаји СИГМА мисија - заједничка иницијатива Организације за економску сарадњу и развој и Европске уније, Извештаји експерата Европске
комисије након експертских мисија у области владавине права
2.10.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА КАКО БИ СЕ ПРЕЦИЗНО ДЕФИНИСАЛЕ ОДРЕДБЕ КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ
УСПОСТАВЉАЊЕ ОВИХ СЛУЖБИ
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.10.1.1. Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Наставак рада радне групе
Дугорочно
Министарство
Буџет Републике
Закона о уређењу судова
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије и
3 Јавна расправа
правосуђе
међународна
4 Упућивање Нацрта закона Влади
помоћ
2.10.1.2. Измене Судског пословника у делу о судској
1 Формирање радне групе за израду
Дугорочно
Министарство
Буџет Републике
управи и обезбеђењу и пружању подршке и
Предлога судског пословника
надлежно за
Србије и
помоћи сведоцима и оштећенима
2 Израда Предлога судског пословника
правосуђе, Високи
међународна
3 Слање Предлога судског пословника на
савет судства
помоћ
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Судског пословника
2.10.1.3. Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Наставак рада радне групе
Дугорочно
Министарство
Буџет Републике
Закона о јавним тужилаштвима
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије и
3 Јавна расправа
правосуђе
међународна
4 Упућивање Нацрта Влади
помоћ

2.10.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: УСПОСТАВЉАЊЕ СЛУЖБИ У ОДГОВАРАЈУЋИМ ЈАВНИМ ТУЖИЛАШТВИМА И СУДОВИМА ЗА ПОМОЋ И
ПОДРШКУ ОШТЕЋЕНИМА И СВЕДОЦИМА
РОК ЗА
ИЗВОРИ
АКТИВНОСТ
Број
МЕРА
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
2.10.2.1. У судској управи виших судова организовање
Активности ће бити прецизније
Дугорочно
Врховни касациони Буџет Републике
служби за пружање подршке и помоћи
дефинисане приликом ажурирања
суд
Србије и
сведоцима и оштећенима
Акционог плана
међународна
помоћ
2.10.2.2. У судској управи других судова које одреди
1 Високи савет судства доноси одлуку
Дугорочно
Високи савет
Буџет Републике
Високи савет судства организују се службе
у складу са минималним стандардима
судства
Србије и
за пружање подршке и помоћи сведоцима и
о правима, подршци и заштити жртава
међународна
оштећеним
кривичних дела
помоћ
Активности ће бити прецизније
дефинисане приликом ажурирања
Акционог плана
2.10.2.3. У јавним тужилаштвима организују се службе 1 Подршка експерата Европске уније
Дугорочно
Републичко јавно
Буџет Републике
за пружање подршке и помоћи сведоцима и
– искуства релевантних земаља из ове
тужилаштво
Србије и
оштећеним
области
међународна
Активности ће бити прецизније
помоћ
дефинисане приликом ажурирања
Акционог плана
II. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА
3. НАЧЕЛО: СТРУЧНОСТ
3.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређење стручности носилаца правосудних функција, уз нормативно јачање значаја стручности
приликом вредновања њиховог рада
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Израђен Нацрт закона о судијама и Нацрта закона о јавном тужилаштву;
2 Донети правилници о критеријумима и мерилима за вредновање рада носилаца правосудних функција;
3 Унапређен програм сталне обуке;
4 Побољшан квалитет извођења сталне обуке кроз јачање капацитета предавача;
5 Повећан број полазника сталне обуке
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештај о раду Министарства;
2 Извештај о раду Високог савета судства;
3 Извештај о раду Државног већа тужилаца;
4 Извештај о раду Правосудне академије
3.1.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Измена нормативног оквира у циљу унапређења значаја стручности приликом вредновања рада
носилаца правосудних функција
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
3.1.1 1.
Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Наставак рада радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
Закона о судијама у погледу одређивања
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије и
значаја стручности као критеријума за
3 Јавна расправа
правосуђе
међународна
вредновање судије
4 Упућивање Нацрта закона Влади
помоћ
3.1.1.2.
Усклађивање Правилника о критеријумима,
1 Формирање радне групе за израду
Средњерочно
Високи савет судства Буџет Републике
мерилима и поступку за вредновање рада
Предлога правилника
Србије и
судија, односно председника судова са
2 Израда Предлога правилника
међународна
изменама Закона
3 Слање Предлога правилника на
помоћ (IPA 2013)
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Правилника
3.1.1 3.
Израда Нацрта Закона о изменама и
1 Наставак рада радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
допунама Закона о јавном тужилаштву у
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије и
виду одређивања значаја стручности као
3 Јавна расправа
правосуђе
међународна
критеријума за вредновање јавних тужилаца,
4 Упућивање Нацрта закона Влади
помоћ
односно заменика јавних тужилаца
3.1.1.4.
Усклађивање Правилника о критеријумима и 1 Формирање радне групе за израду
Средњерочно
Државно веће
Буџет Републике
мерилима за вредновање рада јавних тужилаца Предлога правилника
тужилаца
Србије и
и заменика јавних тужилаца са изменама
2 Израда Предлога правилника
међународна
Закона о јавном тужилаштву
3 Слање Предлога правилника на
помоћ (IPA 2013)
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Правилника
3.1.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Даље унапређење сталне обуке на Правосудној академији
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
3.1.2 1.
Унапређење програма сталне обуке усмерено
1 Формирање радне групе за израду
КонтинуираноПравосудна
Буџет Републике
на:
Предлога програма
почиње у четвртом
академија, Високи
Србије и
- јачање практичних знања и вештина,
2 Израда Предлога програма
кварталу 2013 године савет судства,
међународна
- унапређење знања из праксе Европског суда
3 Слање Предлога на коментаре и
Државно веће
помоћ (IPA 2012,
за људска права и Уставног суда,
разматрање коментара
тужилаца
IPA 2013)
- разумевање међународних стандарда и
4 Доношење Програма
њихове примене у пракси,
- стандардизације правног писања,
- уједначавање судске праксе,
- етике и дисциплине
- унапређење обуке за судије и јавне тужиоце,
односно заменике специјализоване у појединим
областима
3.1.2.2.
Даље јачање сегмента програма сталне обуке
1 Формирање радне групе за израду
КонтинуираноПравосудна
Буџет Републике
који се односи на људска права и право
Предлога програма
почиње у четвртом
академија, Високи
Србије и
Европске уније
2 Израда Предлога програма
кварталу 2013 године савет судства,
међународна
3 Слање Предлога на коментаре и
Државно веће
помоћ (IPA 2013)
разматрање коментара
тужилаца
4 Доношење Програма

3.1.2.3.

Унапређење посебног програма обуке за
руководеће функције у правосуђу

1 Формирање радне групе за израду
КонтинуираноПравосудна
Буџет Републике
Предлога програма
почиње у четвртом
академија, Високи
Србије и
2 Израда Предлога програма
кварталу 2013 године савет судства,
међународна
3 Слање Предлога на коментаре и
Државно веће
помоћ (IPA 2012,
разматрање коментара
тужилаца
IPA 2013)
4 Доношење Програма
3.1.2.4.
Спровођење обуке за примену нових законских 1 Високи савет судства доноси одлуку
Континуирано
Високи савет
Буџет Републике
решења у одређеним областима на основу
о спровођењу обуке за примену нових
судства, Правосудна Србије и
одлуке Високог савета судства
законских решења у одређеним областима
академија
међународна
2 Спровођење обуке
помоћ
3.1.2.5.
Спровођење обуке за примену нових законских 1 Државно веће тужилаца доноси одлуку
Континуирано
Државно веће
Буџет Републике
решења у одређеним областима на основу
о спровођењу обуке за примену нових
тужилаца,
Србије и
одлуке Државног већа тужилаца
законских решења у одређеним областима
Правосудна
међународна
2 Спровођење обуке
академија
помоћ
3.1.2.6.
Ширење круга и унапређење обуке повремених 1 Доношење критеријума за избор
Континуирано
Правосудна
Буџет Републике
предавача, као и њихово ангажовање у
повремених предавача
академија
Србије и
поступку спровођења обука
2 Закључивање споразума о сарадњи
међународна
између Правосудне академије и других
помоћ
релевантних субјеката
3 Избор и обука повремених предавача
4 Спровођење обуке од стране
ангажованих предавача
5 Развијање сектора за евалуацију и
програм
3.1.2.7.
Успостављање, односно унапређење сарадње
1 Закључивање споразума о сарадњи
Континуирано
Правосудна
Буџет Републике
са институцијама надлежним за обуку у
Правосудне академије са правосудним
академија
Србије и
правосуђу у региону и у Европској унији
академијама у региону и у Европској унији
међународна
2 Унапређење постојеће сарадње у виду
помоћ
узајамних студијских посета и гостовања
предавача ради размене искустава
3.1 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Увођење обавезне сталне обуке за све носиоце правосудних функција
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
3.1 3.1.
Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Формирање радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
Закона о Правосудној академији у погледу
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије и
увођења обавезне сталне обуке за све носиоце
3 Јавна расправа
правосуђе
међународна
правосудних функција
4 Упућивање Нацрта закона Влади
помоћ
3.1 3.2.
Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Наставак рада радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
Закона о Високом савету судства у делу који се 2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије и
односи на надлежности Високог савета судства, 3 Јавна расправа
правосуђе
међународна
а у складу са изменама Закона о Правосудној
4 Упућивање Нацрта закона Влади
помоћ
академији у погледу увођења обавезне сталне
обуке за све носиоце правосудних функција
3.1 3.3.
Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Наставак рада радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
Закона о Државном већу тужилаца у делу
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије и
који се односи на надлежности Државног
3 Јавна расправа
правосуђе
међународна
већа тужилаца, а у складу са изменама
4 Упућивање Нацрта закона Влади
помоћ
Закона о Правосудној академији у погледу
увођења обавезне сталне обуке за све носиоце
правосудних функција
3.1 3.4.
Доношење подзаконског прописа о
1 Формирање радне групе за израду
Средњерочно
Правосудна
Буџет Републике
критеријумима за одређивање и вредновање
Предлога прописа
академија, Високи
Србије
учешћа на обавезној сталној обуци
2 Израда Предлога прописа
савет судства,
3 Слање Предлога на коментаре и
Државно веће
разматрање коментара
тужилаца
4 Доношење прописа
3.1 3.5.
Спровођење обуке на основу усвојених
1 Организовање обуке
Континуирано,
Правосудна
Буџет Републике
критеријума
2 Евалуација обуке
почиње средњерочно академија
Србије
3.2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређење почетне обуке на Правосудној академији и повећање њеног значаја приликом првог
избора за носиоце правосудних функција до успостављања Правосудне академије као обавезног услова за први избор
носилаца правосудних функција
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Израђен Нацрт закона о судијама и Нацрт закона о јавном тужилаштву у виду увођења предности приликом избора за носиоце правосудних функција;
2 Повећан ниво обавештености циљних група о почетној обуци на Правосудној академији;
3 Унапређен програм обуке кроз увођење предвиђених компоненти;
4 Ојачан стручни капацитет ментора и уведен систем контроле њиховог рада;
5 Унапређен систем евалуације
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештај о раду Министарства;
2 Извештај о раду Правосудне академије
3.2.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење нормативног оквира у циљу повећања значаја почетне обуке приликом избора
за носиоце правосудних функција до успостављања Правосудне академије као обавезног услова за избор носилаца
правосудних функција
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
3.2 1.1.
Израда Нацрта закона о изменама и допунама Остварено у току израде Акционог плана
Остварено у току
Министарство
Буџет Републике
Закона о судијама у виду увођења предности
израде Акционог
надлежно за
Србије
свршених полазника почетне обуке на
плана
правосуђе
Правосудној академији приликом првог
избора за судије, до успостављања Правосудне
академије као обавезног услова за први избор
на судијску функцију
3.2 1.2.
Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Остварено у току израде Акционог плана
Остварено у току
Министарство
Буџет Републике
Закона о јавном тужилаштву у виду увођења
израде Акционог
надлежно за
Србије
предности свршених полазника почетне обуке
плана
правосуђе
на Правосудној академији приликом првог
избора на функцију заменика јавних тужилаца,
до успостављања Правосудне академије као
обавезног услова за први избор на функцију
заменика јавног тужиоца

3.2.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Повећање видљивости почетне обуке на Правосудној академији и унапређење
транспарентности процеса уписа на Правосудну академију
РОК ЗА
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
3.2.2 1.
Промовисање почетне обуке на Правосудној
1 Промовисање институције Правосудне
Континуирано
Правосудна
академији
академије међу студентима и свршеним
академија
студентима правних факултета
организовањем информативних семинара,
дељењем информативног материјала и сл
2 Промовисање институције
Правосудне академије међу судијским
и јавнотужилачким помоћницима
и приправницима организовањем
информативних семинара, дељењем
информативног материјала и сл
3 Спровођење истраживања ради
утврђивања нивоа упознатости циљних
група са почетном обуком на Правосудној
академији
3.2.2.2.
Измена Правилника о садржини и начину
1 Формирање радне групе за израду
Други квартал 2014
Правосудна
полагања пријемног испита у циљу повећања
Предлога правилника
године
академија
транспарентности уписа на Правосудној
2 Израда Предлога правилника
академији
3 Слање Предлога правилника на
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Правилника
3.2.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Даље унапређење програма почетне обуке на Правосудној академији
РОК ЗА
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
3.2.3 1.
Унапређење програма почетне обуке усмерено на: 1 Формирање радне групе за израду
Континуирано,
Правосудна
- јачање практичних знања и вештина,
Предлога програма
почиње у четвртом
академија, Високи
- унапређење знања из праксе Европског суда
2 Израда Предлога програма
кварталу 2013 године савет судства,
за људска права и Уставног суда,
3 Слање Предлога на коментаре и
Државно веће
- разумевање међународних стандарда и
разматрање коментара
тужилаца
њихова примена у пракси,
4 Доношење Програма
- стандардизације правног писања,
- уједначавање судске праксе,
- етике и дисциплине
3.2.3.2.
Даље јачање сегмента програма почетне
1 Формирање радне групе за израду
Континуирано,
Правосудна
обуке који се односи на људска права и право
Предлога програма
почиње у четвртом
академија, Високи
Европске уније
2 Израда Предлога програма
кварталу 2013 године савет судства,
3 Слање Предлога на коментаре и
Државно веће
разматрање коментара
тужилаца
4 Доношење Програма
3.2.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење менторског система на Правосудној академији
РОК ЗА
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
3.2.4 1.
Унапређење обуке ментора
1 Развој програма обуке ментора
Континуирано
Правосудна
2 Организовање припремне обуке ментора
академија
3 Организовање сталне обуке ментора
3.2.4.2.

