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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године 

 

О СУДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 

Судови су самостални и независни државни органи који штите слободе и права грађана, 
законом утврђена права и интересе правних субјеката и обезбеђују уставност и законитост. 

 
 Основна подела судова је на судове опште и посебне надлежности.  

 
Судови опште надлежности су основни судови, виши судови, апелациони судови и Врховни 

касациони суд. 
 

 Судови посебне надлежности су привредни судови, Привредни апелациони суд, прекршајни 
судови, Прекршајни апелациони суд и Управни суд. 

 
 У Републици Србији од 1. јануара 2014. године постоји укупно 159 судова, од којих као 

првостепени поступа 66 основних судова, 25 виших, 16 привредних, 44 прекршајна суда и Управни 
суд. Виши судови поступају и као другостепени, а поред њих и четири апелациона суда, 
Привредни апелациони и Прекршајни апелациони суд.  

 
Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији и он је непосредно виши суд 

за Привредни апелациони суд, Прекршајни апелациони суд, Управни суд и апелациони суд.  
 

 Поред Врховног, Привредни апелациони суд, Прекршајни апелациони суд и Управни суд су 
судови републичког ранга.  

 

 
  

 НАДЛЕЖНОСТ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА  
 

Врховни касациони суд, као највиши суд у Републици одлучује о ванредним 
правним средствима изјављеним против одлука судова Републике Србије и у другим 
стварима одређеним законом (став 1. члан 30. Закона о уређењу судова).  
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 Као највиши суд у систему судске власти Врховни касациони суд обезбеђује 
јединствену судску примену права и једнакост странака у судским поступцима, 
разматра примену закона и других прописа, као и рад судова, остварујући тако своју, 
законом одређену, надлежност изван суђења (члан 31. Закона о уређењу судова).  
  
 

 СУДИЈЕ И СУДСКО ОСОБЉЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 
 

  Врховни касациони суд чине судије и судско особље, у складу са законом. 
 
 На дан 31. децембра 2018. године на функцији судије Врховног касационог суда био је 41 
судија. Поред овог броја, jедан судија упућен је из Управног суда. Од укупног броја судија Врховног 
касационог суда, троје судија су председници апелационих судова, у Београду, Новом Саду и Нишу 
а четврти судија вршилац  функције председника суда у Вишем суду у Београду. 
  
 У току 2018. године на функцију судије Врховног касациионог суда ступило је петоро 
судија, а због навршења радног века престала је функција троје судија. 
 
 На дан 31. децембра 2018. године, судско особље у Врховном касационом суду чинило је 195 
запослених на неодређено време, од којих 8 државних службеника на положајима, 96 државних 
службеника на извршилачким радним местима (од којих 48 судијских помоћника у звању 
саветника Врховног касационог суда и судског саветника), 1 државни службеник коме мирује радни 
однос и 90 намештеника. На одређено време било је ангажовано 9 запослених, 3 државна службеника 
и 6 намештеника.  
 

НАДЛЕЖНОСТ У СУЂЕЊУ 
 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА  
 

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године у Врховном касационом суду, у свим 

материјама из надлежности Врховног касационог суда, поступало је 34-оро судија.  

 
На почетку извештајног периода било је нерешено 5.812 предмета у свим материјама, у 

току посматраног извештајног периода примљено је још 13.838 предмета укупно у свим 

материјама, од којих је нових 13.456 предмета, односно укупно у раду било је 19.650 предмета у 
свим материјама. Просечан прилив предмета у раду по судији био је 37,00.   

 

Решено је укупно 13.129 предмета, од којих је мериторно решено 5.079 предмета (38,69%), 
предмета одређивања другог стварно надлежног суда и сукоба надлежности 1.399 предмета, а на 

други начин решен је 6.651 предмет. По судији било је просечно решено 35,10 предмета. 

Проценат решених предмета у односу на укупан број предмета у раду је 66,81%, а ажурност је 5,65.  

Проценат савладавања прилива (број решених предмета у односу на број примљених 
предмета у посматраном периоду) у Суду био је 94,88. 

