
Врховни касациони суд један је од корисника пројекта “Унапређење ефикасности правосуђа“ 

који финансира Европска унија, а спроводи Британски савет са партнерским организацијама. 

Пројекат је започео у фебруару 2016. године, и трајe 2 године. Активности овог пројекта су 

подељене у неколико сегмената. Подршка Врховном касационом суду и судовима се спроводи 

кроз следеће активности: 

1. Унапређење ефикасности правосуђа кроз побољшање учинка и функционисања 

правосудних институција  

У оквиру ове компоненте спроводе се активности од значаја за смањивање броја предмета пред 

судовима, побољшање учинка правосуђа кроз стандардизацију радних процеса и њихово 

поједностављивање. Такође, пружа се подршка даљем спровођењу мера за усаглашавање судске 

праксе и већу доступност одлука судова јавности. Посебно су значајне активности подршке 

Првом основном суду у Београду (суду са највећим бројем старих извршних предмета) у 

спровођењу Закона о извршењу и обезбеђењу. Уз велико ангажовање запослених у Првом 

основном суду у Београду и административно-техничку помоћ пројекта решено је око 520 000 

старих предмета. 

Такође, подршка се пружа у спровођењу Измењеног јединственог програма решавања старих 

предмета у 30 основних судова са којима пројекат сарађује, а посебну подршку у раду са 

извршним предметима има 6 основних судова у Републици Србији. 

У оквиру активности које се односе на усаглашавање судске праксе, израђена је анализа рада 

одељења судске праксе у апелационим судовима и подржавају се састанци судија ради 

разматрања спорних правних питања и предузимања мера у циљу спровођења  Споразума 

председника апелационих судова о организацији, месту и времену одржавања заједничких 

седница у периоду до 2018. године. Такође се планира развој свеобухватне базе судске праксе, за 

коју је одговарајућа опрема већ обезбеђена из предприступних фондова  ЕУ,  ИПА 2012. 

2. Унапређење рада правосудних институција 

Ова компонента обухвата подршку унапређењу свих аспеката управљања у систему правосуђа 

укључујући и планирање буџета, спровођење анализе квалитета података у судовима и јавним 

тужилаштвима и побољшање система статистичког извештавања, као и унапређење коришћења 

постојећих информационо-комуникационигх система у правосуђу. Такође планирана је и подршка 

примени медијације као начину за окончање текућих предмета пред судовима. 

Кроз пројектне активности пружа се подршка и унапређењу комуникационих вештина запослених 

у правосуђу, као и повећању капацитета Правосудне академије у спровођењу различитих 

програма обуке и развоју нових. 

 

 

 



Анализа казнене политике у Србији 

Врховни касациони суд (ВКС) и канцеларија Министарства правде САД/ОПДАТ раде 

на пројекту у оквиру ког је планирана израда анализе казнене политике у Србији за одређене 

врсте кривичних дела у судовима који ће бити обухваћени анализом. 

Формирање базе податка са одлукама апелационих судова 

Канцеларија Министарства правде САД/ОПДАТ ће подржати формирање базе података са 

одлукама апелационих судова кроз рад на проширењу капацитета постојеће базе ВКС. Ова 

активност ће значајно допринети уједначавању судске праксе у Србији и олакшати приступ 

одлукама судијама, стручној и широј јавности. ВКС је одредио параметре и критеријуме претраге, 

шифрарник и систем за обраду и учитавање одлука. 

Приручник за судије у кривичној материји 

ВКС и канцеларија Министарства правде САД/ОПДАТ настављају рад на изради нацрта 

приручника за кривичне судије у Србији. Федерални судија из САД и саветник Федералног 

правосудног центра САД су ангажовани на помоћи у изради нацрта приручника кроз давање 

коментара и сугестија, а у октобру 2015. су као гости на Годишњем саветовању судија у Врњачкој 

бањи презентовали искуства САД у примени америчког приручника за судије у кривичној 

материји, смерница за изрицање кривичних санкција и израду пресуда. 

Нацрт Приручника за рад судија у Кривичној материји 

Студијска посета САД: Примери најбољих пракси у поступању судова (Вашингтон/Мајами) – 

новембар 2015. 

Канцеларија Министарства правде САД/ОПДАТ је организовала студијску посету САД за 

групу судија из ВКС, апелационих и виших судова и представника Министарства правде 

Републике Србије од 31. октобра до 7. новембра 2015. Циљ посете је био да се чланови делегације 

упознају са примерима најбољих пракси у поступању судова у Америци, посебно када је реч о 

ограничавању на спорне чињенице у поступку, однос према странама у адверзијалном систему, 

вођењу поступка на ефикасан начин, пресуђивању и изрицању кривичних санкција. Делегати су 

такође имали прилике да дискутују о поступку избора, обуке, евалуације рада и разрешења судија 

у САД, као и дисциплинском поступку. У оквиру посете, Министарство Правде САД и програм 

ОПДАТ су помогли у организовању састанка Председника ВКС, судије Драгомира Милојевића, и 

Председника Врховног суда САД, Џона Робертса. 