Увођење контроле рада ментора

1 Оцењивање рада ментора од стране
Правосудне академије
2 Обавезна евалуација рада ментора од
стране полазника почетне обуке

Континуирано,
Правосудна
почиње у четвртом
академија
кварталу 2013 године

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

Буџет Републике
Србије

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012,
IPA 2013)

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2013)

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

3.2.5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење евалуације корисника почетне обуке
Број

МЕРА

3.2.5 1.

Унапређење евалуације корисника почетне
обуке за време трајања обуке

3.2.5.2.

Увођење евалуације успешности полазника
почетне обуке по ступању на функције и
евентуалне измене програма обуке на основу
резултата евалуације

АКТИВНОСТ
1 Анализа постојећег стања
2 Унапређење постојећег механизма
евалуације на основу резултата анализе

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

Четврти квартал 2013
године

Правосудна
академија

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије

1 Праћење резултата рада полазника
Континуирано,
Правосудна
Буџет Републике
почетне обуке по ступању на функције
почиње у четвртом
академија
Србије
2 Спровођење евентуалних измена
кварталу 2013 године
програма обуке на основу резултата
евалуације
3.3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Успостављање свеобухватног приступа обуци судијских и тужилачких помоћника и приправника
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Број приправника који је положио пријемни испит у складу са усвојеним Правилником и програмом;
2 Усвојен програм обуке судијских и јавнотужилачких приправника и волонтера;
3 Унапређен систем менторства за рад са приправницима кроз спроведене изборе, обуке и евалуације ментора;
4 Успостављени програми обуке сарадника, виших сарадника и саветника;
5 Успостављени критеријуми за оцену рада помоћника и спроведено оцењивање на оснoву усвојених критеријума
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештај о раду Правосудне академије;
2 Извештај о раду Врховног касационог суда;
3 Извештај о раду Републичког јавног тужилаштва
3.3.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење обуке судијских и тужилачких приправника и волонтера
РОК ЗА
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
3.3.1 1.
Израда правилника и програма пријемног
1 Формирање радне групе за израду
Први квартал 2014
Правосудна
испита
Предлога правилника и програма
године
академија, Високи
2 Израда Предлога правилника и програма
савет судства,
3 Слање Предлога правилника и програма
Државно веће
на коментаре и разматрање коментара
тужилаца
4 Доношење Правилника и Програма

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије

3.3 1.2.

Организовање пријемног испита за
приправнике у судовима и јавним
тужилаштвима

1 Утврђивање потребног броја
приправника у судовима и јавним
тужилаштвима
2 Спровођење пријемног испита за
приправнике у судовима и јавним
тужилаштвима

Континуирано

Правосудна
академија,
Министарство
надлежно за
правосуђе, судови,
јавна тужилаштва

Буџет Републике
Србије

3.3 1.3.

Доношење јединственог програма обуке
приправника и волонтера

1 Формирање радне групе за израду
Предлога програма
2 Израда Предлога програма
3 Слање Предлога програма на коментаре
и разматрање коментара
4 Доношење Програма

Четврти квартал 2013
године

Правосудна
академија, Високи
савет судства,
Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије

3.3 1.4.

Унапређење система менторства за рад са
приправницима и волонтерима

1 Формирање радне групе за израду
Предлога програма
2 Израда Предлога програма
3 Слање Предлога програма на коментаре
и разматрање коментара
4 Доношење Програма

Континуирано,
Правосудна
почиње у првом
академија
кварталу 2014 године

Буџет Републике
Србије

3.3.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење обуке судијских и тужилачких помоћника
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

3.3.2.1.

Доношење јединственог програма обуке
судијских и јавнотужилачких сарадника

1 Формирање радне групе за израду
Предлога програма
2 Израда Предлога програма
3 Слање Предлога програма на коментаре
и разматрање коментара
4 Доношење Програма

Први квартал 2014
године

Правосудна
академија, Високи
савет судства,
Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије

3.3.2.2.

Успостављање критеријума за оцену рада и
оспособљеност судијских и јавнотужилачких
помоћника и оцена рада на основу
установљених критеријума

1 Израда и доношење критеријума за
оцену рада и оспособљености
2 Упознавање помоћника са
критеријумима кроз организовање
информативних семинара и израду
брошура
3 Спровођење оцењивања

Континуирано,
Правосудна
почиње у другом
академија, Високи
кварталу 2014 године савет судства,
Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

3.3.2.3.

Успостављање програма обуке саветника

1 Утврђивање постојећих потреба
2 Израда и доношење посебног програма
обуке саветника

Први квартал 2014
године

Буџет Републике
Србије

Правосудна
академија, Високи
савет судства,
Државно веће
тужилаца

3.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређење стручности административног особља у судовима и јавним тужилаштвима
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Израђен Нацрт закона о правосудној академији који предвиђа увођење обавезне обуке административног особља у судовима и јавним тужилаштвима;
2 Унапређен Програм обуке административног особља у судовима и јавним тужилаштвима;
3 Унапређен Програм обуке судских менаџера;
4 Број спроведених обука, односно број обученог административног особља и управитеља судова
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештај о раду Министарства;
2 Извештај о раду Правосудне академије
3.4 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Увођење обавезне обуке административног особља у судовима и јавним тужилаштвима
Број

МЕРА

3.4 1.1.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о Правосудној академији који предвиђа
увођења обавезне обуке особља у судовима и
јавним тужилаштвима

3.4 1.2.

3.4 1.3.

АКТИВНОСТ
1
2
3
4

Формирање радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

Унапређење програма обуке
1 Формирање радне групе за израду
административног особља у судовима и јавним Предлога програма
тужилаштвима
2 Достављање Предлога програма
надлежним органима и институцијама на
коментаре
3 Разматрање коментара и доношење
Програма

Други квартал 2014
године

Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије

Унапређење посебног програма обуке за судске
управитеље

Први квартал 2014
године

Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

1 Формирање радне групе за израду
Предлога програма
2 Достављање Предлога програма
надлежним органима и институцијама на
коментаре
3 Разматрање коментара и доношење
Програма

3.4.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Спровођење обуке административног особља у судовима и јавним тужилаштвима
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

3.4.2.1.

Организовање обуке административног особља 1 Утврђивање постојећег стања и потреба
у судовима и јавним тужилаштвима
за обуком
2 Спровођење обука

Континуирано

Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

3.4.2.2.

Евалуација обуке од стране полазника обуке
уз евентуално унапређење програма обуке на
основу резултата евалуације

1 Израда евалуационог упитника
2 Спровођење евалуације
3 Евентуално унапређење програма обуке
на основу резултата евалуације

Континуирано

Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

3.4.2.3.

Евалуација полазника обуке

1 Израда евалуационог упитника
2 Спровођење евалуације

Континуирано

Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије

3.5. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Успостављање системског приступа обуци представника правосудних професија
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Донети програми почетне и сталне обуке извршитеља и јавних бележника;
2 Број спроведених обука, односно број полазника обука за извршитеље и јавне бележнике;
3 Успостављена сарадња између комора и институција за обуку и едукацију;
4 Израђен Нацрт закона о судским вештацима;
5 Израђен Нацрт закона о сталним судским тумачима;
6 Израђен Нацрт закона о медијацији;
7 Донет програм обуке медијатора;
8 Број спроведених обука,, односно број полазника обука за медијаторе
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештај о раду Правосудне академије;
2 Извештај о раду Министарства;
3 Подаци Коморе извршитеља и Коморе јавних бележника
3.5.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање система обуке извршитеља и јавних бележника
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

3.5.1 1.

Доношење програма почетне обуке кандидата
за вршење професије извршитеља

1 Формирање радне групе за израду
Предлога програма
2 Израда Предлога програма
3 Објављивање Предлога програма и
достављање на коментаре
4 Доношење Програма

Први квартал 2014
године

Правосудна
академија, Комора
извршитеља

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012,
GIZ Пројекат
правне реформе)

3.5.1.2.

Доношење програма почетне обуке кандидата
за вршење професије јавних бележника

1 Формирање радне групе за израду
Предлога програма
2 Израда Предлога програма
3 Објављивање Предлога програма и
достављање на коментаре
4 Доношење Програма

Први квартал 2014
године

Правосудна
академија, Комора
јавних бележника,
Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Пројекат правне
реформе,
билатерална
помоћ Републике
Француске)

3.5.1 3.

Oрганизовање почетне обуке за извршитеље

1 Објављивање конкурса за похађање
обуке
2 Спровођење обуке

Континуирано,
Правосудна
почиње у другом
академија
кварталу 2014 године

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012,
GIZ Пројекат
правне реформе)

3.5.1.4.

Oрганизовање почетне обуке за јавне
бележнике

1 Објављивање конкурса за похађање
обуке
2 Спровођење обуке

Континуирано,
почиње средњерочно

Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Пројекат правне
реформе,
билатерална
помоћ Републике
Француске)

3.5.1 5.

Доношење програма сталног стручног
усавршавања извршитеља

1 Формирање радне групе за израду
Предлога програма
2 Израда Предлога програма
3 Објављивање Предлога програма и
достављање на коментаре
4 Доношење Програма

Први квартал 2014
године

Правосудна
академија, Комора
извршитеља

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012,
GIZ Пројекат
правне реформе)

3.5.1.6.

Доношење програма сталног стручног
усавршавања јавних бележника

1 Формирање радне групе за израду
Предлога програма
2 Израда Предлога програма
3 Објављивање Предлога програма и
достављање на коментаре
4 Доношење Програма

Средњерочно

Правосудна
академија,
Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Пројекат правне
реформе,
билатерална
помоћ Републике
Француске)

3.5.1.7.

Спровођење сталног стручног усавршавања
извршитеља

Одржавање обуке на основу усвојених
програма

Континуирано,
Правосудна
почиње у другом
академија, Комора
кварталу 2014 године извршитеља

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012,
GIZ Пројекат
правне реформе)

3.5.1 8.

Спровођење сталног стручног усавршавања
јавних бележника

Одржавање обуке на основу усвојених
програма

Континуирано,
почиње средњерочно

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Пројекат правне
реформе, MDTF,
билатерална
помоћ Републике
Француске)

3.5.1 9.

Успостављање сарадње коморе извршитеља
са институцијама надлежним за обуку и
едукацију

1 Успостављање сарадње Коморе
извршитеља са Правосудном академијом
2 Успостављање сарадње Коморе
извршитеља са правним факултетима
3 Успостављање сарадње Коморе
извршитеља са другим надлежним
институцијама и државним органима

Континуирано,
Комора извршитеља,
почиње у четвртом
Правосудна
кварталу 2013 године академија, правни
факултети

Правосудна
академија, Комора
јавних бележника

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012,
GIZ Пројекат
правне реформе)

3.5 1.10.

Успостављање сарадње коморе јавних
бележника са институцијама надлежним за
обуку и едукацију

1 Успостављање сарадње Коморе
извршитеља са Правосудном академијом
2 Успостављање сарадње Коморе
извршитеља са правним факултетима
3 Успостављање сарадње Коморе
извршитеља са другим надлежним
институцијама и државним органима

Континуирано,
средњерочно

Комора јавних
бележника,
Правосудна
академија, правни
факултети

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Пројекат правне
реформе)

3.5.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење процеса именовања судских вештака и сталних судских тумача и преводилаца у
циљу унапређења њихове стручности
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

3.5.2.1.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона o судским вештацима који садржи
измене критеријума за именовање судских
вештака уз стављање нарочитог акцента на
њихову стручност и оспособљеност

1
2
3
4

Формирање радне групе
Израда радног тeкста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

3.5.2.2.

Израда Нацрта закона о сталним судским
тумачима, ради стварања адекватног
нормативног оквира за системски приступ
обуци сталних судских тумача и преводилаца

1
2
3
4

Формирање радне групе
Израда радног тeкста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

3.5 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање система обуке медијатора
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

3.5 3.1.

Израда Нацрта закона о медијацији

1 Наставак рада радне групе
2 Израда радног тeкста Закона
3 Јавна расправа
4 Упућивање Нацрта закона Влади

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

3.5 3.2.

Доношење Програма обуке медијатора

1 Формирање радне групе за израду
Предлога програма
2 Израда Предлога програма
3 Објављивање Предлога програма и
достављање на коментаре
4 Доношење Програма

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе, Комора
медијатора

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

3.5 3.3.

Спровођење основне обуке медијатора

Спровођење обуке на основу донетих
програма

Континуирано,
почиње средњерочно

Правосудна
академија, друге
акредитоване
организације и
институције

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

3.5 3.4.

Спровођење специјализоване обуке

Спровођење обуке на основу донетог
програма

Континуирано,
почиње

Правосудна
академија, друге
акредитоване
организације и
институције

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

3.6. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Подршка реформи система образовања на правним факултетима
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Успостављена сарадња између правних факултета и наведених актера релевантних у правосуђу;
2 Остварена сарадња у виду пружања подршке у изради и спровођењу Стратегије реформе образовања
на правним факултетима
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештај о раду Министарства;
2 Извештај о раду Врховног касационог суда;
3 Извештај о раду Републичког јавног тужилаштва;
4 Извештај о раду Правосудне академије;
5 Подаци прикупљени од Комисије за спровођење Стратегије, правних факултета и адвокатских комора
3.6 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање/унапређење сарадње између правних факултета и других актера релевантних у
правосуђу
Број
3.6 1.1.

МЕРА
Успостављање, односно унапређење сарадње
између правних факултета и Министарства
надлежног за правосуђе

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

1 Процена досадашњих активности
Континуирано,
усмерених на остварење сарадње између
почиње средњерочно
правних факултета и Министарства
надлежног за правосуђе
2 Разматрање конкретних активности
које би требало предузети у циљу
успостављања, односно унапређења
сарадње, у смислу закључивања
Меморандума о сарадњи, којим се
дефинишу будуће заједничке активности
3 Спровођење активности дефинисаних
Меморандумом о сарадњи, у смислу
организовања практичне обуке студената
завршних година у Министарству
надлежном за правосуђе, ангажовања
стручњака из Министарства надлежног за
правосуђе у циљу упознавања студената
са праксом, заједничког организовања
стручних скупова и округлих столова,
помоћи у успостављању центра за
истраживање, писање приручника
ради унапређења праксе у појединим
областима

НОСИЛАЦ МЕРЕ
Министарство
надлежно за
правосуђе, правни
факултети

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије

3.6.1.2.