 

Као нерешен на крају извештајног периода остао је у раду 6.521 предмет, односно 
просечно по судији остао је 191,79 предмет. Од укупног броја нерешених предмета, број предмета 

код којих поступак траје дуже од 24 месеца према датуму иницијалног акта је 4.626. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА: 
 

1. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 
 

 У Грађанском одељењу Врховног касационог суда, у периоду од 01.01. до 31.12.2018. 
године, у грађанској материји поступао је 21 судија и двоје судија у специјализованом  већу за 

управну материју. У раду овог одељења учествовало је 36 саветника, и то: 26 саветника у осам 

већа, четири саветника у припремном одељењу, пет у судској пракси (од којих је један саветник 

обављао и послове секретара Одељења за заштиту права на суђење у разумном року) и секретар 
Грађанског одељења. 

 На почетку извештајног периода у Грађанском одељењу је било нерешено 5.433 предмета 

(у грађанској материји 5.284 и 149 у управној материји). Примљено је укупно 11.648 предмета (у 
грађанској материји 11.079 и 569 у управној материји), тако да је укупно у раду било 17.081 

предмет (у грађанској материји 16.363 предмета и у управној материји 718). Од тога је решено 

укупно 10.959 предмета, од чега у грађанској материји 10.366 предмета, а у управној материји 593 
предмета. На крају извештајног периода остало је у раду, као нерешено, укупно 6.122 предмета, од 

чега 5.997 у грађанској материји и 125 у управној материји. 

 Укључујући и предмете у материји разумног рока (Р4г, Р4гп, Р4р, Р4у, Ржг, Ржгп, Ржр, 

Ржуп, Рж1г, Рж1гп, Рж1р, Рж1у, Рж1уп) у току 2018. године извећан је укупно 11.551 предмет (у 
грађанској материји 10.824 и у управној 727 предмета) и остало је неизвећано 3.098 предмета (у 

грађанској материји 3.026 и 72 предмета у управној материји). 

 

ГРАЂАНСКА МАТЕРИЈА  
 
 Проценат укупно решених предмета у односу на укупан број предмета у раду у грађанској 

материји је 63,35%, а савладаност прилива је 93,56%. Од броја  укупно решених предмета у 
грађанској материји 10.366 предмета, по ванредним правним лековима је решено 9.081 предмет, а 

од тога мериторно је решено 3.874 предмета, што представља 42,66%, а одбацивањем правног лека 

или на други начин је решено 5.207 предмета, односно 57,34%, док су преосталих 1.285 предмети 
делегације, сукоба надлежности, предмети по захтевима за решавање спорних правних питања и 

одлуке по жалбама на решења апелационих судова. 

 Просечно месечно решених предмета по судији у грађанској материји, по свим врстама 

предмета је 44,87, просек мериторно решених предмета на годишњем нивоу по судији је 185 
предмета.  

 

Посматрано по врсти предмета: 

 

1) Предметима Рев (ревизија) је био задужен 21 судија. На почетку извештајног периода је 

било нерешених 2.746 предмета, а током њега је примљено у рад 5.976 предмета, па је у раду 
било укупно 8.722 предмета. Од тога је решено 5.759 предмета, од чега доношењем мериторних 

одлука 2.405 предмета, а на други начин или одбацивањем правног лека 3.354 предмета, тако да је 

остало нерешено 2.963 предмета. Проценат решених Рев предмета је 66,03%. Просек решених 

предмета по судији у овој материји је 24,93 предмета. 
 

 2) Предметима Рев2 (ревизија у радним споровима), задужен је 21 судија. На почетку 

извештајног периода било је нерешених 1.817 предмета, примљено је 3.305 предмета, тако да је 
укупно у раду било 5.122 предмета. Од тога је решено 2.806 предмета, од чега доношењем 

мериторних одлука 1.256, а одбацивањем правног лека или на други начин 1.550 предмета. 