Студијска посета САД за групу судија основних судова у оквиру програма размене ‘Отворени 

свет’ (октобар 2015.) 

Одељење јавне дипломатије Амбасаде САД и програм ОПДАТ су осмислили и реализовали 

програм размене за групу судија основних судова у Србији под називом ‘Најбоље праксе судова у 

кривичним поступцима’. Судије су имале прилике да се, кроз праћење суђења у кривичним 

поступцима пред америчким федералним и државним судовима, ближе упознају са применом 

појединих процесних института у САД (припремно рочиште, јемство, рочиште за одређивање 

притвора, изрицање пресуде, жалбени поступак). У оквиру посете, делегација је боравила у 

Вашингтону и Ноксвилу (држава Тенеси) од 15-25. октобра 2015. 

Увођење опреме за тонско снимање у одабраним вишим судовима у Србији (пилот пројекат) 

ВКС и канцеларија Министарства правде САД/ОПДАТ настављају рад на пилот пројекту 

увођења опреме за тонско снимање у одабраним вишим судовима у Србији. Опрема је набављена 

http://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/prirucnik%20za%20rad%20sudija%20u%20krivicnoj%20materiji.pdf


и у току је њено инсталирање у 12 судница у Вишем суду у Београду, 3 суднице у Вишем суду у 

Новом Саду, 2 суднице у Вишем суду у Нишу и једну судницу у Вишем суду у Крагујевцу 

(укупно 18). Такође, амбасада краљевине Холандије ће у оквиру пројекта обезбедити основну 

обуку особља у судовима које ће руковати опремом, као и пратеће материјале. Министарство 

правде је ангажовало експерта који ће помоћи у процесу израде процедура и протокола за 

руковање опремом. Након исталације комплетне опреме по судницама, ВКС и програм ОПДАТ ће 

у два наврата анализирати ефикасност примене тонске опреме. Предвиђено је да пилот фаза 

пројекта траје до половине 2016. године. 

Писање правних аката - израда пресуда 

Министарство правде САД/ОПДАТ и Мисија ОЕБС ће помоћи израду програма за судије о 

унапређењу писања правних аката и пресуда. Програм је фокусиран на унапређење методологије 

израде одлука у светлу најбољих пракси судова у Србији и међународних судова. У оквиру 

пројекта је предвиђено организовање округлог стола, израда приручника за писање правних 

одлука и организовање серије семинара за судије у кривичној материји. Уз подршку ВКС 

планирано је да пројекат буде реализован у 2016. и 2017. години. 

 

 “4 Digits Consulting - пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви”  је невладино удружење, део 

сектора цивилног друштва у Србији, основано са циљем да подржи реформу правосуђа и јавне 

управе. Чланови удружења имају дугогодишње искуство у пројектима из области владавине 

права, ефикасности судова и унапређењу доступности правде. Захваљујући донацији Америчке 

агенције за међународни развој (USAID), “4 Digits Consulting - пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj 

упрaви”  ће у наредне две године пoдржaти  унaпрeђeњe правосудног система Србије кроз 

„Пројекат за јачање капацитета Високог савета судства“. Имплементација пројекта је 

започета 1. октобра 2015. године и трајаће све до октобра 2017. године. Сврха овог двогодишњег 

пројекта је да пружи подршку институцијама у Србији, пре свега Високом савету судства 

Републике Србије, Врховном касационом суду и Министарству правде у циљу јачања својих 

институционалних капацитета, побољшању независности и ефикасност правосуђа, као кључне 

стубове Националне стратегије за реформу правосуђа у Србији, за период 2013-2018. године. 

Повећана ефикасност судова, као општи циљ донације, треба да садржи неколико резултата: 

јефтинији судски поступак, уштеде у административном делу судских поступака, смањење броја 

старих предмета, брже доношење пресуда у предметима, повећано задовољство корисника судова, 

бољу интерну комуникацију.  

Сарадњом са Врховним касационим судом пројекат за циљ има да: 

-Повећа ефикасност суда и модернизацију кроз унапређење судске статистике и другим 

иновацијама. Планиран је развој нове методологије за прикупљање статистичких података суда, 

успостављање централне статистике и јачање капацитета у анализи статистичких података. 

