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Поштовани председниче Милојевићу, 

 

 Током 2014, уз подршку Европске уније, организација B&S Europe je спроводила 

пројекат „Имплементација новог Законика о кривичном поступку Републике 

Србије“ који се састојао у серији обука за судије, јавне тужиоце, адвокате и 

полицијске службенике у седиштима четири апелације у Србији. Узевши у обзир 

новине које је ЗКП унео у правосуђе Србије, програм обуке се усредсредио на 

јачање капацитета судија и јавних тужилаца за поступање по новом ЗКП. 

 Друштво судија Србије препознаје и цени значај динамичног и интерактивног 

приступа са нагласком на практичном раду, који је овај пројекат унео у начин 

спровођења обуке за судије и јавне тужиоце, о коме су се позитивно изјасниле и 

судије које су учествовале у овој обуци. Стога је Друштво судија позвало 

организаторе овог програма на продужење пројекта како би се обезбедило да што 

већи број судија које поступају у кривичној материји добије прилику да размени 

искуства са колегама, дискутује о проблематичним темама и упозна се са новим 

вештинама и знањима неопходним за примену ЗКП. Друштво судија сматра да би 

наставак оваквог програма обуке повољно деловало на целокупни правни систем 

Републике Србије.  

 Осим тога, Друштво судија скреће пажњу на то да већ дуже време недостаје 

континуирана обука и у грађанској материји у којој, у односу на укупан број 

предмета у судовима редовне надлежности, има преко 80% предмета.  

Уверено да се квалитет правне заштите, укључујући и ефикасност, најбоље 

унапређује подизањем стручности судија, Друштво судија позива Вас, као 

председника Високог савета судства, да предузмете одговарајуће мере како би 

Савет, у складу са својим законским обавезама и овлашћењима: 

- указао надлежним институцијама Европске уније на корист од продужења 

пројекта „Имплементација новог Законика о кривичном поступку РС“    

- захтевао од Правосудне академије да достави Савету програм сталне обуке за 

судије које поступају у грађанској материји и започне са том обуком. 

С поштовањем,  
 

Драгана Бољевић 

председница Друштва судија Србије 


