
 

УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ 
 

Општи циљ прпграма:  

Унапређеое дпступнпсти правде и пбнављаое ппвереоа јавнпсти у правпсуђе. 

 

Трајаое прпграма: нпвембар 2010. – нпвембар 2013. гпдине 

Дпнатпр: Министарствп сппљних ппслпва Краљевине Нпрвешке  

Организација за реализацију: International Management Group (www.img-int.org) 

Кључни партнери на прпграму: 
 Oснпвни и виши судпви; 
 Виспки савет судства; 
 Врхпвни касаципни суд;  
 Савет за праћеое и унапређеое рада пргана кривичнпг ппступка и извршеоа кривичних санкција 

према малплетницима (Савет за малплетничкп правпсуђе); 
 Министарствп правде Републике Србије; 
 Правпсудна академија; 
 Министарствп рада и спцијалне пплитике; 
 Републички завпд за спцијалну заштиту. 

 

Опис прпграма:  

Овај прпграм представља прпграм институципналне ппдршке и ппдразумева какп улагаоа у инфраструктуру 
судпва, такп и унапређеое рада судске администрације. Схпднп тпме,  прпграм ће са једне стране бити 
усмерен на пружаое техничке ппмпћи, изградоу и израду дпкумената, а са друге стране на  пружаое 
пдгпварајуће пбуке, ппдршку и усппстављаое пдгпварајућих прпцедура. 

Прпграм се састпји пд 3 прпјектне кпмппненте:  

1. Унапређеое рада судпва и дпступнпсти правде;  
2. Рефпрма система малплетничкпг правпсуђа; 
3. Јачаое капацитета Виспкпг савета судства. 

 

Прпјектна кпмппнента 1 | Унапређеое рада судпва и дпступнпсти правде: 

Седам судпва (виших и пснпвних) из регипна надлежнпсти апелаципних судпва у Крагујевцу и Нишу 
пдабранп је за израду мпдела за бпљи приступ судпвима и унапређен рад судпва.  

Одабрани су следећи судпви: Виши суд у Нишу, Оснпвни суд у Нишу, Виши суд у Пирпту, Оснпвни суд у 
Пирпту, Оснпвни суд у Лескпвцу, Виши суд у Враоу, Оснпвни суд у Ужицу. 

 

http://www.img-int.org/


Специфични циљеви: 
 Унапредити слику п судпвима какп би представљали приступачније и ппузданије правпсудне 

институције;  
 Унапредити административне капацитете у судпвима.  

 

Прпјектна кпмппнента 2 | Рефпрма система малплетничкпг правпсуђа: 

Овај прпјекат ће на наципналнпм нивпу ппдржати наппре Владе Републике Србије у рефпрми 
малплетничкпг правпсуђа. 

 

Специфични циљеви: 
 Унапредити систем малплетничкпг правпсуђа у примени васпитних налпга и ппсебних пбавеза 

према малплетним учинипцима кривичних дела; 
 Ојачати капацитет Савета за праћеое и унапређеое рада пргана кривичнпг ппступка и извршеоа 

кривичних санкција према малплетницима, кап кључнпг ппкретача рефпрме система 
малплетничкпг правпсуђа; 

 Ппбпљшати пплпжај малплетника лишених слпбпде;  
 Интензивирати примену ппсебних пдредаба Закпна п малплетним учинипцима кривичних дела и 

кривичнпправнпј заштити малплетних лица п заштити малплетних лица кап пштећених у кривичнпм 
ппступку (Закпн п малплетницима). 

 

Прпјектна кпмппнента 3 | Јачаое Виспкпг савета судства:  

Прпјекат има за циљ пружаое ппдршке Виспкпм савету судства у јачаоу оегпве улпге кап независне и 
аутпнпмне правпсудне институције. 

 

Специфични циљеви: 
 Усппставити ефикасан ппступак притужби странака и представити га јавнпсти;   
 Усппставити ефикасан дисциплински ппступак и представити га јавнпсти;  
 Обезбедити виспк нивп стручнпсти у пквиру Административне канцеларије; 
 Унапредити инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије (ИКТ) и ппшту инфраструктуру ВСС; 
 Организпвати  дпбрп ппремљену штампану и дигиталну правну библиптеку. 

 
Крајои резултат прпграма: 

Прпграм ће плакшати и ппједнпставити приступ правди за све, уз директан утицај на прпцес усппстављаоа 
транспарентнијег, птвпренијег и ефикаснијег правпсуднпг система. 

 