Унапређење сарадње између правних
факултета и судова

1 Процена активности у погледу до
Континуирано,
Врховни касациони Буџет Републике
сада остварене сарадње између правних
почиње средњерочно суд, правни
Србије
факултета и судова
факултети
2 Разматрање предузимања конкретних
активности у циљу успостављања, односно
унапређења сарадње, у смислу закључивања
Меморандума о сарадњи, којим се
дефинишу будуће заједничке активности
3 Спровођење активности дефинисаних
Меморандумом о сарадњи, у смислу
организовања практичне обуке студената
завршних година у судовима, ангажовања
судија ради држања предавања из
практичних предмета, заједничког
организовања стручних скупова и округлих
столова, симулације суђења, праћења
суђења, студентских истраживања
3.6.1 3.
Унапређење сарадње између правних
1 Процена активности у погледу
Континуирано,
Републичко јавно
Буџет Републике
факултета и јавних тужилаштава
досадашње сарадње између правних
почиње средњерочно тужилаштво, правни Србије
факултета и јавних тужилаштава
факултети
2 Разматрање предузимања конкретних
активности у циљу успостављања, односно
унапређења сарадње, у смислу закључивања
Меморандума о сарадњи, којим се
дефинишу будуће заједничке активности
3 Спровођење активности дефинисаних
Меморандумом о сарадњи, у смислу
организовања практичне обуке студената
завршних година у јавним тужилаштвима,
ангажовања јавних тужилаца ради држања
предавања из практичних предмета,
заједничког организовања стручних
скупова и округлих столова
3.6.1.4.
Унапређење сарадње између правних
1 Разматрање предузимања конкретних
Континуирано,
Адвокатска комора
Буџет Републике
факултета и адвокатских комора
активности у циљу успостављања или
почиње средњерочно Србије, правни
Србије
унапређења сарадње, у смислу предлагања
факултети, Комисија
закључивања Меморандума о сарадњи, којим
за спровођење
се дефинишу будуће заједничке активности
Стратегије
2 Подршка у организовању практичне
обуке студената завршних година у
адвокатским коморама и адвокатским
канцеларијама, ангажовања адвоката
ради упознавања студената са праксом,
заједничког организовања стручних
скупова и округлих столова, пружања
помоћи у раду правних клиника
3.6.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Подршка у изради и спровођењу Стратегије реформе образовања на правним факултетима
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
3.6.2 1.
Подршка у спровођењу свеобухватне анализе
1 Пружање подршке у спровођењу анализе Дугорочно
Министарство
Буџет Републике
постојећег стања у образовању на правним
и изради извештаја о резултатима анализе
надлежно за
Србије
факултетима
2 Достављање извештаја о резултатима
правосуђе
анализе Комисији за спровођење
Стратегије
3.6.2.2.
Подршка изради и спровођењу Стратегије за
1 Пружање подршке у изради Нацрта
Дугорочно
Министарство
Буџет Републике
реформу образовања на правним факултетима стратегије за реформу образовања на
надлежно за
Србије
правним факултетима у виду учешћа
правосуђе
представника Министарства, судова и
јавних тужилаштава у радној групи за
израду Нацрта стратегије, давања предлога
за унапређење постојећег стања у погледу
што већег усмеравања наставних програма
на практични аспекат изучавања права
ради остварења веће стручности младих
правника и развијања њихових практичних
вештина одмах након дипломирања
2 Пружање подршке у спровођењу
Стратегије за реформу образовања на
правним факултетима
3.6.2 3.
Успостављање сарадње између Комисије за
1 Достављање извештаја о спроведеним
Дугорочно
Комисија за
Буџет Републике
спровођење Националне стратегије за реформу активностима Комисији за спровођење
спровођење
Србије
правосуђа од 2013. године до 2018. године и
Стратегије
Стратегије, правни
субјеката надлежних за спровођење Стратегије
факултети
реформе образовања на правним факултетима
3.7. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Реформа правосудног испита
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Израђен Нацрт закона о Правосудној академији;
2 Измењени важећи правилници у области правосудног испита
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештај о раду Министарства
3.7.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Усклађивање програма правосудног испита са програмом обуке приправника са акцентом на
проверу стечених практичних знања
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
3.7.1 1.
Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Формирање радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
Закона о правосудном испиту у правцу већег
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије
фокусирања на практични аспект испита
3 Јавна расправа
правосуђе
4 Упућивање Нацрта закона Влади

3.7 1.2.

Измена важећих подзаконских прописа
(Правилник о програму правосудног испита,
Правилник о полагању правосудног испита)

1 Формирање радне групе за израду
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
Предлога правилника
надлежно за
Србије
2 Израда Предлога правилника
правосуђе
3 Слање Предлога на коментаре и
разматрање коментара
4 Доношење Правилника
3.7.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Усклађивање програма правосудног испита са програмом Правосудне академије у циљу
стручног оспособљавања будућих носилаца правосудних функција
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
3.7.2.1.
Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Формирање радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
Закона о правосудном испиту у правцу
2 Израда нацрта закона
надлежно за
Србије
усклађивања са програмом почетне обуке на
3 Јавна расправа
правосуђе
Правосудној академији
4 Упућивање Нацрта закона Влади
3.7.2.2.
Измена подзаконских прописа (Правилник о
1 Формирање радне групе за израду
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
програму правосудног испита, Правилник о
Предлога правилника
надлежно за
Србије
полагању правосудног испита)
2 Израда Предлога правилника
правосуђе
3 Слање Предлога на коментаре и
разматрање коментара
4 Доношење Правилника
3.8. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Јачање капацитета ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ ради потпуног интегрисања њене делатности у правосудни
систем
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Донета Стратегија развоја Правосудне академије;
2 Обезбеђен простор за рад и спровођење обука;
3 Усвојен петогодишњи план материјалног јачања Правосудне академије;
4 Усвојена нова систематизација радних места;
5 Донет нови Правилник о раду
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештај о раду Правосудне академије
3.8 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Даље стратешко и инфраструктурно јачање Правосудне академије
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
3.8 1.1.
Доношење краткорочне и дугорочне стратегије 1 Формирање радне групе за израду
Четврти квартал 2013 Правосудна
Буџет Републике
развоја Правосудне академије
Нацрта стратегија
године
академија
Србије и
2 Израда Нацрта стратегије
међународна
3 Слање Нацрта стратегије на коментаре и
помоћ
разматрање коментара
4 Доношење Стратегије
3.8 1.2.
Обезбеђивање адекватног простора за рад и
1 Обезбеђивање адекватног простора за
Дугорочно
Правосудна
Буџет Републике
спровођење обуке
рад Правосудне академије
академија,
Србије
2 Обезбеђивање простора за спровођење
Министарство
обуке у регионалним центрима
надлежно за
3 Обезбеђивање простора за обуку у већим
правосуђе, Влада
судовима и јавним тужилаштвима
3.8 1.3.
Доношење петогодишњег плана материјалног 1 Формирање радне групе за израду
Први квартал 2014
Правосудна
Буџет Републике
јачања Правосудне академије
Предлога плана
године
академија
Србије
2 Израда Предлога плана
3 Слање Предлога на коментаре и
разматрање коментара
4 Доношење Плана
3.8.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Административно јачање и унапређење организације и процедура рада Правосудне академије
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
3.8.2.1.
Израда нове систематизације радних места
Четврти квартал 2013 Правосудна
Буџет Републике
1 Израда нове систематизације радних
места у складу са Стратегијом развоја
године
академија
Србије
2 Попуњавање радних места у складу са
систематизацијом
3.8.2.2.
Доношење новог Правилника о раду
1 Формирање радне групе за израду
Први квартал 2014
Правосудна
Буџет Републике
Правосудне академије
Предлога правилника о раду Правосудне
године
академија
Србије
академије
2 Израда Предлога правилника о раду
Правосудне академије
3 Слање Предлога правилника о раду
Правосудне академије на коментаре и
разматрање коментара
4 Доношење Правилника о раду
Правосудне академије

II. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА
4. НАЧЕЛО: ОДГОВОРНОСТ
4.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Успостављање јасних, објективних и транспарентних стандарда за оцену вршења правосудне
функције (вредновање рада, етика, дисциплина, грађанскоправна одговорност носилаца правосудних функција)
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Донет Правилник о критеријумима и мерилима за вредновање рада судија и јавних тужилаца;
2 Израђен Нацрт закона о судијама и Нацрт закона о јавном тужилаштву;
3 Донети подзаконски прописи о дисциплинској одговорности и етички кодекси донети, односно измењени
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештај о раду Високог савета судства;
2 Извештај о раду Државног већа тужилаца;
3 Извештај о раду Министарства
4.1 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање јасних, објективних и транспарентних критеријума за вредновање рада и
напредовање судија, председника судова, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
4.1.1 1. Доношење Правилника о критеријумима и
1 Израда Предлога правилника
Четврти квартал 2013 Високи савет
Буџет Републике
мерилима за вредновање рада и напредовање
2 Доношење Правилника
године
судства
Србије и
судија и председника судова
међународна
помоћ (ОЕБС)

4.1.1.2.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о судијама у правцу одређивања
значаја критеријума за вредновање рада и
напредовање судија и председника судова

1
2
3
4

4.1 1.3

Доношење Правилника о критеријумима и
мерилима за вредновање рада и напредовање
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца
Израда Закона о изменама и допунама Закона
о јавном тужилаштву у правцу одређивања
значаја критеријума за вредновање рада
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

4.1.1.4.

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

1 Израда Предлога правилника
2 Доношење Правилника

Четврти квартал 2013
године

Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (ОЕБС)

1
2
3
4

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

4.1.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Нормативно регулисање јачања дисциплинске одговорности судија, јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца, са нарочитим акцентом на обавези поштовања етичког кодексa
Број

МЕРА

4.1.2 1.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о судијама у погледу
јачања дисциплинске одговорности судија
путем: професионализације дисциплинских
органа; проширења овлашћења
дисциплинских органа; увођења обавезе
председника судова да, у случају непоштовања
дисциплине подносе дисциплинске пријаве;
унапређења механизма надзора над радом
дисциплинских органа; прописивања обавезе
судске управе да се стара о поштовању
дисциплине и сл.

4.1.2.2.

АКТИВНОСТ
1
2
3
4

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

Измена Правилника о дисциплинском
1 Формирање радне групе за израду
поступку и дисциплинској одговорности судија Предлога правилника
у складу са изменама Закона о судијама
2 Израда Предлога правилника
3 Слање Предлога правилника на
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Правилника

Средњерочно

Високи савет
судства

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

4.1.2 3.

Израда нацрта закона о изменама и допунама
Закона о јавном тужилаштву у правцу
јачања дисциплинске одговорности, попут:
професионализације дисциплинских органа;
проширења овлашћења дисциплинских
органа; увођења обавезе јавних тужилаца да,
у случају непоштовања дисциплине подносе
дисциплинске пријаве; унапређења механизма
надзора над радом дисциплинских органа;
прописивања обавезе тужилачке управе да се
стара о поштовању дисциплине и сл.

1
2
3
4

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

4.1.2.4.

Измена Правилника о дисциплинском
поступку и дисциплинској одговорности
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца
у складу са изменама Закона о јавном
тужилаштву

1 Формирање радне групе за израду
Предлога правилника
2 Израда Предлога правилника
3 Слање Предлога правилника на
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Правилника

Средњерочно

Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

4.1.2 5.

Измена Етичког кодекса за судије у правцу
прописивања механизама контроле над
поштовањем правила Етичког кодекса

1 Формирање радне групе за израду
Предлога етичког кодекса за судије
2 Израда Предлога етичког кодекса и
слање текста на коментаре
3 Разматрање коментара
4 Доношење Етичког кодекса

Средњерочно

Високи савет
судства

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

4.1.2.6.

Израда Етичког кодекса за јавне тужиоце и
заменике јавних тужилаца

1 Израда Предлога етичког кодекса
2 Доношење етичког кодекса

Трећи квартал 2013
године

Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

4.1.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: ИЗМЕНА НОРМАТИВНОГ ОКВИРА У ВЕЗИ СА ГРАЂАНСКОПРАВНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИХ
ФУНКЦИЈА
Број
4.1.3 1.

МЕРА
Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о судијама у правцу измене одредбе
о грађанскоправној одговорности судија, а у
складу са следећим принципима:
1. Република Србија може тражити од судије
накнаду исплаћеног износа, ако је штета
учињена намерно;
2. Ако је намерно проузроковање штете
утврђено у редовном парничном поступку;
3. Ако је одлуком Европског суда за људска
права или другог међународног суда, утврђено
да су у току судског поступка кршена људска
права и основне слободе и да је пресуда
заснована на таквом кршењу или да је пресуда
изостала због кршења права на суђење у
разумном року.

АКТИВНОСТ
Остварено у току израде Акционог плана

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

Остварено у току
израде Акционог
плана

Министарство
надлежно за
правосуђе

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије

4.1 3.2.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама Остварено у току израде акционог плана
Закона о јавном тужилаштву у правцу измене
одредбе о грађанскоправној одговорности
јавних тужилаца, односно заменика јавних
тужилаца у складу са следећим принципима:
1. Република Србија може тражити од јавног
тужиоца, односно заменика јавног тужиоца
накнаду исплаћеног износа, ако је штета
учињена намерно
2. Ако је намерно проузроковање штете
утврђено у редовном парничном поступку
3. Ако је одлуком Европског суда за људска
права или другог међународног суда, утврђено
да су кршена људска права и основне слободе и
да је пресуда заснована на таквом кршењу

Остварено у току
израде Акционог
плана

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

4.2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Делотворни и транспарентни инструменти за примену стандарда и анализу рада
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 У потпуности уведени и функционални централизован системи прикупљања и обраде података;
2 Број спроведених обука;
3 Брзина добијања информације;
4 Донети подзаконски прописи којим се уређује садржина јединственог извештаја о раду;
5 Израђен Нацрт закона о уређењу судова и Нацрт закона о јавном тужилаштву
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештај о раду Високог савета судства;
2 Извештај о раду Државног већа тужилаца;
3 Извештај о раду Министарства;
4 Извештај о раду Правосудне академије
4.2 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Прикупљање и обрада података о свим критеријумима на основу којих се врши вредновање, и
достављање извештаја о раду на јединственом формулару
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

4.2 1.1.

Увођење централизованог система
прикупљања и обраде података у свим
судовима

1 Анализа резултата постојећих система
за прикупљање и обраду података у
судовима (АВП, САПС)
2 Анализа резултата пилот пројекта
увођења САПС-а у судовима
3 Спровођење анализе трошкова увођења
централизованог система
4 Избор најефикаснијег система и његово
увођење у свим судовима

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе, Врховни
касациони суд,
Високи савет
судства

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

4.2 1.2.

Увођење централизованог система
прикупљања и обраде података у свим јавним
тужилаштвима

1 Анализа резултата пилот пројекта
увођења САПО-а у јавним тужилаштвима
2 Спровођење анализе трошкова увођења
централизованог система
3 Инсталирање централизованог система
прикупљања и обраде података у свим
јавним тужилаштвима

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе, Државно
веће тужилаца,
Републичко јавно
тужилаштво

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

4.2 1.3.

Спровођење обуке запослених у судовима
и јавним тужилаштвима за рад у
централизованом систему прикупљања и
обраде података

1 Одређивање круга запослених које ће
учествовати у обуци
2 Утврђивање програма обуке запослених
3 Спровођење обуке запослених

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе,
Високи савет
судства, Државно
веће тужилаца,
Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

4.2 1.4.

