НАЦИОНАЛНА МРЕЖА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА ЗА ПРИМЕНУ СТАНДАРДА
ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И
КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЕВРОПЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Палата правде у Зрењанину
Кеј 2. октобра бр. 1
13. децембар 2019.
Правосудна академија је независна и самостална институција, једина намењена стручном
усавршавању носилаца правосудних функција, судијских и тужилачких помоћника и
осталих запослених у правосуђу, као и припадника других правосудних професија (јавни
бележници и јавни извршитељи), са циљем да допринесе професионалном, независном,
непристрасном и ефикасном обављању судијске и тужилачке функције и стручном и
ефикасном обављању послова судског и тужилачког особља. Поред тога, Правосудна
академија надлежна је да образује кандидате за будуће носиоце правосудних функција
кроз двогодишњи програм почетне обуке.
У складу са Законом, Правосуднa aкадемија успоставља и одржава сарадњу са домаћим,
страним и међународним институцијама, организацијама и удружењима, у вези са
пословима које обавља.
У оквиру пројекта Европске уније „Подршка јачању капацитета Правосудне академије“,
24. јануара 2018. године образована је Национална мрежа за примену европских стандарда
судске заштите људских права у Републици Србији. Национална мрежа је основана у
мешовитом саставу од судија и тужилаца, у циљу примене европских стандарда судске
заштите људских права у Републици Србији, како би се обезбедио олакшан приступ
судској пракси Европског суда за људска права са циљем да се унапреди и уједначи
судска пракса у судовима Републике Србије. У оквиру истог Пројекта израђен је
Практични водич за примену Европске конвенције о људским правима, који је доступан
на сајту Правосудне академије.
Савет Европе је регионална међународна организација европских земаља, са седиштем у
Стразбуру. Република Србија чланица је Савета Европе од 2003. године, с тим што је
Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода ратификована 4.
марта 2004. године, од када и представља део унутрашњег правног поретка РС. Европски
суд за људска права развио је праксу кроз своје тумачење одредаба Конвенције, те се
право Конвенције и не може применити без познавања судске праксе тог Суда.

Основни циљеви Савета Европе су заштита људских права, унапређење демократије и
владавине права. Бројни реформски процеси у нашој земљи одвијају се у сарадњи и уз
помоћ СЕ, пре свега у домену правног и институционалног уређења државе, спровођењу
реформи у правосуђу и другим областима у којима је СЕ, на основу свог мандата, активан.
Имајући у виду основну сврху Савета Европе – промоција основних људких права и
слобода и промоција демократије, потпуно је оправдано што ће рад Националне мреже за
примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији у наредном
периоду највише подржавати управо ова организација.
Данашњи скуп има за циљ да представи рад Националне мреже и да допринесе:
 заједничком разумевању значаја примене највиших стандарда људских права у
пракси;
 да се чује шта судије мисле о идеји постојања Националне мреже и како виде њен
рад;
 размени искустава и знања између релевантних стручњака и професионалаца у
свом послу;
 дефинисању конкретних закључака за унапређење нашег рада: шта је судијама
потребно и који приступ је најбоље применити како би у свом свакодневном раду
имали користи.
Програм рада
11:00-11:30

Уводнa излагањa
Мартиновић Биљана, судија, председник Вишег суда у Зрењанину
Златоје Анкић, судија, председник Основног суда у Зрењанину
Tobias Flessenkemper, шеф канцеларије Савета Европе у Београду
Мајда Кршикапа, заменик директора Правосудне академије

11:30-12:00

Право на приступ суду
Боривоје Гајић, судија Апелационог суда у Новом Саду

12:00-12:45

Излагање експерта Савета Европе
Бојана Бошковић Хусановић, правница у Европском суду за људска
права

12:45-13:00

Представљање e-case апликације Правосудне академије
Биљана Степановић, Руководилац Одељења за Документационо –
информациони центар