Проценат решених Рев2 предмета је 54,78%. Просек решених предмета по судији у овој 

материји је 12,15 предмета. 
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 3) Предметима Рев1 (одлучивање о ревизији после одлуке Уставног суда донете по 

уставној жалби), било је задужено 16 судија. На почетку извештајног периода било је нерешених 

16 предмета, примљено је 20, тако да је укупно у раду било 36 предмета. Решено је 18 предмета, од 
тога 15 мериторно, 3 на други начин. Остало је нерешено 18 предмета. Проценат решених 

предмета Рев1 материје је 50,00%. Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,10 

предмета. 
  

 4) Предметима Прев (ревизија у привредној материји) било је задужено троје судија. На 

почетку извештајног периода било је нерешених 213 предмета, а у истом периоду је примљено 600 

предмета, тако да је укупно било у раду 813 предмета. Решено је 392 предмета, од чега доношењем 
мериторних одлука 186, а одбацивањем или на други начин 206 предмета. Проценат решених Прев 

предмета је 48,22%. Просек решених предмета по судији у овој материји је 11,88 предмета.  

  
5) На почетку извештајног периода био је нерешен 1 предмет Гзз (захтев за заштиту 

законитости Републичког јавног тужиоца). У овом периоду није примљен ниједан предмет,  тако да 

је укупно у раду био 1 предмет који није решен. 
 

6) Предметима Гзз1 (захтев за заштиту законитости странке) било је задужено 20 судија. 

На почетку извештајног периода било је нерешено 14 предмета, примљено је 34 предмета, тако да 

је у раду било укупно 48 предмета. Од тога је решено 37 предмета и то одбацивањем или на други 
начин. Проценат решених предмета из ове Гзз1 материје је 77,08%. Просек решених предмета по 

судији у овој материји је 0,17.  

 
7) На почетку извештајног периода било је нерешено 2 предмета Пзз (захтев за заштиту 

законитости Републичког јавног тужиоца у привредној материји), а у истом периоду није било 

примљених предмета, тако да је укупно у раду било 2 предмета. Решено је 2 предмета, па је 

проценат решених Пзз предмета 100%. 
 

8) Предметима Пзз1 (захтев за заштиту законитости странке у привредној материји), било 

је задужено троје судија. На почетку извештајног периода било је нерешених 3 предмета а 
примљено је 4 предмета. Решено је 7 предмета, од чега 1 мериторно, а 6 одбацивањем или на 

други. Проценат решених предмета из ове материје је 100%. Просек решених предмета по судији 

у овој материји је 0,21 предмет. 
 

9) На почетку извештајног периода било је нерешених 13 предмета Спп (спорна правна 

питања), а у овом периоду је примљено 14 предмета, тако да је укупно у раду било 27 предмета. 

Од тога је решено укупно 24 предмета, а остало је нерешено 3 предмета. Проценат решених 
предмета из ове материје је 88,89%.  Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,27. 

 

 10) Предметима Р1 (сукоб надлежности) био је задужен 21 судија. На почетку извештајног 
периода било је нерешено 152 предмета, а у истом је примљено 644 предмета, тако да је у раду 

било укупно 796 предмета, од чега је решено 604. Проценат решених  предмета из ове материје је 

75,88%. Просек решених предмета по судији у овој материји је 2,61. 
 

 11) На почетку извештајног периода било је нерешених 252 предмета Р (одређивање другог 

стварно надлежног суда), а примљено је 353, тако да је у раду било укупно 605 предмета, од чега 

је решено 575. Проценат решених предмета из ове материје је 95,04%. 
 

12) Предметима Гзп1 (захтев за преиспитивање правноснажне пресуде у општој грађанској 

материји), било је задужено 17 судија. На почетку извештајног периода било је нерешено 8 
предмета а у истом периоду је примљен 41 предмет, тако да је укупно у раду било 49 предмета. 
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Решено је 42 и то 1 предмет мериторно, а 41 одбацивањем или на други начин.  Проценат 

решених Пзп предмета је 85,71%. Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,22. 

 
13) Предметима Гзп2 (захтев за преиспитивање правноснажне пресуде у радним 

споровима), било је задужено 4 судије. На почетку извештајног периода било је нерешено 2 

предмета, а у истом периоду је примљено 4 предмета. Решено је 5 предмета и то одбацивањем или 
на други начин.  Проценат решених Гзп2 предмета је 83,33%. Просек решених предмета по судији 

у овој материји је 0,11. 