Доношење подзаконског прописа којим се
одређује садржина извештаја о раду у складу
са усвојеним критеријумима

1 Формирање радне групе за израду
Предлога прописа
2 Израда Предлога прописа
3 Слање Предлога на коментаре и
разматрање коментара
4 Доношење прописа

Први квартал 2014
године

Високи савет
судства, Државно
веће тужилаца

Буџет Републике
Србије

4.2 1.5.

Спровођење нормативног оквира у делу који
се односи на обавезу достављања извештаја о
раду и поступање по поднетим извештајима

1 Достављање извештаја о раду од стране
носилаца правосудних функција
2 Разматрање извештаја од стране
надлежних тела и поступање у складу са
законом

Континуирано

Судови, јавна
Буџет Републике
тужилаштва, Високи Србије
савет судства,
Државно веће
тужилаца

4.2 1.6.

Разматрање оперативних могућности
централизованих система прикупљања
и обраде података у судовима и јавним
тужилаштвима и евентуално унапређење
програма у складу са потребама судова и
јавних тужилаштава

1 Разматрање оперативних могућности
уведених централизованих система
прикупљања и обраде података
2 Унапређење програма у виду
увођења различитих нових апликација,
а у складу са потребама судова и јавних
тужилаштава

Дугорочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

4.2.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање јединственог система прикупљања, обраде и анализе притужби и представки на
рад носилаца правосудних функција
Број
4.2.2.1.

МЕРА
Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о уређењу судова у циљу успостављања
јединственог система прикупљања, обраде
и анализе притужби и представки на рад
носилаца правосудних функција од стране
Високог савета судства

АКТИВНОСТ
1
2
3
4

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
Средњерочно

НОСИЛАЦ МЕРЕ
Министарство
надлежно за
правосуђе

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије

4.2.2.2.

Измена Судског пословника у складу са
изменама и допунама Закона о уређењу судова

1 Формирање радне групе за израду
Предлога судског пословника
2 Израда Предлога судског пословника
3 Слање Предлога на коментаре и
разматрање коментара
4 Доношење Судског пословника

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

4.2.2 3.

Израда Нацрта закона о изменама и
допунама Закона о јавном тужилаштву у
циљу успостављања јединственог система
прикупљања, обраде и анализе притужби
и представки на рад носилаца правосудних
функција од стране Државног већа тужилаца

1
2
3
4

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

4.2.2.4.

Измена Правилника о управи у јавним
тужилаштвима у складу са изменама и
допунама Закона о јавном тужилаштву

1 Формирање радне групе за израду
Предлога правилника
2 Израда Предлога правилника
3 Слање Предлога правилника на
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Правилника

Средњерочно

Државно веће
тужилаца,

Буџет Републике
Србије

4.2.2 5.

Јачање капацитета Високог савета судства
ради ефикаснијег поступања по притужбама
и представкама на рад носилаца правосудних
функција

1 Спровођење анализе ради утврђивања
постојећих капацитета Високог савета
судства
2 Утврђивање потребног броја запослених
у одељењу за поступање по притужбама и
представкама
3 Попуњавање упражњених места

Средњерочно

Високи савет
судства

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (Програм
норвешке
билатералне
помоћи Владе
Краљевине
Норвешке, IPA
2013)

4.2.2.6.

Јачање капацитета Државног већа тужилаца
ради ефикаснијег поступања по притужбама
и представкама на рад носилаца правосудних
функција

1 Спровођење анализе ради утврђивања
постојећих капацитета Државног већа
тужилаца
2 Утврђивање потребног броја запослених
у одељењу за поступање по притужбама и
представкама
3 Попуњавање упражњених места

Средњерочно

Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2013)

4.2.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Транспарентно спровођење редовног и ванредног вредновања рада судија и јавних тужилаца
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

4.2.3 1.

Спровођење транспарентног редовног
оцењивања рада судија

1 Утврђивање нових коефицијента
резултата рада судија
2 Спровођење редовних оцењивања
резултата рада судија, са образложењем
одлуке и правом на судску заштиту

Континуирано,
периодично

Високи савет
судства

Буџет Републике
Србије

4.2.3.2.

Спровођење транспарентног ванредног
оцењивања резултата рада судија

1 Утврђивање јасних и објективних основа Континуирано,
за ванредно оцењивање судија
периодично
2 Спровођење ванредних оцењивања
резултата рада судија, са образложењем
одлуке и правом на судску заштиту

Високи савет
судства

Буџет Републике
Србије

4.2.3 3.

Спровођење транспарентног редовног
оцењивања резултата рада јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца

1 Утврђивање нових коефицијената
резултата рада јавних тужилаца, односно
заменика јавних тужилаца
2 Спровођење редовних оцењивања
резултата рада јавних тужилаца,
односно заменика јавних тужилаца, са
образложењем одлуке и правом на судску
заштиту

Континуирано,
периодично

Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије

4.2.3.4.

Спровођење транспарентног ванредног
оцењивања резултата рада јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца

1 Утврђивање јасних и објективних основа Континуирано,
за ванредно оцењивање јавних тужилаца,
периодично
односно заменика јавних тужилаца
2 Спровођење ванредних оцењивања
резултата рада јавних тужилаца,
односно заменика јавних тужилаца, са
образложењем одлуке и правом на судску
заштиту

Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије

4.2.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Јачање постојећих механизама за транспарентно утврђивање дисциплинске одговорности
НОСИЛАЦА ПРАВОСУДНИХ ФУНКЦИЈА
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

4.2.4 1.

Јачање капацитета дисциплинских органа у
Високом савету судства

1 Утврђивање постојећег и потребног
броја запослених
2 Попуњавање евентуално упражњених
места

Други квартал 2014
године

Високи савет
судства

Буџет Републике
Србије

4.2.4.2.

Јачање капацитета дисциплинских органа у
Државном већу тужилаца

1 Утврђивање постојећег и потребног
броја запослених
2 Попуњавање евентуално упражњених
места

Други квартал 2014
године

Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије

4.2.4 3.

Обука запослених у дисциплинским органима
у Високом савету судства

1 Утврђивање потребе за обуком
2 Спровођење обуке

Континуирано

Високи савет
судства, Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (ОЕБС)

4.2.4.4.

Обука запослених у дисциплинским органима
у Државном већу тужилаца

1 Утврђивање потребе за обуком
2 Спровођење обуке

Континуирано

Државно веће
тужилаца,
Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (ОЕБС)

4.2.4.5.

Измена важећих подзаконских прописа у
1 Формирање радне групе за израду
правцу увођења обавезе дисциплинских органа Предлога прописа
да подносе извештаје о раду
2 Израда Предлога прописа
3 Слање Предлога на коментаре и
разматрање коментара
4 Доношење прописа

Четврти квартал 2013
године

Високи савет
судства, Државно
веће тужилаца

Буџет Републике
Србије

4.2.4.6.

Доследна примена подзаконских прописа у
делу који се односи на обавезу подношења
извештаја о раду од стране дисциплинских
органа

1 Подношење извештаја о раду од стране
дисциплинских органа
2 Објављивање извештаја у циљу
упознавања јавности са радом
дисциплинских органа
3 Објављивање ставова заузетих у
тумачењу правила о дисциплинској
одговорности

Континуирано

Високи савет
судства, Државно
веће тужилаца

Буџет Републике
Србије

4.2.4.7.

Даље унапређење механизама за утврђивање
дисциплинске одговорности судија и јавних
тужилаца

1 Разматрање извештаја о раду и оцена
ефикасности механизма
2 Унапређење постојећег механизма на
основу резултата разматрања

Средњерочно

Високи савет
судства,, Државно
веће тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

4.3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Функционални и транспарентни механизми одговорности (за вредновање рада, етичке стандарде и
дисциплинска правила, као и за одговорност самоуправних структура)
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Број покренутих дисциплинских поступака;
2 Број поднетих дисциплинских пријава;
3 Број изречених дисциплинских санкција;
4 Број извршених дисциплинских санкција;
5 Број застарелих предмета;
6 Израђен Нацрт закона о судијама и Нацрт закона о јавном тужилаштву
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештаји о раду дисциплинских органа;
2 Извештај о раду Министарства
4.3 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Доследна и транспарентна примена нормативног оквира којим је регулисана дисциплинска
одговорност носилаца правосудних функција
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
Континуирано,
почиње средњерочно

4.3 1.1.

Доследна примена унапређеног нормативног
оквира у делу који се односи на јачање
дисциплинске одговорности

Активности ће бити дефинисане приликом
ажурирања акционог плана

4.3 1.2.

Анализа извештаја о раду дисциплинских
органа у судовима, уз предузимање законом
прописаних мера

4.3 1.3.

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

Високи савет
судства, Државно
веће тужилаца

Буџет Републике
Србије

1 Утврђивање броја покренутих поступака Континуирано
и броја поднетих дисциплинских пријава
2 Статистичка обрада прикупљених
података по задатим мерилима
3 Предузимање законом предвиђених мера
на основу резултата анализе

Високи савет
судства

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

Анализа извештаја о раду дисциплинских
органа у јавним тужилаштвима, уз
предузимање законом прописаних мера

1 Утврђивање броја покренутих поступака Континуирано
и броја поднетих дисциплинских пријава
2 Статистичка обрада прикупљених
података по задатим мерилима
3 Предузимање законом предвиђених мера
на основу резултата анализе

Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

4.3 1.4.

Праћење извршења изречених дисциплинских
санкција у судовима

1 Обавештавање надлежних органа о
извршавању изречених санкција
2 Анализа и обрада података о броју и
врсти изречених санкција

Континуирано

Високи савет
судства

Буџет Републике
Србије

4.3 1.5.

Праћење извршења изречених дисциплинских
санкција у јавним тужилаштвима

1 Обавештавање надлежних органа о
извршавању изречених санкција
2 Анализа и обрада података о броју и
врсти изречених санкција

Континуирано

Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије

4.3.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Јачање транспарентних механизама одговорности за нестручан рад
Број

МЕРА

4.3.2.1.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о судијама у правцу унапређења
механизама за санкционисање нестручног
рада, увођење нових санкција за нестручан
рад, јачање везе између резултата рада и
могућности за напредовање и друго

4.3.2.2.

АКТИВНОСТ
1
2
3
4

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

Доследна примена измењеног Закона о
Активности ће бити дефинисане приликом
судијама у делу који се тиче унапређења
ажурирања акционог плана
механизама за санкционисање нестручног рада

Континуирано,
почиње средњерочно

Високи савет
судства, Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије

4.3.2.3.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о јавном тужилаштву у правцу
унапређења механизама за санкционисање
нестручног рада, увођење нових санкција за
нестручан рад, јачање везе између резултата
рада и могућности за напредовање и друго

1
2
3
4

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

4.3.2.4.

Доследна примена измењеног Закона о
јавном тужилаштву у делу који се односи на
унапређења механизама за санкционисање
нестручног рада

Активности ће бити дефинисане приликом
ажурирања акционог плана

Континуирано,
почиње средњерочно

Државно веће
тужилаца,
Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

4.3.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање система одговорности Високог савета судства и Државног већа тужилаца и
унапређење одговорности чланова ових органа
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
4.3.3 1.
Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Формирање радне групе
Четврти квартал 2013 Министарство
Буџет Републике
Закона о Високом савету судства у правцу
2 Израда радног текста Закона
године
надлежно за
Србије
унапређења одредаба о одговорности
3 Јавна расправа
правосуђе
4 Упућивање Нацрта закона Влади
4.3.3.2.
Доношење Етичког кодекса за чланове
1 Формирање радне групе за израду
Четврти квартал 2013 Високи савет
Буџет Републике
Високог савета судства
Предлога кодекса
године
судства
Србије
2 Израда Предлога кодекса
3 Слање Предлога кодекса на коментаре и
разматрање коментара
4 Доношење Етичког кодекса
4.3.3 3.
Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Формирање радне групе
Четврти квартал 2013 Министарство
Буџет Републике
Закона о Државном већу тужилаца у правцу
2 Израда радног текста Закона
године
надлежно за
Србије
унапређења одредаба о одговорности
3 Јавна расправа
правосуђе
4 Упућивање Нацрта закона Влади
4.3.3.4.
Доношење Етичког кодекса за чланове
1 Формирање радне групе за израду
Четврти квартал 2013 Државно веће
Буџет Републике
Државног већа тужилаца
Предлога кодекса
године
тужилаца
Србије
2 Израда Предлога кодекса
3 Слање Предлога кодекса на коментаре и
разматрање коментара
4 Доношење Етичког кодекса
4.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Функционални и транспарентни механизми одговорности представника правосудних професија
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Доношење подзаконских прописа у области одговорности представника правосудних професија;
2 Израђен Нацрт закона о сталним судским тумачима и Закона о вештацима;
3 Формирани дисциплински органи
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештај о раду Министарства;
2 Подаци прибављени од Коморе извршитеља и Коморе јавних бележника
4.4.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Јачање транспарентних механизама одговорности извршитеља
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
4.4.1 1.
Доношење Правилника о вршењу надзора над 1 Формирање радне групе за израду
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
радом извршитеља од стране Министарства
Предлога правилника
надлежно за
Србије и
2 Израда Предлога правилника
правосуђе
међународна
3 Слање Предлога правилника на
помоћ (IPA 2012,
коментаре и разматрање коментара
GIZ Пројекат
4 Доношење Правилника
правне реформе)
4.4.1.2.
Унапређење Правилника о вршењу надзора
1 Формирање радне групе за израду
Средњерочно
Комора извршитеља Буџет Републике
над радом извршитеља од стране Коморе
Предлога правилника
Србије и
извршитеља
2 Израда Предлога правилника
међународна
3 Слање Предлога правилника на
помоћ (IPA 2012,
коментаре и разматрање коментара
GIZ Пројекат
4 Доношење Правилника
правне реформе)
4.4.1 3.
Образовање дисциплинских органа
1 Спровођење поступка за избор
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
дисциплинских органа
надлежно за
Србије
2 Доношење одлуке о образовању
правосуђе
дисциплинских органа
3 Објављивање одлуке о образовању
дисциплинских органа
4.4.1.4.
Унапређење капацитета Министарства
1 Спровођење анализе ради утврђивања
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
надлежног за правосуђе ради вршења надзора потребе за унапређењем капацитета
надлежно за
Србије и
над радом извршитеља
Министарства надлежног за правосуђе
правосуђе
међународна
2 Измена Акта о систематизацији радних
помоћ (IPA 2012,
места у Министарству надлежном за
GIZ Пројекат
правосуђе
правне реформе)
3 Спровођење конкурса ради попуњавања
радних места
4 Попуњавање систематизованих радних
места на основу резултата конкурса
4.4.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање транспарентног система одговорности јавних бележника
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
4.4.2 1.
Доношење прописа о дисциплинској
1 Формирање радне групе за израду
Средњерочно
Комора јавних
Буџет Републике
одговорности
Предлога прописа
бележника
Србије и
2 Израда Предлога прописа
међународна
3 Слање Предлога на коментаре и
помоћ
разматрање коментара
4 Доношење прописа
4.4.2.2.
Доношење подзаконског прописа којима се
1 Формирање радне групе за израду
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
ближе регулише надзор над радом јавних
Предлога прописа
надлежно за
Србије и
бележника од стране Министарства надлежног 2 Израда Предлога прописа
правосуђе
међународна
за правосуђе
3 Слање Предлога на коментаре и
помоћ (GIZ
разматрање коментара
Пројекат правне
4 Доношење прописа
реформе)
4.4.2 3.
Доношење подзаконског прописа којима се
1 Формирање радне групе за израду
Средњерочно
Комора јавних
Буџет Републике
ближе регулише надзор над радом јавних
Предлога прописа
бележника
Србије и
бележника од стране Коморе јавних бележника 2 Израда Предлога прописа
међународна
3 Слање Предлога на коментаре и
помоћ (GIZ
разматрање коментара
Пројекат правне
4 Доношење прописа
реформе, MDTF)

4.4.2.4.

