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Београд
Полазећи од става да је унапређивање и развијање права на принципима владавине права
и правне државе, као основни циљ свих правних институција, могуће само на знању које је
теоријски засновано и потврђено кроз праксу;
Имајући у виду чињеницу да је:
- Управни суд носилац судске власти и представља институцију кроз чије одлуке се
примењује позитивно право
- Правосудна академија установа основана Законом о Правосудној академији
(„Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 32/14-одлука УС) са циљем да допринесе
професионалном, независном, непристрасном и ефикасном обављању судијске и
тужилачке функције и стручном и ефикасном обављању послова судијског и тужилачког
особља, као и да се циљ оснивања Правосудне академије остварује, пре свега,
организовањем и спровођењем почетне обуке, као организованог стицања практичних и
теоријских знања и вештина ради разумевања улоге и основних принципа стручног и
ефикасног поступања судија и заменика јавних тужилаца, и сталне обуке носилаца
судијске и јавнотужилачке функције;
на основу обострано изражене потребе за успостављањем конкретних облика сарадње
УПРАВНИ СУД,
са седиштем у Београду, улица Немањина бр. 9,
кога заступа Председник Управног суда, судија Јелена Ивановић
и
ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА,
са седиштем у Београду, Теразије бр. 41,
коју заступа Директор Правосудне академије Ненад Вулић
сагласиле су се да закључе следећи

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
Члан 1.
Потписници овог Протокола су сагласни да ће сарађивати на унапређењу вештина,
теоријских и практичних знања полазника почетне обуке Правосудне академије, као и
судија у области Управног судства, разумевању улоге и значаја Управног суда, као и
упознавању са судском праксом Управног суда.
Члан 2.
Сарадња међу странама потписницама ће се реализовати кроз договорене облике у
оквиру почетне и сталне обуке коју спроводи Правосудна академија.
Члан 3.
Управни суд је сагласан да, у складу са одредбом члана 35. став 4. Закона о
Правосудној академији, полазници почетне обуке имају могућност да, након завршеног
обавезног програма, део практичне обуке обаве у Управном суду.
Практична обука у Управном суду траје најмање шест месеци и састоји се у стицању
практичних знања и вештина кроз укључивање у рад у Припремном одељењу и већима
суда у седишту и одељењима.
Потписници овог Протокола ће заједнички сачинити програм практичне обуке
полазника у Управном суду.
Број полазника који у исто време обављају практичну обуку у Управном суду суду
одредиће суд, у складу са својим могућностима.
Потписници Протокола ће посебно договорити начин спровођења обуке за полазнике
Правосудне академије који нису у могућности да предвиђено време континуирано
проведу у Управном суду.
Управни суд ће одредити судије које су задужене за непосредно спровођење
практичне обуке у суду.
Стране потписнице ће посебно договорити облике укључивања судија Управног суда
у спровођење практичне обуке полазника.

Члан 4.
Управни суд и Правосудна академија ће, у складу са потребама Правосудне академије
и могућностима Управног суда, радити на заједничком организовању и реализацији
семинара и предавања у оквиру сталне обуке судија.
Члан 5.
Овај Протокол се закључује на неодређено време. Протокол може бити измењен само
споразумом обе стране потписнице, закљученим у писаној форми.
Свака страна може одустати од овог протокола уз благовремено обавештење друге
стране.
Члан 6.
Протокол је сачињен у четири примерка, по два за сваку страну потписницу.
Члан 7.
Протокол ступа на снагу даном потписивања.
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