 

 14) Предметима Пзп1 (захтев за преиспитивање правноснажне пресуде у привредној 
материји), било је задужено троје судија. На почетку извештајног периода био је нерешен 1 

предмет а у истом периоду је примљено 10 предмета, тако да је укупно у раду било 11 предмета. 

Решено је 6 предмета и то 2 предмета мериторно и 4 одбацивањем или на други начин.  Проценат 
решених Пзп предмета је 54,55%. Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,18. 

 

 15) У предметима Гж-ап (жалбе на решења апелационих судова – општа материја)  
поступало је 17 судија. На почетку извештајног периода било је нерешено 23 предмета. 

Примљено је 30 предмета, тако да је било укупно у раду 53. Решено је 43 предмета и то 

доношењем мериторне одлуке 6, а одбацивањем или на други начин 37 предмета. Проценат 

решених предмета из ове материје је 81,13%. Просек решених предмета по судији у овој материји 
је 0,23 предмета. 

 

16) У предметима Гж-ап1 (жалбе на решења апелационих судова – радни спорови) 
поступало је 19 судија. На почетку извештајног периода било је нерешено 15 предмета. 

Примљено је 36 предмета, тако да је било укупно у раду 51. Решено је 38 предмета, од којих 3 

мериторно и 35 на други начин. Проценат решених предмета из ове материје је 74,51%. Просек 

решених предмета по судији у овој материји је 0,18 предмета. 
 

17) У предметима Гж-ап2 (жалбе на решења Привредног апелационог суда) поступало је 

двоје судија. На почетку извештајног периода није било нерешених предмета. Примљена су два 
предмета. Проценат решених предмета из ове материје је 50%. Просек решених предмета по судији 

у овој материји је 0,05 предмета. 

 
18) У предметима Рев2-уз (заштита узбуњивача-радни спорови) поступало је троје судија. 

На почетку извештајног периода било је 3 нерешена предмета. Примљено је 2 предмета. Укупно 

је решено 2 и то мериторно. Проценат решених предмета из ове материје је 40,00%. Просек 

решених предмета по судији у овој материји је 0,06 предмета. 
 

19) У предметима Рев-уз (заштита узбуњивача - општа материја) поступало је пет судија. 

На почетку извештајног периода било је нерешено 3 предмета. Примљено је 4 предмета. Решено 
је 5 предмета од чега 4 мериторно. Проценат решених предмета из ове материје је 71,43%. Просек 

решених предмета по судији у овој материји је 0,09 предмета. 

 
20) У 2018. години је у Одељењу примљен је 401 поднесак који се заводе у уписник Рс. Из 

претходне године пренето је 16, поступљено је по 395 поднесака.У раду је остало 22. 

 

УПРАВНА МАТЕРИЈА  
 

Проценат укупно решених предмета у управној материји је 82,59%, а савладавање 
прилива је 104,22%. Од укупно решених предмета у овој материји 593, по ванредним правним 

лековима решено је 546 од чега мериторно 208 предмета, односно 38,09%.  
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Просечно месечно решених предмета у овој материји, у свим врстама предмета  је 26,95 

предмета. 

 

Посматрано по врсти предмета:  

 

 Број судија у материји: 2  
 

 1) На почетку извештајног периода био је 1 нерешен предмет Уж (жалба). Примљено је 9 

предмета, тако да је укупно у раду било 10 предмета.Решено је 10 предмета и то на други начин 

или одбацивањем правног лека. Проценат решених Уж предмета је 100%.  
 Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,45. 

 

 2) На почетку извештајног периода био је 1 нерешен предмет Узз (захтев за заштиту 
законитости). Примљено је 11 предмета. Решено је 10 предмета одбацивањем или на други начин. 

Проценат решених предмета Узз је 83,33%. Просек решених предмета по судији у овој материји је 

0,45.  
 