Доношење Етичког кодекса

1 Формирање радне групе за израду
Средњерочно
Комора јавних
Предлога етичког кодекса
бележника
2 Израда Предлога етичког кодекса
3 Слање Предлога етичког кодекса на
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Етичког кодекса
4.4.2.5.
Унапређење капацитета Министарства
1 Спровођење анализе ради утврђивања
Средњерочно
Министарство
надлежног за правосуђе
потребе за унапређењем капацитета
надлежно за
Министарства надлежног за правосуђе
правосуђе
2 Измена Акта о систематизацији радних
места у Министарству надлежном за
правосуђе
3 Спровођење конкурса ради попуњавања
радних места
4 Попуњавање систематизованих радних
места на основу резултата конкурса
4.4 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Јачање транспарентнОГ механизма одговорности судских вештака
РОК ЗА
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
4.4 3.1.
Доследна примена Закона о судским
1 Достављање извештаја са састанака на
Континуирано
Министарство
вештацима у делу који се односи на обавезу да којима су разматрана питања од значаја за
надлежно за
се на седница судија, најмање једном годишње, суд, а која се односе на рад вештака
правосуђе
у првостепеним судовима разматрају питања
2 На основу закључка седнице судија,
од значаја за суд која се односе на рад вештака председници судова утврђују потребу за
повећањем броја вештака за одређену
област или подносе предлоге за разрешење
вештака
4.4 3.2.
Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Формирање радне групе
Дугорочно
Министарство
Закона о судским вештацима у правцу измене 2 Израда радног текста Закона
надлежно за
процедура за разрешење вештака
3 Јавна расправа
правосуђе
4 Упућивање Нацрта закона Влади
4.4 3.3.
Унапређење капацитета Министарства
1 Спровођење анализе ради утврђивања
Дугорочно
Министарство
надлежног за правосуђе
потребе за унапређењем капацитета
надлежно за
Министарства надлежног за правосуђе
правосуђе
2 Измена Акта о систематизацији радних
места у Министарству надлежном за
правосуђе
3 Спровођење конкурса ради попуњавања
радних места
4 Попуњавање систематизованих радних
места на основу резултата конкурса
4.4.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Јачање транспарентнОГ механизама одговорности сталних судских тумача
РОК ЗА
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
4.4.4.1.
Израда Нацрта закона о сталним судским
1 Формирање радне групе
Средњерочно
Министарство
тумачима, који садржи одредбе о унапређењу
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
надзора над радом сталних судских тумача
3 Јавна расправа
правосуђе
4 Упућивање Нацрта закона Влади
4.4.4.2.

Измена Судског пословника ради
успостављања обавезе првостепених судова да
разматрају питања од значаја за судске тумаче

4.4.4.3.

Унапређење капацитета Министарства
надлежног за правосуђе

1 Формирање радне групе за израду
Предлога судског пословника
2 Израда Предлога судског пословника
3 Слање Предлога на коментаре и
разматрање коментара
4 Доношење Судског пословника

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

1 Спровођење анализе ради утврђивања
Средњерочно
Министарство
потребе за унапређењем капацитета
надлежно за
Министарства надлежног за правосуђе
правосуђе
2 Измена Акта о систематизацији радних
места у Министарству надлежном за
правосуђе
3 Спровођење конкурса ради попуњавања
радних места
4 Попуњавање систематизованих радних
места на основу резултата конкурса
4.4 5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање транспарентнОГ механизама одговорности медијатора
РОК ЗА
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
4.4 5.1.
Израда Нацрта закона о медијацији који
1 Наставак рада радне групе
Четврти квартал 2013 Министарство
садржи прецизне одредбе о одговорности
2 Израда радног текста Закона
године
надлежно за
медијатора
3 Јавна расправа
правосуђе
4 Упућивање Нацрта закона Влади
4.4 5.2.
Доношење Етичког кодекса за медијаторе
1 Формирање радне групе за израду
Средњерочно
Комора медијатора,
Предлога етичког кодекса
Министарство
2 Израда Предлога етичког кодекса
надлежно за
3 Доношење Етичког кодекса
правосуђе
4 Објављивање Етичког кодекса
4.4 5.3.
Унапређење капацитета Министарства
1 Спровођење анализе ради утврђивања
Средњерочно
Министарство
надлежног за правосуђе
потребе за унапређењем капацитета
надлежно за
Министарства надлежног за правосуђе
правосуђе
2 Измена Акта о систематизацији радних
места у Министарству надлежном за
правосуђе
3 Спровођење конкурса ради попуњавања
радних места
4 Попуњавање систематизованих радних
места на основу резултата конкурса

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Пројекат правне
реформе)
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Пројекат правне
реформе, MDTF)

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

4.5. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређење механизама одговорности судског и тужилачког особља (судијских и тужилачких
помоћника, приправника и државних службеника и намештеника запослених на административним, техничким,
рачуноводственим, информационим и другим пратећим пословима) као и одговорности запослених у административним
канцеларијама Високог савета судства и Државног већа тужилаца и секретара ових органа
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1 Спроведена анализа важећих прописа о одговорности судског и јавнотужилачког особља (судијских и јавнотужилачких помоћника, приправника и државних службеника
и намештеника запослених на административним, техничким, рачуноводственим, информационим и другим пратећим пословима) као и одговорности запослених у
административним канцеларијама Високог савета судства и Државног већа тужилаца и секретара ових органа
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1 Извештај о раду Министарства надлежног за правосуђе;
2 Извештај о раду Високог савета судства;
3 Извештај о раду Државног већа тужилаца
4.5.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење механизма одговорности судијских и тужилачких помоћника и приправника
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
4.5.1 1.
Спровођење анализе важећих прописа о
1 Формирање радне групе за спровођење
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
одговорности судијских и јавнотужилачких
анализе важећих прописа
надлежно за
Србије и
помоћника и приправника уз евентуалну
2 Спровођење анализе
правосуђе, Високи
међународна
измену истих у виду издвајања одговорности
3 Евентуална измена важећих прописа у
савет судства,
помоћ
судијских и јавнотужилачких помоћника и
виду издвајања одговорности судијских и
Државно веће
приправника из општег режима одговорности јавнотужилачких помоћника и приправника
тужилаца
државних службеника
из општег система одговорности државних
службеника
4.5.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење механизма одговорности државних службеника и намештеника запослених на
административним, техничким, рачуноводственим, информационим и другим пратећим пословима
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
4.5.2 1.
Спровођење анализе важећих
1 Формирање радне групе за спровођење
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
прописа о одговорности државних
анализе важећих прописа
надлежно за
Србије и
службеника и намештеника запослених
2 Спровођење анализе
правосуђе, Високи
међународна
на административним, техничким,
3 Евентуална измена важећих прописа у
савет судства,
помоћ (IPA 2012)
рачуноводственим, информационим и другим
виду издвајања њихове одговорности из
Државно веће
пратећим пословима уз евентуалну измену
општег режима одговорности државних
тужилаца
истих у виду издвајања њихове одговорности
службеника
из општег режима одговорности државних
службеника
4.5.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење одговорности запослених у административним канцеларијама Високог савета
судства и Државног већа тужилаца, као и секретара ових органа
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
4.5.3 1.
Спровођење анализе важећих прописа о
1 Формирање радне групе за спровођење
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
одговорности запослених у административним анализе важећих прописа
надлежно за
Србије и
канцеларијама Високог савета судства и
2 Спровођење анализе
правосуђе, Високи
међународна
Државног већа тужилаца, као и секретара
3 Евентуална измена важећих прописа у
савет судства,
помоћ (IPA 2012,
ових органа уз евентуалну измену истих у виду виду издвајања њихове одговорности из
Државно веће
IPA 2013)
издвајања њихове одговорности из општег
општег режима одговорности државних
тужилаца
режима одговорности државних службеника
службеника
II. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ
5. НАЧЕЛО: ЕФИКАСНОСТ
5.1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Успостављање делотворне и ефикасне мреже судова и јавних тужилаштава, унапређење интерних
процедура за рад Министарства, судова и јавних тужилаштава и побољшање инфраструктуре
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1. Број старих предмета, односно проценат савладавања прилива;
2. Број судова и тужилаштава на 100 000 становника;
3. Број судија и тужилаца на 100 000 становника;
4. Број предмета по судији, односно јавном тужиоцу (уједначеност);
5. Обим и структура трошкова правосудне мреже;
6. Успостављен систем двостепеног управног судства;
7. Утврђене интерне процедуре утврђене и интегрисане;
8. Обим реализације мера које се односе на побољшање инфраструктуре.
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1. Врховни касациони суд;
2. Министарство надлежно за правосуђе;
3. Високи савет судства и Државно веће тужилаца;
4. Врховни касациони суд и Републичко јавно тужилаштво;
5. Министарство надлежно за правосуђе;
6. Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд;
7. Министарство надлежно за правосуђе, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво;
8. Министарство надлежно за правосуђе;
9. Поред наведених индикатора у праћењу ефикасности правосудне мреже ослонићемо се и на методологију који је развио CEPEJ.
5.1.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање ефикасног система алокације судија по принципу уједначавања броја
предмета по судији, као и допунских критеријума узетих у обзир приликом креирања нове мреже судова; поштовање
принципа да судија може бити премештен само у суд истог ранга који преузима надлежност суда који је укинут;
успостављање система перманентног хоризонталног трансфера и релокације судија (по принципу добровољности,
у складу са Уставом и уз адекватну стимулацију) посебно водећи рачуна о реинтеграцији судија који су враћени на
функцију након одлука Уставног суда 2012. године; Престанак функције јавног тужиоца само ако је јавно тужилаштво
укинуто, а сматраће се да је укинуто и ако је подељено на два или више јавних тужилаштава
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
5.1.1 1. Израда програма ефикасне алокације судија
1 Формирање радне групе за израду
Трећи квартал 2013
Високи савет
Буџет Републике
програма ефикасне алокације судија
године
судства,
Србије
2 Израда програма ефикасне алокације
Министарство
судија
надлежно за
правосуђе
5.1.1.2. Примена програма ефикaсне алокације судија 1 Активности ће бити прецизније
Четврти квартал 2013
Буџет Републике
дефинисане приликом ажурирања
године
Србије
акционог плана

5.1.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Усаглашавање мреже судова са Бриселским споразумом (Први споразум о главним принципима
нормализације односа). Спровођење редовних периодичних анализа ефикасности правосудне мреже, унапређеном
методологијом и њено постепено прилагођавање потребама, без наглих резова који са собом повлаче период
прилагођавања и застоје у раду
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
5.1.2.1. Израда Нацрта закона о Седиштима и
1 Израда финалног Нацрта закона
Трећи квартал 2013
Министарство
Буџет Републике
подручјима судова и јавних тужилаштава
2 Упућивање Нацрта закона Влади
године
надлежно за
Србије
у погледу усаглашавања са Бриселским
правосуђе
споразумом
5.1.2.2. Израда Нацрта закона о уређењу судова
Остварено у току израде Акционог плана
Остварено у току
Министарство
Буџет Републике
у погледу преласка поступака у области
израде Акционог
надлежно за
Србије
интелектуалне својине у надлежност
плана
правосуђе
Привредног суда у Београду
5.1.2.3. Спровођење редовних периодичних анализа
1 Формирање радне групе за креирање
Периодично, почиње
Министарство
Буџет Републике
ефикасности правосудне мреже унапређеном
новог методолошког модела за спровођење средњерочно
надлежно за
Србије и
методологијом
периодичних анализа ефикасности
правосуђе, Врховни међународна
правосуђа
касациони суд,
помоћ (IPA 2012)
2 Спровођење периодичних анализа
Републичко јавно
ефикасности правосудне мреже
тужилаштво
унапређеном методологијом
5.1.2.4. Прилагођавање правосудне мреже потребама, у 1 Наставак рада радне групе за израду
Периодично, почиње
Министарство
Буџет Републике
складу са резултатима добијеним периодичним радног текста Закона
дугорочно
надлежно за
Србије и
анализама.
2 Израда радног текста Закона
правосуђе, Високи
међународна
3 Јавна расправа
савет судства
помоћ (IPA 2012)
4 Упућивање Нацрта закона Влади
5 Отпочињање рада измењене мреже
судова у складу са Законом о изменама
и допунама закона о седиштима и
подручјима судова и јавних тужилаштава
5.1.2.5. Предузимање корективних мера на нивоу
Активности ће бити прецизније
Континуирано
Судови, јавна
Буџет Републике
појединачних судова и јавних тужилаштава са дефинисане приликом ажурирања
тужилаштва
Србије и
циљем побољшања ефикасности мреже судова акционог плана
међународна
и јавних тужилаштава као целине
помоћ (IPA 2012)
5.1 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Увођење двостепености управног судства
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
5.1 3.1. Формирање нормативног оквира за увођење
1 Наставак рада радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
двостепеног управног судства кроз измене
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије
Закона о уређењу судова
3 Јавна расправа
правосуђе
4 Упућивање Нацрта закона Влади
5.1 3.2. Измене Закона о управним споровима
1 Формирање радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије
3 Јавна расправа
правосуђе
4 Упућивање Нацрта Влади
5.1 3.3. Отпочињање рада првостепених управних
1 Активности ће бити прецизније
Дугорочно
Буџет Републике
судова и Вишег управног суда
дефинисане приликом ажурирања
Србије
акционог плана
5.1.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Анализом процеса побољшати интерне процесе у Министарству (укључујући Управу за
извршење кривичних санкција), у судовима и јавним тужилаштвима
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
5.1.4.1. Спровођење свеобухватне анализе интерних
1 Формирање радних група за потребе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
процеса у Министарству надлежном за
спровођења анализе интерних процеса у
надлежно за
Србије и
правосуђе, судовима и јавним тужилаштвима
Министарству надлежном за правосуђе,
правосуђе, Врховни међународна
судовима и јавним тужилаштвима
касациони суд,
помоћ (MDTF)
2 Спровођење анализе
Републичко јавно
3 Израда извештаја о кључним
тужилаштво
проблемима у оквиру интерних процеса са
предлозима за њихово унапређење
4 Подношење извештаја о кључним
проблемима у оквиру интерних процеса
у Министарству надлежном за правосуђе,
Врховном касационом суду и Републичком
јавном тужилаштву
5.1.4.2. Спровођење мера предложених након
Активности ће бити прецизније
Дугорочно
Министарство
Буџет Републике
окончања анализе
дефинисане приликом ажурирања
надлежно за
Србије и
акционог плана
правосуђе, Врховни међународна
касациони суд,
помоћ (MDTF)
Републичко јавно
тужилаштво
5.1 5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Даље унапређење правосудне администрације кроз спровођење анализе и процену улоге
управитеља и секретара у судовима и јавним тужилаштвима, уз прецизно одређење њиховог положаја и надлежности у
складу са важећим нормативним оквиром
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
5.1 5.1. Спровођење анализе техничког процеса рада
1 Формирање радних група за спровођење Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
правосудне администрације и процена улоге
анализе техничког процеса рада и процене
надлежно за
Србије и
управитеља и секретара у судовима и јавним
улоге управитеља и секретара у судовима и
правосуђе, Високи
међународна
тужилаштвима
јавним тужилаштвима
савет судства,
помоћ (IPA 2012)
2 Спровођење анализе
Републичко јавно
3 Израда извештаја о спроведеној анализи
тужилаштво
и процени улоге управитеља и секретара
у судовима и јавним тужилаштвима са
предлозима мера за унапређење
4 Подношење извештаја Високом савету
судства и Републичком јавном тужилаштву

5.1.5.2.