-Примени побољшану “e-filing” методологију у три одабрана суда. Ова методологија омогућава 

корисницима суда да електронски комуницирају са судовима, што побољшава приступ правди, 

убрзава судски поступак и штеди време и новац на обе стране. Нова, побољшана “e-filing” 

методологија ће побољшати техничке аспекте комуникације између странака и судова. 

http://www.4digitsconsulting.com/about4dc.html
http://www.4digitsconsulting.com/about4dc.html


-Повећа транспарентност и доступност ВКС-а и осталих судова путем информационих и 

комуникационих иницијатива. Пројекат ће подржати презентацију судске статистике и распореда 

суђења „on-line“, за све судске кориснике у Србији и шире. 

 

 

Уз подршку Канцеларије Савета Европе у Београду, Врховни касациони суд je: организовао 

Конференцију на тему - Заштита права на суђење у разумном року и Досадашња судска пракса и 

њено уједначавање, 14.05.2015. године; радни састанак судијских саветника и помоћника 

Врховног касационог суда, апелационих судова, Привредног апелационог суда, Прекршајног 

апелационог суда и Управног суда, посвећен уједначавању судске праксе, 18. и 19. јуна 2015. 

године; радни састанак посвећен изради курикулума за суђење у разумном року, од 12. до 14. 

новембра 2015. године; реализована је посета судија Врховног касационог суда Високом судском 

и тужилачком савету БиХ, од 23. до 24. новембра 2015. године; организовао радионицу посвећену 

питањима уједначавања судске праксе за судијске помоћнике и саветнике судова републичког 

ранга, апелационих и виших судова, 21. децембра 2015. године.  

Врховни касациони суд је и један од главних партнера пројекта Савета Европе „Правосуђе на 

темељима људских права“, који финансира Фонд за људска права. Пројекат треба да допринесе 

дугорочној правној реформи у Србији, кроз подршку правосуђа у Србији у остваривању циљева 

постављених у Акционом плану за реформу правосуђа 2013-2018. Циљ је да се мотивише судска 

власт да људска права угради у сваку одлуку, као и да се унапреди судски дијалог између самих 

националних судова и са Европским судом за људска права по питању заштите људских права на 

националном нивоу. Истовремено, пројекат има за циљ да ојача значај образовања правних 

стручњака у области људских права, кроз интеграцију Европске конвенције о људским правима у 

све релевантне предмете, како би будући дипломирани правници знали да се за свако правно 

питање може наћи решење у судској пракси Европског суда за људска права и како би савладали 

методологију примене у пракси. Пројекат ће допринети даљем јачању знања и вештина судија и 

судијских помоћника у судовима-партнерима пројекта, у смислу примене Европске конвенције о 

људским правима и судске праксе Европског суда за људска права у свакодневном раду.  

У оквиру пројекта „Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским 

правима“, у организацији Савета Европе - Генерални Директорат за људска права и владавину 

права, уз подршку Краљевине Норвешке: судије Врховног касационог суда, боравиле су од 19. до 

22. маја 2015. године у студијској посети Савету Европе и Европском суду за људска права у 

Стразбуру; посетиле су од 28. до 29. маја 2015. године, Министарство правде, Врховни суд и 

Уставни суд Републике Словеније; судије из Србије, боравиле су од 20. до 21. јула 2015. године, у 

студијској посети Правосудној академији Републике Јерменије; судијски помоћници Врховног 

касационог суда, апелационих судова и Управног суда, боравили су од 7. до 8. јула 2015. године, у 

студијској посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру; судије Врховног 

касационог суда, боравиле су од 30. јуна до 1. јула 2015. године, у студијској посети Савету 

Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру.  

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit - GIZ GmbH је у поступку спровођења 

Пројекта „Владавина права и извршење потраживања“ који се финансира из претприступних 

фондова ЕУ. На основу спроведене анализе законодавства и извршења у судовима предузеле би 

се конкретне мере и очекује се смањење броја старих предмета. У оквиру анализе система 

извршења у судовима консултанти овог пројекта обилазе 21  



суд, привредне судове: у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, Ужицу и Пожаревцу, и 

основне судове: Први основни суд у Београду, Младеновцу, Новом Саду, Суботици, Кикинди, 

Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, Нишу, Лесковцу, Врању, Ужицу, Чачку, Зајечару и Бору. Уз 

подршку Пројекта за владавину права и извршења потраживања, који финансира Европска Унија, 

а спроводи ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), Врховни 

касациони суд је организовао конференцију “Извршење у грађанским стварима у Србији-тренутно 

стање и изазови”, 22. јуна 2015. године, у Београду.  

Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA) покренут је 3. маја 2011. године уз 

финансијску подршку Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој (USAID). 