3) На почетку извештајног периода било је нерешено 120 предмета Узп (захтев за 

преиспитивање судске одлуке), а у овом периоду је примљен 421 предмет, тако да је у раду било 

укупно 541 предмет. Решено је 459 предмета, од чега доношењем мериторне одлуке решено је 149 
предмета, а одбацивањем или на други начин 310 предмета. Проценат решених предмета Узп је 

84,84%. Просек решених предмета по судији у овој материји је 20,86 предмета. 

 
 4) На почетку извештајног периода било је 8 нерешених предмета Узп1 (одлучивање по 

захтеву за преиспитивање судске одлуке после одлуке Уставног суда донете по уставној жалби), и  

у овом периоду примљено је 20 предмета. Решено је 23 предмета доношењем мериторне одлуке. 

Проценат решених предмета Узп1 је 82,14%. Просек решених предмета по судији у овој материји 
је 1,05 предмета. 

 

 5) На почетку извештајног периода било је нерешено 6 предмета Ур (други управни 
предмети), а примљено је 28 предмета, тако да је у раду било укупно 34 предмета, од чега је 

решено 28 предмета. Проценат решених Ур предмета је 82,35%. Просек решених предмета по 

судији у овој материји је 1,27.  
 

 6) На почетку извештајног периода било је нерешено 5 предмета Ус (сукоб надлежности), а 

примљено је у овом периоду 16 предмета, тако да је у раду био укупно 21 предмет. Од тога је 

решено 19 предмета. Проценат решених  предмета Ус  је 90,48%. Просек решених предмета по 
судији у овој материји је 0,58. 

 

 7) На почетку извештајног периода није било нерешених предмета Прзп (захтев за 
преиспитивање правноснажних пресуда прекршајног суда), а у истом  је примљен један предмет. 

Проценат решених предмета Прзп  је 100,00%.  

  
 8) На почетку извештајног периода било је нерешено 8 предмета Прзз (захтев за заштиту 

законитости у прекршајним предметима), а у истом је примљено 63 предмета, па је у  раду био 

укупно 71 предмет, од чега је решено 43. Од тога је мериторно одлучено у 36 предмета, а 

одбацивањем или на други начин решено је 7 предмета. Проценат решених предмета из  материје 
Прзз је 60,56%. Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,95. 

 

 Грађанско одељење је у току 2018. године одржало 11 седница. 
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На седницама одељења разматрана су правна питања и утврђена правна схватања, 

решавани предмети спорних правних питања обрађени рефератима судија (22 предмета Спп), 

утврђене су сентенце из одлука, разматрана су питања везана за функционисање и рад одељења и 
извештаји о раду суда.  

 

Усвојено је 6 правних ставова, 2 правна закључка и неколико радних закључака и утврђено 
је 46 сентенци. 

 

Ради обезбеђивања јединствене судске примене права и уједначавања судске праксе 

одржани су састанци са представницима апелационих судова и Привредног апелационог суда на 
којима су разматрана спорна правна питања и проблеми решавања старих предмета. Састанци су 

одржани у Новом Саду 23.03.2018. године, Нишу 15.06.2018. године, Крагујевцу  04.10.2018. 

године и Београду 07.12.2018. године. На овим састанцима разматрана су спорна питања из 
области опште грађанске материје и материје радног права. За сваки од ових састанака предложена 

су актуелна спорна питања и по добијању изјашњења апелационих судова, на састанку су 

усаглашавани ставови. О одређеним питањима о којима се нису усагласили апелациони судови, 
изјаснило се Грађанско одељење Врховног касационог суда. О једном броју питања која су 

разматрана на заједничким састанцима, Врховни касациони суд се изјаснио решавајући предмете 

спорних правних питања на захтев првостепеног суда (чл. 180-185. ЗПП),  одлучујући о ванредним 

правним лековима у конкретним предметима, усвајањем правних ставова ради попуњавања 
правних празнина и јединственог тумачења права, утврђивањем сентенци из одлука значајних за 

судску праксу. 

 
Поред заједничких састанака апелационих судова, током 2018. године представници 

Врховног касационог суда учествовали су и на састанцима виших судова са подручја апелационог 

суда (у Новом Саду 19.11.2018. године, у Јагодини 25.05.2018. године и Ужицу 30.11.2018. године).  

