Правосудна академија у сарадњи са
Канцеларијом Савета Европе у Београду упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
носиоцима судијских и јавнотужилачких функција за учешће у програму обуке
предавача у области спречавања непримерених утицаја на правосуђе

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Савет Европе спроводи пројекат „Јачање независности и одговорности правосуђа“, који се
реализује у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal
Facility за Западни Балкан и Турску – фаза 2“. Један од циљева пројекта јесте да Високи
савет судства и Државно веће тужилаца пруже снажнију заштиту од непримереног утицаја
на правосуђе, у склопу ког је предвиђено да ментори и предавачи Правосудне академије
поседују вештине за спровођење програма обуке о спречавању непримереног утицаја на
судство и јавно тужилаштво.

Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор
до 12 носилаца правосудних функција који ће чинити групу која ће:
-

похађати Обуку предавача организовану у формату - две тродневне тренинг сесије
које ће бити одржане у периоду јун-септембар 2021. године,
учествовати у спровођењу једнодневних обука за носиоце правосудних функција
у улози предавача, заједно са експертима Савета Европе. Обуке ће бити одржане у
периоду од октобра 2021. до фебруара 2022. године.

II ОБЛАСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Јавни позив намењен је носиоцима судијских и јавнотужилачких функција који
показују нарочито интересовање у некој од следећих области:
-

независност правосуђа;
судијска и јавнотужилачка етика;
интегритет носилаца правосудних функција;
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-

спречавање непримерених утицаја на правосуђе;

III КРИТЕРИЈУМИ
Критеријуми за носиоце правосудних функција заинтересованих да се укључе у обуке
предавача:
Носиоци судијске или јавнотужилачке функције који се пријављују за учешће у
Програму морају да испуњавају следеће критеријуме:
-

да су на судијску, односно јавнотужилачку функцију изабрани нajмaњe 5
(пет) година прe oбjaвљивaњa oвoг jaвнoг пoзивa;
да поседују доказано искуство у организовању, учешћу или спровођењу
пројектних или активности институција правосуђа у областима
обухваћеним тачком II Jавног позива.

Како је планом спровођења пројектних активности предвиђен рад предавача у
паровима које ће чинити по један носилац правосудне функције из суда или
тужилаштва републичког или апелационог нивоа и један из суда, односно
тужилаштва вишег, односно основног нивоа, та чињеница ће бити узета у обзир
приликом дефинисања броја изабраних кандидата из сваке од наведених група. Поред
тога, водиће се рачуна о равноправној бројчаној заступљености носилаца судијске и
тужилачке функције у односу на укупан број судија и (заменика) јавних тужилаца у
Републици Србији, као и о равномерној родној и територијалној заступљености
кандидата.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА
1. Пријавни образац (Анекс 1 Јавног позива)
2. Докази којима се поткрепљују подаци из тачке III Јавног позива:
-

детаљна биографија кандидата;

-

одлуке, дипломе, сертификати и други документи којима се поткрепљују
референце о релевантном искуству из области обухваћених јавним
позивом.
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IV РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 9. до 30. марта 2021. године.
Заинтересовани кандидати дужни су да своје пријаве доставе електронским путем, на
e-mail адресу: nina.gazivoda@pars.rs

сa нaпoмeнoм: „Кандидатура за учешће у обуци предавача Савета Европе“.

V ПОСТУПАК ИЗБОРА
За потребе припреме и спровођења поступка избора, као и самог Јавног позива,
формирана је Комисија за избор кандидата из реда носилаца правосудних функција у
обукама у оквиру програма Horizontal Facility „Јачање независности и одговорности
правосуђа“ (у даљем тексту: Комисија), која је састављена од представника Правосудне
академије и представника које је делегирао Савет Европе.
Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава
донесе коначну Одлуку о предлогу кандидата из реда организација цивилног друштва
за учешће у програму обука. (у даљем тексту: коначна Одлука). Коначна Одлука, као и
сам Јавни позив, биће објављени на званичној интернет страни Правосудне академије
https://www.pars.rs/sr/.
Питања у вези са поступком подношења пријава могу се упутити Нини Газиводи из
Правосудне академије (nina.gazivoda@pars.rs).
Питања у вези са пројектом Европске уније и Савета Европе „Јачање независности
и одговорности правосуђа“ могу се упутити Марији Вујисић из Канцеларије Савета
Европе у Београду на marija.vujisic@coe.int.

VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у
оквиру следећих докумената:
-

Анекс 1 – Пријавни образац
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