Предузимање мера на унапређењу правосудне
администрације на основу резултата
спроведене анализе и процене

Активности ће бити прецизније
дефинисане приликом ажурирања
акционог плана

Дугорочно

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)
5.1.6. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Развити процес планирања инвестиција у инфраструктуру према нивоу приоритета, где ће
Министарство разматрати јасно дефинисан и по приоритетима рангиран списак који подносе Високи савет судства и
државно веће тужилаца
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
5.1.6 1. Формирање унапређене јединствене базе
1 Унапређење базе података о стању
Континуирано
Министарство
Буџет Републике
података о стању инфраструктуре и потребним инфраструктуре и потребним улагањима
надлежно за
Србије и
улагањима за све судове и јавна тужилаштва
и њена допуна подацима везаним за јавна
правосуђе, Високи
међународна
тужилаштва
савет судства,
помоћ (IPA 2012)
2 Омогућавање пуног приступа подацима
Државно веће
у бази података о инфраструктури
тужилаца
Министарству
Периодично састављање спискова неопходних 1 Подношење предлога инвестиција у
5.1.6.2
Периодично
Министарство
Буџет Републике
инвестиција у инфраструктуру формираних
инфраструктуру Високог савета судства и
надлежно за
Србије и
по принципу приоритета од стране Високог
Државног већа тужилаца
правосуђе, Високи
међународна
савета судства и Државног већа тужилаца
2 Формирање посебних радних тимова у
савет судства,
помоћ
оквиру Високог савета судства и Државног
Државно веће
већа тужилаца, уз учешће представника
тужилаца
Министарства, задужених за питања
инвестиција у инфраструктуру
3 Формирање спискова неопходних
инвестиција и њихово подношење
Министарству
5.1.6 3. Израда плана инвестиција на основу
1 Разматрање спискова потребних
Периодично
Министарство
Буџет Републике
претходног разматрања спискова потребних
инвестиција у инфраструктуру
надлежно за
Србије
инвестиција у инфраструктуру које подносе
2 Израда плана инвестиција у
правосуђе
Високи савет судства и Државно веће
инфраструктуру
тужилаца
5.1.7. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Увођење и развој система пондерисања предмета
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

5.1.7 1.

Израда програма за успостављање ефикасног
система пондерисања предмета

1 Формирање радне групе за израду
Програма за успостављање ефикасног
система пондерисања предмета
2 Израда Предлога програма за
успостављање ефикасног система
пондерисања предмета
3 Слање Предлога на коментаре и
разматрање коментара
4 Доношење Програма
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године

5.1.7.2.

Ефикасна примена система пондерисања
предмета

Активности ће бити прецизније
дефинисане приликом ажурирања
акционог плана

Средњерочно

НОСИЛАЦ МЕРЕ
Министарство
надлежно за
правосуђе, Високи
савет судства

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

5.2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Успостављање е-правосуђа1
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
5.2.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење ефикасности путем успостављања централизованог ИКТ тела за управљање е-правосуђем
5.2.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Омогућавање расположивости услуга на Интернету за све кориснике;
5.2.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање одрживог развоја ИКТ система путем финансијског управљања и корисничке подршке током целог животног
циклуса;
5.2.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Постизање једнообразности ИКТ услуга, алата и метода у целом сектору правде;
5.2.5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Остваривање подржавајућег радног окружења и велике расположивости система;
5.2.6. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Подизање ефикасности ИКТ операција кроз мерење перформанси;
5.2.7. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Постизање добре равнотеже између унутрашњих и спољних услуга имајући у виду ефикасност;
5.2.8. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење безбедности информација;
5.2.9. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Побољшање ИКТ стручности крајњих корисника, ИКТ особља и руководства;
5.2.10. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Усклађивање пословних процесе и функција ИКТ система путем отпорне ИКТ архитектуре;
5.2.11. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Успостављање различитих канала комуникације уз употребу модерних ИКТ алата;
5.2.12. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Мотивисање успешног ИКТ особља;
5.2.13. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење информисаности целог сектора правде;
5.2.14. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење способности прикупљања средстава за ИКТ и ефикасно управљање фондовима;
5.2.15. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење функционалности и покривености сектора правде ИКТ системима.
5.3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Решавање предмета у разумним роковима и успостављање ефикасног и одрживог система решавања
старих предмета, по принципу приоритета
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1. Број и структура одлука Европског суда за људска права против Републике Србије које се односе на повреду права на суђење у разумном року;
2. Структура повреда Конвенције утврђених у пресудама Европског суда за људска права против Републике Србије – однос броја повреда права на суђење у
разумном року и других повреда Конвенције;
3. Број закључених пријатељских поравнања и датих једностраних декларација због повреде права на суђење у разумном року;
4. Проценат савладавања прилива.
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1. Министарство надлежно за правосуђе – Сектор за сарадњу са Европским судом за људска права;
2. Министарство надлежно за правосуђе – Сектор за сарадњу са Европским судом за људска права;
3. Министарство надлежно за правосуђе – Сектор за сарадњу са Европским судом за људска права;
4. Годишњи извештај о раду Врховног касационог суда.

5.3 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Шира примена упрошћених процесних форми и института попут споразума о признању
кривице, поступања по начелу опортунитета кривичног гоњења и преусмеравања странака ка методама алтернативног
решавања спорова (попут медијације) када год то законски оквири дозвољавају
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
5.3 1.1. Шира примена института споразума о
1 Едукација судија и јавних тужилаца у
Континуирано
Министарство
Буџет Републике
признању кривице
области примене споразума о признању
надлежно за
Србије и
кривице
правосуђе,
међународна
2 Подизање свести грађана у погледу
Републичко јавно
помоћ (IPA 2012)
предности примене овог института у
тужилаштво, Високи
односу на редовни кривични поступак
савет судства,
Управитељи судова и
јавних тужилаштава,
Правосудна
академија
5.3 1.2. Шира примена поступања по начелу
1 Едукација судија и јавних тужилаца у
Континуирано
Министарство
Буџет Републике
опортунитета кривичног гоњења
области поступања по начелу опортунитета
надлежно за
Србије и
кривичног гоњења
правосуђе,
међународна
2 Унапређење програма који омогућавају
Републичко јавно
помоћ (IPA 2012)
успешну реализацију обавеза и васпитних
тужилаштво, Високи
налога чије је испуњење предуслов за
савет судства,
одлагање кривичног гоњења, односно
Управитељи судова и
одбацивање кривичне пријаве или
јавних тужилаштава,
одустанак од даљег кривичног гоњења
Правосудна
3 Подизање свести грађана у погледу
академија
предности примене овог института у
односу на редовни кривични поступак
5.3 1.3. Шира примена метода алтернативног
1 Унапређење система медијације кроз
Континуирано
Министарство
Буџет Републике
решавања спорова
измену нормативног оквира и унапређен
надлежно за
Србије
систем обуке
правосуђе,
2 Унапређење и шира примена арбитраже
Правосудна
академија, судови
5.3.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Измена нормативног оквира на начин који би допринео краћем трајању судских поступака
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
5.3.2.1. Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Наставак рада радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
Законика о кривичном поступку у сегменту
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије и
који регулише:
3 Јавна расправа
правосуђе
међународна
-правила и процедуре везане за достављање
4 Упућивање Нацрта закона Влади
помоћ (IPA 2012)
писмена у судским поступцима, на начин који
би подразумевао сужавање круга ситуација
у којима се сматра да је писмено достављено
предајом трећим лицима или објављивањем на
огласној табли суда;
-прецизирање и унапређење одредаба о
позивању посредством е-маил-а;
-проширење законских могућности примене
споразума о признању кривице и поступања по
начелу опортунитета све до окончања главног
претреса
5.3.2.2. Измена подзаконских прописа релевантних
1 Формирање радне групе за спровођење
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
за унапређење рада служби судске доставе у
анализе постојећег стања и формулисање
надлежно за
Србије
правцу измене, односно продужења радног
предлога измена важећих подзаконских
правосуђе
времена, унапређења организације службе и
прописа
сарадње са поштанском и другим службама од 2 Подношење извештаја о постојећем
значаја за ефикасан процес достављања
стању и предлозима за измене важећих
подзаконских прописа
3 Измена важећих подзаконских прописа у
складу са предлозима радне групе
5.3.2.3. Унапређење ефикасности прекршајног
1 Наставак рада радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
поступка кроз израду Нацрта Закона о
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије и
изменама и допунама закона прекршајима
3 Јавна расправа
правосуђе
међународна
4 Упућивање Нацрта Влади
помоћ (USAID)
5.3.2.4. Израда Нацрта закона о парничном поступку
1 Наставак рада радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
у циљу унапређења ефикасности укључујући и 2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије
измене у погледу:
3 Јавна расправа
правосуђе
-могућности достављања иницијалног акта
4 Упућивање Нацрта закона Влади
преко извршитеља;
-увођења могућности снимања суђења путем
услуге приватних сниматеља а на иницијативу
и о иницијалном трошку странке која је
снимање захтевала;
-периодичног проверавања могућности за
наставак поступка који је у прекиду.
5.3.2.5. Израда Нацрта закона о облигационим
1 Формирање радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
односима који би предвидео скраћење општег
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије
рока застарелости потраживања
3 Јавна расправа
правосуђе
4 Упућивање Нацрта закона Влади
5.3.2.6. Израда Нацрта закона о изменама и допунама 1 Наставак рада радне групе
Средњерочно
Министарство
Буџет Републике
Закона о извршењу и обезбеђењу у правцу
2 Израда радног текста Закона
надлежно за
Србије и
увођења апсолутне застарелости извршења
3 Јавна расправа
правосуђе
међународна
4 Упућивање Нацрта закона Влади
помоћ (GIZ
Пројекат правне
реформе, IPA
2012)

5.3.2.7.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о уређењу судова у погледу унапређења
одредаба о заштити права на суђење у
разумном року

Остварено у току израде Акционог плана

Остварено у току
израде Акционог
плана

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

5.3.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Растерећење судија у погледу административно-техничких послова који им одузимају
значајан део времена и њихово преусмеравање на административно-техничко особље и судијске помоћнике уз
уједначавање административног поступања путем доношења правилника
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

5.3.3 1.

Спровођење детаљне анализе са циљем
сачињавања листа послова који могу бити
преусмерени на административно-техничко
особље

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе, Врховни
касациони суд

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

5.3.3.2.

Спровођење анализе на тему потребних измена 1 Формирање радне групе за спровођење
Средњерочно
броја и образовно-професионалне структуре
анализе
административно-техничког особља.
2 Спровођење анализе
3 Подношење извештаја о резултатима
спроведене анализе који садржи предлоге у
погледу потребних измена

Министарство
надлежно за
правосуђе, Врховни
касациони суд

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

5.3.3 3.

Измена и допуна нормативног оквира у складу
са резултатима спроведеним анализама

Активности ће бити прецизније
дефинисане приликом ажурирања
акционог плана

Средњерочно

Надлежни субјекти
ће бити прецизније
дефинисани
приликом
ажурирања
Акционог плана

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

5.3.3.4.

Обавезне едукације административнотехничког особља и регулисање питања
надлежности у области њихове едукације

1 Израда програма едукације
2 Спровођење едукације

Континуирано

Служба за
управљање
кадровима,
Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

1 Формирање радне групе за спровођење
анализе
2 Спровођење анализе
3 Подношење извештаја о резултатима
спроведене анализе који садржи предлоге
у погледу потребних измена

5.3.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Инфраструктурна улагања у објекте судова и јавних тужилаштава циљно усмерена на
решавање проблема недостатка судница и тужилачких кабинета чиме би се повећао број судећих дана по судији,
смањио временски период између два рочишта и значајно убрзао истражни поступак
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

5.3.4 1.

Анализа инфраструктурних капацитета
судова, односно јавних тужилаштава са
фокусом на броју и опремљености судница и
јавнотужилачких кабинета.

1 Формирање радне групе за анализу
инфраструктурних капацитета судова,
односно јавних тужилаштава са фокусом
на броју и опремљености судница и
јавнотужилачких кабинета
2 Израда извештаја о резултатима
спроведене анализе који садржи спискове
неопходних инвестиција по принципу
приоритета

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе, Високи
савет судства,
Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

5.3.4.2.

Израда плана изградње и опремања
нових и адаптације постојећих судница и
јавнотужилачких кабинета

1 Израда плана изградње и опремања
нових и адаптације постојећих судница
2 Израда плана изградње и опремања
нових и адаптације постојећих судница и
јавнотужилачких кабинета

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

5.3.4 3.

Спровођење плана изградње и опремања
нових и адаптације постојећих судница и
јавнотужилачких кабинета

1 Изградња нових судница и
јавнотужилачких кабинета
2 Адаптација постојећих судница и
јавнотужилачких кабинета

Континуирано

Министарство
надлежно за
правосуђе, Високи
савет судства,
Државно веће
тужилаца

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2012)

5.3.5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Преиспитивање система одговорности учесника у судским поступцима због злоупотреба
права у поступку чиме се онемогућава или отежава његово окончање у разумном року
Број

МЕРА

5.3.5 1.

