
Упутство за претрагу базе судске праксе 
 

 

1. На слици је приказана форма напредне претраге базе судске праксе одлука 

Врховног касационог суда и Врховног суда Србије.  

2. Наведена форма нуди кориснику две врсте филтера - претраживача: 

1. избором филтера са унапред задатом категоријом у падајућој листи (менију), 

или 

2. директним уносом познате вредности у одговарајуће празно поље. 

3. Тражење судске одлуке по филтеру избора унапред задате категорије врши се 

преко: 

1. суда који је одлучивао: 

1. Врховни касациони суд (од 01. јануара 2010. године када је овај 

суд почео са радом) 

2. Врховни суд Србије (од 2005. године до 31. децембра 2009. године 

када је тај суд престао са радом) 



2. правне материје у којој је одлучивано: 

1. Кривична 

2. Грађанска 

3. Управна 

4. Заштита права на суђење у разумном року  

3. иницијалног акта странке (понуђене задате категорије у падајућем 

менију одређене су према претходно извршеном избору суда и материје) . 

4. Корисник најједноставније може пронаћи судску одлуку уколико унесе ознаку и 

број предмета, као и годину када је примљена у суд (нпр Кзз 37/11, с тим да се 

године може унети на два начина, нпр 2011 или 11). 

5. Датум када је донета одлука, као један од филтера које корисник сам уноси, 

омогућава да се претрага сузи само на одређени период када корисник има 

сазнање да је донета одлука на седници већа у суду. 

6. Која садржи кључне речи, вредност коју корисник сам уноси уколико зна 

кључне речи или најбитније стручне појмове из одлуке. 

7. Која садржи део текста, вредност коју корисник сам уноси а представља 

неколико речи у низу које претраживач тражи у садржају сваке унете одлуке. 

8. Сортирање резултата, вредност за коју корисник сам одређује да ли ће редослед 

резултата бити од одлука најстаријег датума одлучивања ка новијим, од најновијег 

датума ка старијим, као и по релавантности, где претраживач сортира резултате по 

учесталости употребљеног појма у судској одлуци. 

9. Претрага судске одлуке се може вршити на ћирилици, латиници и на deaccent-

ованој латиници (нпр Кж, Kž i Kz), а резултати ће бити на писму на коме корисник 

гледа сајт. 
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