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Извештај CEPEJ-а о европским правосудним системима –
Евалуациони циклус 2016-2018. године је доступан на 
следећим страницама: 

• https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c

• https://rm.coe.int/overview-avec-couv-18-09-2018-en/16808def7a

Попуњен извештај Републике Србије: 
• https://www.mpravde.gov.rs/tekst/23563/sepez-cepej-ciklus-izvestavanja-za-period-

2016-2018.php.

База података „CEPEJ-STAT“:
• https://www.coe.int/en/web/cepej/dynamic-database-of-european-judicial-systems
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Посебна студија СЕПЕЖ-а о јавним бележницима, у сарадњи 
са Саветом јавних бележника Европске уније (објављена 8. 
априла 2019. године)

https://rm.coe.int/cepej-report-data-2016-draft-cnue-en-rev2-without-comments/168093da48
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Година Број споразумних

развода закључених код

јавних бележника

Румуније

2011: 2.895

2012: 6.593

2013: 9.975

2014: 12.395

2015: 13.310

2016: 14.782

Као примери добре праксе истичу се: 
•„Непарничне“ надлежности: споразумни развод брака –
пример Румуније

• European Notarial Network (ENN)

• EUFides

• European Network of Registers of Wills Association (ENRWA)

https://rm.coe.int/cepej-report-data-2016-draft-cnue-en-rev2-without-comments/168093da48


Ad hoc упитници:

• Утицај СЕПЕЖ смерница на развој медијације на медијацију у 
државама чланицама (лето 2017.године)

• Упитник о родној равноправности (питања су од 2018.г. суштински 
интегрисана у нови упитник)

• Упитник у вези пондерисања предмета – “case weighting”, протеклог 
месеца
• 5. марта 2019. године ВСС је основао радну групу за израду програма за

пондерисање предмета који обезбеђује степеновање у увођењу система
пондерисања, као један од критеријума расподеле предмета
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Радна група СЕПЕЖ-МЕД

• две контролне листе као помоћ државним
органима при утврђивању и праћењу пилот
програма посредовања у решавању спорова по
упућивању суда;

• документ који је превасходно намењени
судијама и запосленима у суду са фокусом на
посредовање по упућивању суда;

• основни план и програм за обуку посредника,

• документ за подизање свести свих кључних
лица заинтересованих за посредовање у
решавању спорова (FAQ);

• Смернице за посредовање у решавању спорова
за адвокате, израђене заједно са CCBE

• Европски кодекс понашања за пружаоце
медијације (тј. за центре за медијацију, јавне и
приватне, укључујући судски-повезане) (усвојен на
31. седници 4. децембра 2018. године).

▪ https://rm.coe.int/mediation-development-toolkit-ensuring-implementation-
of-the-cepej-gui/16808c3f52
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База података 
„CEPEJ-STAT“ –
прегледу се приступа 

путем следећег линка:

https://1drv.ms/b/s!Aie9H67zhoe
egu4ZxKZUawc0ghiFJQ

https://1drv.ms/b/s!Aie9H67zhoeegu4ZxKZUawc0ghiFJQ


Главне институције које достављају податке у 
оквиру извeштавања:

• Министарство правде 
• Сектор за материјално-финансијске 

послове;
• Сектор за правосуђе;
• Одсек за ИКТ;
• Управа за извршење кривичних санкција;

• Врховни касациони суд;

• Високи савет судства; 

• Државно веће тужилаца;

• Републичко јавно тужилаштво;

• Правосудна академија;

• Државно правобранилаштво;

•

• Адвокатска комора Србије;

• Комора јавних извршитеља;

• Јавнобележничка комора;

•

• Министарство финансија;

• Републички завод за статистику;

• Управа за трезор;

• Народна банка Србије.



Нови циклус – 2018-2020

• За следеће извештавање према СЕПЕЖ-у узеће се подаци за 
2018. годину

• Временски оквир за циклус извештавања је померен значајно 
унапред, рок: 1. октобар 2019. године.

• Велики број питања је прецизирано, без промене значења 
питања

• Значајно је унапређено образложење упитника

• Најава за нови упитник (сарадња са ЕУ) од 2019. године
• 150 питања СЕПЕЖ-а



Нови циклус – 2018-2020

Значајна новина у новом упитнику: 
• Учинак и индикатори квалитета у јавним тужилаштвима

Друга нова питања:
• Обука о етичким питањима

• Тела/институције које се баве питањима етике

• Питања у поглављу за „АРС – Алтернативни начини решавања спорова“ су 
значајно измењена

• Значајно измењена дефиниција

• 163-2 ново питање у вези првог обавезног састанка са медијатором

• 167 – разрађена статистика у вези медијације (МП/ВКС)

• Одустало се од појма „судска медијација“; прихваћен је појам „судски-повезана 
медијација“

• Питања у вези јавног бележништва су претрпела одређене измене



Хвала Вам на пажњи!

Ивана Нинчић
Заменик члана СЕПЕЖ-а и национални коресподент

JNKE on Analytical Support for Judicial Professions and CEPEJ

“EU for Justice – Support to Chapter 23”