Пројекат се реализује на територији Републике Србије уз блиску сарадњу са партнерима и 

крајњим корисницима, Пројекат шири и спроводи најбоље праксе са следећим циљевима: • Да се 

ојача владавина права и независност правосудних органа као и спровођење правде у Републици 

Србији; • Да се побољша свест јавности о реформама у правосудном сектору; • Да се ојача 

капацитет владиних институција, са фокусом на независне агенције, као и организација цивилног 

друштва, да препознају и спречавају корупцију; Пројекат USAID-а за реформу правосуђа и 

одговорну власт (JRGA) је петогодишња иницијатива вредна 21,8 милиона америчких долара коју 

спроводи организација National Center for State Courts (NCSC) уз подршку организација 

Management Systems International i Development Professionals, Inc.  

Пројекат се састоји од две комепоненте: Реформа правосуђа и Одговорна власт. Остваривање 

циљева и резултата у оквиру ове две компоненте подржава се кроз додељивање бесповратних 

финансијских средстава – грантова. Реформа правосуђа Кроз реализацију ове компоненте, 

пројекат пружа подршку Републици Србији у њеним напорима да побољша ефикасност и 

транспарентност у спровођењу правде, кроз унапређење способности прекрсајних судова да 

одговоре на потребе крајњих корисника правосудног система, и повећање свести грађана о улози 

и надлежностима судова. Пројекат JRGA кроз директну подршку Управном суду, Вишем 

прекршајном суду и свих 45 прекршајних судова на територији Републике Србије настоји да 

подржи отворен и ефикасан рад судова који је у служби својих грађана. Одговорна власт 

Пројекат пружа подршку Републици Србији у њеним настојањима да ојача капацитете независних 

владиних агенција и организација цивилног друштва за промовисање отворене, одговорне и 

ефикасне власти, у њеној борби против корупције и лоших административних пракси, као и 

мотивисању јавности да захтева учешће у доброј управи. Пројекат блиско сарађује са свих пет 

независних агенција (Агенцијом за борбу против корупције, Заштитником грађана, Државном 

ревизорском институцијом, Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности и Повереником за заштиту равноправности). Бесповратна финансијска средства - 

грантови Кроз осмишљавање и реализацију активности у оквиру Пројекта, подстиче се 

интезивно  



учешће цивилног сектора како би се, кроз њихову ангажованост, осигурала одрживост 

постигнутих пројектних резултата. Пројекат финансира иницијативе цивилног друштва којима се 

побољшава ефикасност и транспарентност у спровођењу правде, подржава и заступа унапређење 

владавине права, охрабрује култура поштовања владавине права и промовише добра управа, 

интегритет власти и мере за борбу против корупције. Сазнајте више о пројекту на wеб страници: 

www.jrga.org  

У току 2014. године закључен је Меморандум о разумевању са Програмом поделе власти који 

финансира Агенција Сједињених Америчких држава за међународни развој (USAID), којим 

су дефинисани услови рада, а ради постизања циља да Врховни касациони суд постане 

транспарентнији и ефикаснији носилац судске власти у Републици Србији:  

1. USAID-ов пројекат Програм поделе власти је спровео припрему, обуку и имплементацију 

методологије „електронске комуникације“ (e-filing) у основним судовима у Суботици и Ужицу и 

Привредном суду у Зајечару. До краја лета ове године биће имплементирана електронска 

методологија и у Вишем и Основном суду у Крагујевцу;  

2. Израђена је нова веб презентација Суда, како би се задовољиле савремене потребе корисника и 

јавности и обезбедиле потребне информације о раду судова у Републици Србији;  

3. У циљу свеобухватнијег пружања услуга грађанима о разним корисним информацијама у вези 

рада судова, а пре свега о томе где се и у које време одржавају суђења у судовима која имају 

седиште у згради Немањина 9, отворен је инфопулт;  

4. Ради што успешнијег спровођења Јединственог програма решавања старих предмета, кога је 

донео Врховни касациони суд као носилац мере, на основу мере 5.3.6.1 у Акционом плану за 

спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 – 2018. година, уз помоћ 

Програма поделе власти, континуирано се управља његовом применом, доношењем одређеног 

броја мера и активности које се на њих односе. Сазнајте више ...  

5. У надлежности Врховног касационог суда је да обезбеђује јединствену судску примену права и 

једнакости странака у судским поступцима. Ценећи улогу и комплексност ове надлежности, 

започет је Пројекат ујединачавања судске праксе у сарадњи са USAID-ом-Програм поделе власти 

и Канцеларија Савета Европе у Београду, одржавањем семинара за судије.  

6. У циљу припрема за примену одредби Закона о уређењу судова, о заштити права на суђење у 

разумном року, уз помоћ Пројекта USAID-а Програм поделе власти, одржани су састанци са 

судијама Управног, Привредног апелационог, Прекршајног апелационог суда, апелационих и 

виших судова.  

 