Анализа важећег нормативног оквира система
одговорности учесника у судским поступцима
због злоупотреба права у поступку

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

1 Формирање радне групе за спровођење
Четврти квартал 2013
анализе важећег нормативног оквира
године
система одговорности учесника у судским
поступцима због злоупотреба права у
поступку
2 Спровођење анализе важећег
нормативног оквира система одговорности
учесника у судским поступцима због
злоупотреба права у поступку
3 Израда извештаја о недостацима
постојећег система одговорности (на
основу резултата спроведене анализе) који
садржи листу закона и других прописа чије
су измене неопходне и предлозима измена
4 Упућивање извештаја одговарајућим
радним групама за измене закона

НОСИЛАЦ МЕРЕ
Министарство
надлежно за
правосуђе

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије

5.3.6. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Формулисање и спровођење јединственог програма решавања старих предмета, уз уважавање
уједначавања броја предмета по судији, успостављање система перманентног хоризонталног трансфера и релокације
судија и јавних тужилаца, у складу са Уставом, а уз адекватну стимулацију, као и ефикасно праћење примене програма
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

5. 3.6 1.

Израда јединственог програма решавања
старих предмета, следећи принципе:
1. Идентификације и обележавања старих
предмета;
2. Прерасподеле ресурса (људских и
материјалних);
3. Аутоматизације процеса управљања
предметима.

1 Формирање радне групе за израду
јединственог програма решавања старих
предмета
2 Израда Предлога програма решавања
старих предмета
3 Слање Предлога програма на коментаре
и разматрање коментара
4 Доношење Програма

Четврти квартал 2013
године

5.3.6.2.

Примена јединственог програма решавања
старих предмета

Активности ће бити прецизније
дефинисане приликом ажурирања
акционог плана

Континуирано

5.3.6.3.

Праћење примене јединственог програма
решавања старих предмета

1 Израда периодичних извештаја о
Континуирано
динамици решавања старих предмета
2 Анализа периодичних извештаја о
динамици решавања старих предмета
3 Предлагање мера које су неопходне за
унапређење процеса смањења броја старих
предмета

НОСИЛАЦ МЕРЕ
Министарство
надлежно за
правосуђе, Врховни
касациони суд

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (MDTF)

Буџет Републике
Србије
Министарство
надлежно за
правосуђе, судови,
Врховни касациони
суд

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ

5.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Успостављање ефикасног и одрживог јавнобележничког система
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1. Унапређен нормативни оквир;
2. Успостављена Комора јавних бележника и изабрани органи управљања;
3. Донети подзаконски прописи.
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1. Министарство надлежно за правосуђе – Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу;
2. Комора јавних бележника, Министарство надлежно за правосуђе;
3. Комора јавних бележника, Министарство надлежно за правосуђе.
5.4 1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Даље унапређење нормативног оквира у правцу успостваљања ефикасног и одрживог
јавнобележничког система
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

5.4 1.1.

Израда анализе ефеката прописа у погледу
планираних измена и допуна нормативног
оквира

1 Формирање радне групе за спровођење
анализе
2 Спровођење анализе
3 Подношење извештаја Министарству
надлежном за правосуђе о резултатима
спроведене анализе и неопходним
изменама нормативног оквира

Трећи квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
програм правне
реформе)

5.4 1.2.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о јавном бележништву у правцу
проширења и прецизнијег дефинисања
овлашћења јавних бележника

1
2
3
4

Формирање радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
програм правне
реформе, MDTF)

5.4 1.3.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о ванпарничном поступку

1
2
3
4

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије

5.4 1.4.

Измена Правилника о привременом броју
јавнобележничких места и службеним
седиштима и јавнобележничким местима за
које ће се расписати конкурс за првих 100
јавних бележника у правцу редефинисања
принципа територијалне расподеле јавних
бележника а ради омогућавања почетка
функционисања Коморе јавних бележника

1 Формирање радне групе за измену
Правилника
2 Израда Предлога правилника
3 Слање Предлога правилника на
коментаре и разматрање коментара
4 Доношење Правилника

Први квартал 2014
године

Mинистарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Програм правне
реформе)

5.4.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Изградња капацитета будућих јавних бележника и успостављање Коморе јавних бележника
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

5.4.2.1.

Анализа потреба и следствена израда плана
изградње капацитета јавних бележника

1 Формирање радне групе за спровођење
анализе и израду плана
2 Спровођење анализе
3 Израда плана

Први квартал 2014
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
програм правне
реформе)

5.4.2.2.

Спровођење плана

1 Активности ће бити прецизније
дефинисане приликом ажурирања
акционог плана

Континуирано

Министарство
надлежно за
правосуђе, Комора

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Програм правне
реформе)

5.4.2 3.

Оснивање Коморе, избор органа Коморе и
доношење подзаконских прописа предвиђених
Законом

1 Именовање првих 100 јавних бележника Трећи квартал 2014
Буџет Републике
2 Сазивање оснивачке скупштине
године
Србије и
3 Избор органа Коморе
међународна
4 Доношење Статута Коморе јавних
помоћ (GIZ
бележника
програм правне
5 Доношење Пословника
реформе)
6 Доношење подзаконског прописа којим
се дефинишу услови за разрешење и
брисање из именика јавнобележничких
приправника, односно јавнобележничких
помоћника
7 Доношење подзаконског прописа
којим се утврђују критеријуми за
зараду јавнобележничког приправника,
односно јавнобележничког помоћника
уз утврђивање минималне зараде коју
је јавни бележник дужан да плаћа
јавнобележничком приправнику, односно
јавнобележничком помоћнику
8 Доношење подзаконског прописа којим
се утврђује минимални износ зараде
административног особља
9 Доношење подзаконског прописа којим
се одређује најнижи износ осигурања на
који јавни бележник закључује уговор
о осигурању за штету коју би могао
проузроковати обављањем делатности
10 Доношење подзаконског прописа о
висини награде и накнаде трошкова за рад
Председника Коморе, чланова извршног
одбора, надзорног одбора, дисциплинске
комисије, дисциплинског тужиоца и
његових заменика
11 Доношење Етичког кодекса
12 Доношење подзаконског прописа којим
се ближе уређује дисциплински поступак
13 Дефинисање параметара и одређивање
јавнобележничке тарифе
14 Доношење подзаконског прописа о
одређивању броја јавнобележничких места
и седишта јавних бележника
5.4.3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Измена нормативног оквира у погледу правне природе аката јавних бележника (извршност
исправе)
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
5.4.3 1. Спровођење анализе са циљем идентификације 1 Формирање радне подгрупе за
Четврти квартал 2013 Министарство
Буџет Републике
могућности за измене нормативног оквира
спровођење анализе у оквиру радне групе
године
надлежно за
Србије и
у погледу правне природе аката јавних
за израду радног текста Закона о изменама
правосуђе
међународна
бележника (извршност исправе)
и допунама Закона о јавном бележништву
помоћ (GIZ
2 Спровођење анализе
Програм правне
3 Подношење извештаја о резултатима
реформе)
анализе
5.5. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Успостављање ефикасног и одрживог система извршЕЊА судских одлука
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1. Израђени планови за развој релевантних надлежности;
2. Израђен програм обуке намењен извршитељима;
3. Проценат савладавања прилива предмета извршења;
4. Број и структура пресуда Европског суда за људска права против Републике Србије због неизвршења судских одлука;
5. Број и структура одлука Уставног суда због неизвршења судских одлука;
6. Број притужби притворених и лица на издржавању заводских санкција које се односе на услове смештаја, поштовање људских права и пружање здравствене
заштите;
7. Проценат лица која се налазе на издржавању заводских санкција, радно ангажованих и укључених у програме обуке;
8. Проценат запослених у служби третмана обухваћених обукама;
9. Проценат заступљености алтернативних санкција у укупном броју изречених кривичних санкција.
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1. Министарство надлежно за правосуђе, Комора извршитеља;
2. Министарство надлежно за правосуђе, Комора извршитеља;
3. Врховни касациони суд;
4. Министарство надлежно за правосуђе,
5. Уставни суд;
6. Министарство надлежно за правосуђе – Управа за извршење кривичних санкција;
7. Министарство надлежно за правосуђе – Управа за извршење кривичних санкција;
8. Министарство надлежно за правосуђе – Управа за извршење кривичних санкција.
5.5.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Израдити и спровести планове за развој релевантних надлежности. Израдити програм обуке
намењен извршитељима и успоставити ефикасан надзор над његовом применом
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
5.5.1 1. Израда планова за развој релевантних
1 Формирање радне групе
Трећи квартал 2013
Министарство
Буџет Републике
надлежности
2 Израда Предлога планова
године
надлежно за
Србије и
правосуђе
међународна
помоћ (GIZ
Програм правне
реформе, IPA
2012)
5.5.1.2. Спровођење планова за развој релевантних
1 Активности ће зависити од садржине
Трећи квартал 2013
Министарство
Буџет Републике
надлежности
плана
године
надлежно за
Србије и
правосуђе, Комора
међународна
помоћ (GIZ
Програм правне
реформе, IPA
2012)

5.5 1.3.

Израда програма обуке намењеног
извршитељима и надзор над процесом
спровођења обуке

1 Формирање радне групе за израду
Трећи квартал 2013
програма који би између осталог регулисао године
програм и механизме надзора над
спровођењем процеса обуке
2 Израда Предлога програма
3 Слање Предлога програма на коментаре
и разматрање коментара
4 Доношење Програма
5 Почетак примене Програма

Комора, Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Програм правне
реформе, IPA
2012)

5.5.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Утврдити надлежности Министарства, коморе СУДСКИХ извршитеља и судова како би се
поштовао Закон о извршењу и обезбеђењу и повећала делотворност извршења судских пресуда у Републици Србији
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

5.5.2.1.

Спровођење анализе ефеката прописа
у погледу планираних измена и допуна
нормативног оквира

1 Формирање радне групе за спровођење
анализе
2 Спровођење анализе
3 Подношење Министарству надлежном
за правосуђе извештаја о резултатима
спроведене анализе

Трећи квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Програм правне
реформе, IPA
2012)

5.5.2.2.

Израда Нацрта закона о изменама и допунама
Закона о Извршењу и обезбеђењу у правцу
редефинисања стварне надлежности
извршитеља

1
2
3
4

Четврти квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Програм правне
реформе, IPA
2012)

5.5.2.3.

Преузимање надлежности у области надзора
над радом извршитеља по Закону о извршењу
и обезбеђењу

1 Доношење Правилника о вршењу
Први квартал 2014
надзора над радом извршитеља (анализа и године
евалуација)
2 Подношење редовних извештаја од
стране Коморе Министарству надлежном
за правосуђе о броју и структури притужби
на рад извршитеља

Министарство
надлежно за
правосуђе, Комора
извршитеља

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (GIZ
Програм правне
реформе, IPA
2012)

Наставак рада радне групе
Израда радног текста Закона
Јавна расправа
Упућивање Нацрта закона Влади

5.5 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Увођење судије за извршење (судија за надзор над извршењем кривичних санкција)
Број

МЕРА

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

НОСИЛАЦ МЕРЕ

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

5.5 3.1.

Усклађивање важећих подзаконских прописа
са новим законским оквиром

1 Формирање радне групе за спровођење
анализе о потребама усклађивања важећих
подзаконских прописа са новим законским
оквиром
2 Израда извештаја о резултатима анализе
о потребама усклађивања важећих
подзаконских прописа са новим законским
оквиром
3 Достављање анализе субјектима
надлежним за усклађивање важећих
подзаконских прописа са новим законским
оквиром
4 Доношење, односно измена важећих
подзаконских прописа

Трећи квартал 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе, Високи
савет судства

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (ОЕБС)

5.5 3.2.

Стварање организационих предуслова за
ефикасно функционисање судија за извршење

1 Обука судија за извршење из области
права лица лишених слободе, савремених
токова у области извршења кривичних
санкција и прихваћених трендова у
области њиховог третмана и постпеналног
прихвата
2 Израда смерница за поступање судија за
извршење имајући у виду различите врсте
и типове установа
3 Информисање лица лишених слободе
о постојању и могућностима заштите
њихових права у поступку пред судијом за
извршење

Трећи квартал, 2013
године

Министарство
надлежно за
правосуђе, Високи
савет судства,
Правосудна
академија

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (ОЕБС)

5.5 3.3.

Постепено проширење надлежности судије за
извршење у складу са најбољом упоредном
праксом

1 Формирање радне групе за израду
анализе и формулисање предлога измена
важећег нормативног оквира у правцу
проширења надлежности судије за
извршење
2 Израда извештаја о резултатима
спроведене анализе који садржи предлоге
измена важећег нормативног оквира у
правцу проширења надлежности судије за
извршење
3 Достављање извештаја субјектима
надлежним да израде нацрте измена
важећег нормативног оквира

Средњерочно

Министарство
надлежно за
правосуђе, Установе
за извршење
кривичних санкција

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ помоћ

5.5.4. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Даље активности на унапређењу инфраструктуре, поштовању људских права, заштити посебно
осетљивих категорија у циљу безбедног чувања у хуманим условима уз пружање адекватне здравствене заштите и
унапређење третмана и обуке осуђених лица
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
5.5.4 1. Унапређење инфраструктуре у области
1 Изградња нових објеката и казненоКонтинуирано
Министарство
Буџет Републике
извршења заводских санкција
поправних установа
надлежно за
Србије и
2 Реконструкција смештајних капацитета
правосуђе, Управа за међународна
у складу са европским стандардима
извршење кривичних помоћ (IPA
3 Анализа материјалних уштеда и увођење
санкција
2013, Програм
модерних технологија
норвешке
билатералне
помоћи Владе
Краљевине
Норвешке)
5.5.4.2. Унапређење поштовања људских права лица
1 Континуирани рад на едукацији свих
Континуирано
Министарство
Буџет Републике
која се налазе на издржавању заводских
запослених у Управи из области заштите
надлежно за
Србије и
санкција а нарочито унапређење заштите
људских права
правосуђе, Управа
међународна
посебно осетљивих категорија у циљу
2 Успостављање одрживих система
за извршење
помоћ (IPA
безбедног чувања у хуманим условима
информисања лица лишених слободе о
кривичних санкција, 2013, Програм
њиховим правима и начинима заштите
Правосудна
норвешке
тих права
академија
билатералне
3 Побољшање материјалних услова
помоћи Владе
у заводима и решавање проблема
Краљевине
пренасељености казнено поправних
Норвешке)
установа у складу са Стратегијом за
смањење преоптерећености смештајних
капацитета у заводима за извршење
кривичних санкција у Републици Србији у
периоду од 2010 до 2015 године
4 Развијање нових програма третмана,
обуке, стручног усавршавања, као и помоћи
окупационом терапијом за посебно осетљиве
категорије лица (жене, малолетнике,
инвалиде, ментално оболела лица, зависнике)
5.5.4 3. Унапређење здравствене заштите лица која се 1 На основу усвојене систематизације
Континуирано
Министарство
Буџет Републике
налазе на извршењу заводских санкција
радних места у Управи за извршење
надлежно за
Србије и
кривичних санкција попунити радна места
правосуђе, Управа
међународна
здравствених радника у свим установама
за извршење
помоћ (IPA
2 Наставити започете реконструкције
кривичних санкција, 2013, Програм
Специјалне затворске болнице и простора
Министарство
норвешке
намењених здравственој заштити у другим
надлежно за здравље билатералне
установама и побољшати редовност набавке
помоћи Владе
лекова и материјала и медицинске опреме
Краљевине
3 Унапредити систем стоматолошке
Норвешке)
заштите за све осуђене у оквиру завода
4 Основати одељење за извршење мере
безбедности обавезног чувања и лечења
малолетника у оквиру ВПД у Крушевцу
5 У сарадњи са Министарством надлежним
за здравље обезбедити лекове за лечење
ХИВ и СИДЕ, Ц хепатита, туберкулозе и
супституционе терапије зависника;
6 Обезбедити континуирану обуку
здравствених радника за спровођење
програма смањења штете код болести
зависности и превенције полно и крвно
преносивих болести и туберкулозе и
обезбедити одрживост програма у систему
извршења кривичних санкција
5.5.4.4. Унапређење третмана осуђених лица
1 Унапређивати јединствену стратегију и
Континуирано
Министарство
Буџет Републике
смернице у области третмана и припреме
надлежно за
Србије и
за отпуст осуђених, као и примену
правосуђе, Управа
међународна
одговарајућих програма поступања за
за извршење
помоћ (IPA
различите категорије осуђених лица;
кривичних санкција, 2013, Програм
2 Континуирана обука службеника
Правосудна
норвешке
третмана са акцентом на преиспитивање
академија
билатералне
и измену програма поступања, примену
помоћи Владе
специјализованих програма и програма
Краљевине
који ће омогућити бољу социјалну
Норвешке)
реинтеграцију и прихват осуђених након
изласка са издржавања казне;
3 Израда и увођење специјализованих
програма третмана који се односе на
превенцију зависности од психоактивних
супстанци, контролу беса, за починиоце
сексуалног и родно заснованог насиља, као
и посебних специјализованих програма
намењених осетљивим категоријама
осуђених лица (малолетници, жене,
осуђени на дуге казне, особе са посебним
потребама, стара лица, психички оболеле
особе и др )
4 Утврдити механизме за сарадњу и
размену позитивних искустава и добре
праксе између установа за извршење;
5 Обезбедити адекватно стручно
усавршавање за све запослене који
учествују у спровођењу програма
третмана

5.5.4.5.

Унапређење обуке лица која се налазе на
издржавању заводских санкција

1 Израда концепције увођења стручног
образовања и обука у програме третмана
лица лишених слободе и остваривање
неопходних услова за њено спровођење
на нивоу целокупног система извршења
кривичних санкција
2 Успостављање трајне сарадње са
министарством надлежним за просвету, у
оквиру пројекта „Друга шанса”, у циљу
стицања основно-школског образовања
3 Извршити анализу производних
капацитета и постојећих врста послова
у оквиру свих установа за извршење
кривичних санкција као и анализу
досадашњег финансијског пословања
привредних јединица у циљу реалног
сагледавања њихове ефикасности На
основу добијених резултата потребно је
извршити реорганизацију Службе за обуку
и упошљавање Такође је производне
капацитете установа за извршење
кривичних санкција потребно сагледати
у реалном светлу и испитати могућност
њиховог ангажовања кроз различите
форме јавно-приватних и јавно-јавних
партнерстава који би умањили проблеме
које са собом носи пословање у условима
тржишне економије
4 Побољшати радне услове у свим
заводима и обезбедити да хигијенскотехничка заштита на раду задовољава
прописане стандарде
5 Остваривање законодавних и
институционалних претпоставки за
увођење могућности стицања основног
и средњег образовања током издржавања
казне

Континуирано

Министарство
надлежно за
правосуђе, Управа
за извршење
кривичних санкција,
Заводи за извршење
кривичних санкција,
Министарство
надлежно за област
науке и просвете

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA
2013, Програм
норвешке
билатералне
помоћи Владе
Краљевине
Норвешке)

5.5 5. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Предузимање мера у циљу даљег развоја и шире примене алтернативних
санкција и унапређење обуке и стручног усавршавања запослених у Управи за извршење
кривичних санкција
Број
5.5 5.1.

МЕРА
Унапређење и проширење примене
алтернативних санкција

АКТИВНОСТ

РОК ЗА
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ

1 Пријем у службу нових запослених
Континуирано
на пословима извршења алтернативних
санкција и мера;
2 Ширење мреже повереничких
канцеларија, и стварање новог
организационог оквира у складу са
новим законским решењима и повећаним
потребама у систему извршења
алтернативних мера и санкција;
3 Подизање свести о алтернативним
санкцијама код представника државне
администрације (како би се обезбедили
неопходни услови за њихову реализацију),
судија (који треба да изричу такве мере),
грађана (како би прихватили ове мере)
4 Обука за носиоце правосудних функција,
поверенике, овлашћена службена лица
подручних органа полиције и друге који ће
учествовати у спровођењу алтернативних
санкција
5 Припрема пилот пројеката ради
успостављања нових видова алтернативних
санкција (како оних које захтевају надзор,
тако и оних које захтевају мањи степен
надзора приликом извршења)
6 Усаглашавање механизама и
координације код извршења алтернативних
санкција, као и израда краткорочне и
дугорочне анализе трошкова и добити
7 Обезбедити услове да повереничка
служба буде у могућности да пружа
адекватну подршку осуђенима након
издржане казне, у циљу њихове ефикасне
реинтеграције у друштвену заједницу

НОСИЛАЦ МЕРЕ
Министарство
надлежно за
правосуђе, Управа
за извршење
кривичних санкција,
Правосудна
академија

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA 2010)

5.5.5.2.

Унапређење обуке и стручног усавршавања
запослених у Управи за извршење кривичних
санкција

1 Израдa новог Правилника о обуци и
Континуирано
Министарство
стручном оспособљавању запослених у
надлежно за
Управи за извршење кривичних санкција
правосуђе, Управа
2 Реконструкцијa и проширење постојећих
за извршење
капацитета и правно регулисање објеката
кривичних санкција,
Центра за обуку и стручно оспособљавање
Правосудна
у Нишу
академија
3 Набавкa додатних наставних средстава
како би се обезбедило ефикасно извођење
наставе
4 Селекција и едукација предавача у
Центру за обуку
5 Дефинисање јасних задужења и
процедура на основу којих ће се у
оквиру области стручног усавршавања
обједињавати сви запослени у систему
извршења кривичних санкција у
Републици Србији То укључује
утврђивање приоритетних потреба
запослених за обуку и стручно
усавршавање, израду годишњег плана
обуке и стручног усавршавања, одабир
полазника, избор предавача, оцењивање
квалитета наставе, и сл
6 Наставак израде, извођења и
оцењивања планова и програма обуке и
стручног усавршавања са усаглашеним
приоритетним областима
7 Успостављање Координационог тела
за праћење резултата рада запослених у
Управи и кадровско планирање
5.6. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Даље унапређење међународне сарадње у области правосуђа
ИНДИКАТОРИ СТРАТЕШКОГ ЦИЉА:
1. Унапређен нормативни оквир у области међународне правне сарадње у кривичним стварима;
2. Унапређен нормативни оквир у области међународне правне сарадње у грађанским стварима;
3. Број билатералних споразума Републике Србије о међународној сарадњи у области правосуђа;
4. Број међународних организација у чијем раду активно учествује Републичко јавно тужилаштво;
5. Број међународних организација у чијем раду активно учествује Високи савет судства;
6. Број међународних организација чији је члан Републичко јавно тужилаштво;
7. Број међународних органиазција чији је члан Високи савет судства;
8. Основано Координационо тело за сарадњу у области међународне правне помоћи у кривичним стварима;
9. Унапређен рад Савета за међународно приватно право;
10. Ојачани технички капацитети за координацију, пружање и праћење међународне кривичноправне помоћи;
11. Број спроведених обука, односно број судија и јавних тужилаца обухваћених обукама у области међународне сарадње у области правосуђа.
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИНДИКАТОРА:
1. Извештај Европске комисије о напретку Републике Србије;
2. Извештај Министарства надлежног за правосуђе;
3. Годишњи извештај Високог савета судства;
4. Годишњи извештај Републичког јавног тужилаштва;
5. Годишњи извештај Савета за међународно приватно право.
5.6.1. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење сарадње у области међународне кривичноправне помоћи
РОК ЗА
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
5.6.1 1. Унапређење законодавног оквира кроз измене 1 Наставак рада радне групе
Четврти квартал 2013 Министарство
и допуне Закона о међународној правној
2 Израда Нацрта закона
године
надлежно за
помоћи у кривичним стварима
3 Јавна расправа
правосуђе, Високи
4 Упућивање Нацрта закона Влади
савет судства,
Републичко јавно
тужилаштво
5.6.1.2. Унапређење међународноправног оквира1 Интензивирање непосредне међународне Континуирано
Министарство
повећање броја закључених међународних
сарадње закључењем билатералних
надлежно за
споразума
споразума у области међународне
правосуђе, Високи
кривичноправне помоћи
савет судства,
2 Интезивирање непосредне међународне
Републичко јавно
сарадње и правне помоћи путем
тужилаштво
потписивања судских меморандума о
разумевању са надлежним органима
страних држава
3 Интензивирање непосредне међународне
сарадње и правне помоћи путем
потписивања тужилачких меморандума
о разумевању са надлежним органима
страних држава
5.6.1 3. Јачање техничких капацитета за координацију, 1 Унапређење техничких капацитета
Континуирано
Републичко јавно
пружање и праћење међународне
Републичког јавног тужилаштва путем
тужилаштво
кривичноправне помоћи
увођења LURIS програма за електронско
завођење, обраду и праћење предмета
међународне кривичноправне помоћи у
којима поступа јавно тужилаштво
5.6.1.4. Јачање стручних капацитета субјеката
1 Спровођење циклуса обуке јавних
Континуирано
Високи савет
међународне кривичноправне помоћи
тужилаца на тему међународне
судства, Републичко
кривичноправне помоћи
јавно тужилаштво,
2 Спровођење циклуса обуке судија на
Правосудна
тему међународне кривичноправне помоћи
академија
3 Организовање националних и
регионалних конференција за све субјекте
међународноправне помоћи о пружању
међународне кривичноправне помоћи;
4 Размена искустава и најбољих пракси
путем студијских посета другим земљама и
међународним организацијама

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ (IPA
2013, Програм
норвешке
билатералне
помоћи Владе
Краљевине
Норвешке,
ОЕБС)

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије

Буџет Републике
Србије и
међународна
помоћ
Буџет Републике
Србије и
међународна

5.6 1.5

Унапређење координације и сарадње
државних органа Републике Србије у пружању
међународне кривичноправне помоћи путем
оснивања координационог тела

1 Оснивање Координационог тела
Континуирано,
Влада Републике
Буџет Републике
2 Почетак рада координационог тела
почиње средњерочно
Србије,
Србије
3 Периодично подношење извештаја о
Координационо тело
раду координационог тела
5.6.2. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Унапређење сарадње у области међународне правне помоћи у грађанским стварима
РОК ЗА
ИЗВОРИ
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ МЕРЕ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
5.6.2.1. Унапређење законодавног оквира
1 Наставак рада радне групе
Трећи квартал 2013
Министарство
Буџет Републике
2 Израда радног текста Закона
године
надлежно за
Србије
3 Јавна расправа
правосуђе
4 Упућивање Нацрта закона Влади
5.6.2.2. Унапређење међународно-правног оквира
1 Интензивирање непосредне међународне Континуирано
Министарство
Буџет Републике
- повећање броја потписаних међународних
сарадње путем потписивања билатералних
надлежно за
Србије
споразума
споразума у области међународне правне
правосуђе, Високи
помоћи у грађанским стварима
савет судства
2 Интезивирање непосредне међународне
сарадње и правне помоћи путем
потписивања судских меморандума о
разумевању са надлежним органима
страних држава
5.6.2.3. Јачање стручних капацитета субјеката
1 Спровођење циклуса обуке судија
Континуирано
Министарство
Буџет Републике
међународне правне помоћи у грађанским
на тему међународне правне помоћи у
надлежно за
Србије и
стварима
грађанским стварима
правосуђе, Високи
међународна
2 Организовање националних и
савет судства,
помоћ
регионалних конференција за све субјекте
Правосудна
међународноправне помоћи о пружању
академија
међународне правне помоћи помоћи у
грађанским стварима
3 Размена искустава и најбољих пракси
путем студијских посета другим земљама и
међународним организацијама
5.6.2.4. Унапређење координације и сарадње
1 Проширење надлежности Савета за
Средњерочно
Влада Републике
Буџет Републике
државних органа Републике Србије у пружању међународно приватно право
Србије, Савет
Србије
међународне правне помоћи у грађанским
2 Интензивирање рада Савета за
за међународно
стварима кроз унапређење деловања Савета за међународно приватно право у оквиру
приватно право
међународно приватно право
проширених надлежности
5.6 3. СТРАТЕШКА СМЕРНИЦА: Активно учешће у раду међународних организација у области правосуђа
Број
МЕРА
АКТИВНОСТ
РОК ЗА
НОСИЛАЦ МЕРЕ ИЗВОРИ
ОСТВАРЕЊЕ МЕРЕ
СРЕДСТАВА
5.6 3.1. Активно учешће у раду међународних
1 Активно учешће у раду међународних,
Континуирано
Министарство
Буџет Републике
организација у области правосуђа у којима
европских и регионалних правосудних
надлежно за
Србије
органи Републике Србије имају статус члана
организација (UNODC, OSCE, CCPE,
правосуђе,
SEEPAG и др )
Републичко јавно
тужилаштво, Високи
савет судства
5.6 3.2. Учлањење, односно обезбеђивање пуног
Учлањење, односно обезбеђивање пуног
Континуирано
Републичко јавно
Буџет Републике
чланства у међународним организацијама у
чланства у организацијама као EUROJUST,
тужилаштво, Високи Србије
области правосуђа у којима органи Републике EJN и др
савет судства
Србије немају статус члана
1

Конкретизација мера и активности, као и механизми праћења имплементације (индикатори) детаљно су обрађени у ИКТ стратегији, чија је израда у време усвајања
Акционог плана у току