 
 Правни ставови, закључци и сентенце објављени су на интернет презентацији суда и у 

Билтену Врховног касационог суда. 

 
 Судије Грађанског одељења су учествовале у раду Годишњег саветовања судија Републике 

Србије, које је одржано у организацији Врховног касационог суда у Врњачкој Бањи. Реферати 

судија, изложени на Годишњем саветовању судија, објављени су у Билтену Врховног касационог 
суда бр. 3/18. 

 

2. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

 У Кривичном одељењу Врховног касационог суда током 2018. године било је 12 судија 

распоређених у три већа. У раду овог одељења учествовало је 15 саветника и то један у 
припремном одељењу, а два саветника у одељењу судске праксе и секретар одељења, док су остали 

саветници распоређени у већима. На почетку извештајног периода у Кривичном одељењу је било 

нерешено 300 предмета (Кзз, Кд, Кс и Кр) из претходне године. Од 21.05.2014. године Врховни 

касациони суд је надлежан и за суђење у разумном року, односно Кривично одељење у предметима 
Р4 к, Р4 Кп, Рж к, Рж Кп, Рж1 К и Рж1 Кп.  

 

У овом извештајном периоду примљено је укупно 1.871 нових предмета (Кзз, КззП, Кзз Пр, 
Кзз В, Кд, Кс, Кр, Кзз ОК, Кзз Рз), тако да је укупно у раду било 2.171 предмет. Од тога је решено 

1.818 предмета свих врста, а остало је нерешено 353 предмета. Од укупно решених предмета 

мериторно је решено 732 предмета, а одбачајем или на други начин решено је 867 предмета, док је 

предмета сукоба надлежности и делегације (Кд и Кс) решено 219 предмета. Проценат укупно 
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решених предмета у Кривичном одељењу је 83,74, мериторно је решено је 40,26 %, а одбачајем и 

на други начин 47,69 %.  

 
Просечно месечно решених предмета по судији у кривичној материји, по свим врстама 

предмета је 13,77 предметa, просек мериторно решених предмета на годишњем нивоу по судији је 

61 предмет.  
 

Посматрано по врсти предмета: 

 

1) Предметима Кзз (захтев за заштиту законитости подигнути против правноснажних 

одлука нижих судова) било је задужено 12 судија. На почетку извештајног периода је био 261 

предмет, а у овом извештајном периоду примљено је 1.524 Кзз предмета. Од тога је решено 1.489 

Кзз предмета, од чега је доношењем мериторне одлуке решено 692 предмета, а одбачајем или на 
други начин 797 предмета. Проценат решених предмета Кзз је 83,42 %, од чега је мериторно 

решено 47,14 %, а одбачајем или на други начин 52,86 %. 

Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 11,28 предмета. 
 

2) Предметима Кзз П (захтев за заштиту законитости подигнути против 

правноснажних одлука привредних судова) било је задужено четири судије. На почетку 

извештајног периода је било 3 предмета, а у овом извештајном периоду је примљено 4 предмета, 
укупно 7 предмета у раду. Од тога је решено шест предмета и то одбачајем.  

Проценат укупно решених предмета Кзз П је 85,71 %.  

 
3) Предметима КззВ (захтев за заштиту законитости подигнут против одлука Врховног 

касационог суда) био је задужен један судија. На почетку извештајног периода није био ни један 

предмет, а у овом извештајном периоду је примљен један предмет, који је решен.  

Проценат укупно решених предмета КззВ је 100%. 
 

4) Предметима Кзз Пр (захтев за заштиту законитости против прекршајних одлука)  

било је задужено 12 судија. На почетку извештајног периода је било 12 нерешених предмета, а у 
истом периоду је примљен 41 предмет. Решено је 45 предмета.  

Проценат решених предмета је 84,91 %. 

 
5) Предметима Кд (делегација или преношење надлежности) је било задужено 12 судија. 

На почетку извештајног периода је било 15 нерешених предмета, а у истом периоду је примљено 

235 предмета, тако да је укупно у раду било 250 предмета, од чега је решено 217 предмета и то 

делегацијом 207 предмета, а одбачајем или на други начин 10 предмета. Проценат решених 
предмета је 86,80 %. 

Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 1,54. 

 
6) Предметима Кс (сукоб надлежности између судова) било је задужено 12 судија. На 

почетку извештајног периода су била 3 нерешена предмета, а примљено је 20 предмета. Решено је 

16 предмета. Проценат решених предмета је 69,57 %.  
Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 0,12 предмета.  

 

7) Предметима Кр (кривично разно) било је задужено 6 судија. На почетку извештајног 

периода су била 2 нерешена предмета, а примљено је 6 предмета, тако да је укупан број ових 
предмета у раду било 8, а решено је 7 предмета. Проценат решених предмета је 87,50  %. 

Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 0,11 предмета.  
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8) Предмета Кр ОК и Кр Рз (кривично  разно, организовани криминал и ратни 

злочини) у овом извештајном периоду није било.  

 
9) Предметима Кзз ОК (захтев за заштиту законитости у предметима организованог 

криминала) било је задужено 12 судија. На почетку извештајног периода је било 4 нерешена 

предмета, а примљено је 35 предмета. Од тога је решено 32 предмета и то доношењем мериторне 
одлуке 19, а одбачајем или на други начин 13 предмета. Проценат решених предмета Кзз ОК је 

82,05 %. 

Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 0,24 предмета.  

 
10) Предметима Кзз Рз (захтев за заштиту законитости у предметима ратних злочина) 

било је задужено пет судије. На почетку извештајног периода није био ниједан нерешен предмет, а 

примљено је 5 предмета. Од тога је решено 5 предмета и то 3 предмета доношењем мериторне 
одлуке, а одбачајем и на други начин 2 предмета. Проценат решених предмета Кзз Рз је 100 %, а 

мериторно решених 60 %, а одбачајем или на други начин 40 %. 

Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 0,09. 
 

11) Предметима Крс (други поднесци у кривичној материји) била је задужена секретар 

Кривичног одељења. На почетку извештајног периода је било 191 нерешен предмет, а примљено је 

1.311 нових, тако да је укупно у раду било 1.502 предмета, од чега је решено 1.324, што представља 
88,15 %, док у осталим предметима у којима је поступано, судови нису доставили тражене списе.  

 

Кривично одељење је одржало 9 седница на којима је утврђено 13 сентенци. На седницама 
одељења је разматрано функционисање одељења, периодични и годишњи извештај о раду овог 

одељења, спорна правна питања и реферати судија везани за одређена спорна правна питања, што 

је објављено у Билтену Врховног касационог суда број 1/18.  

Ради извршавања законске обавезе обезбеђивања јединствене примене права и 
уједначавања судске праксе одржани су састанци са представницима апелационих судова и то у 

Новом Саду (30.03.2018. године), у Београду (28.06.2018. године), у Нишу (28.09.2018. године) и 

Крагујевцу (06.12.2018. године) и у вези тога Врховни касациони суд је припремио одговоре на 
питања око којих апелациони судови нису постигли сагласност и верификовали одговоре око којих 

су апелациони судови постигли сагласност. 

Судије Кривичног одељења су учествовале у раду Годишњег саветовања судија Републике 
Србије, које је одржано у организацији Врховног касационог суда у Врњачкој Бањи, а троје судија 

је израдило реферате које су излагали на овом саветовању, који су објављени у Билтену Врховног 

касационог суда – број 2/2018. 

 

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ  

 Законом о изменама и допунама Закона о уређењу судова, објављеном у „Службеном 

гласнику РС“, бр.101/13, проширена је надлежност Врховног касационог суда на заштиту права на 

суђење у разумном року. Закон је прописао ново правно средство (захтев за заштиту права на 
суђење у разумном року), и првостепену и искључиву жалбену надлежност Врховног касационог 

суда. Законом је, исто тако, прописана надлежност нижестепених судова, хитност поступка, као и 

упућујућа норма на примену одредаба закона којима се уређује ванпарнични поступак. Сем 
наведених одредаба закон не садржи друге процесне норме због чега jе Врховни касациони суд на 

заједничкој седници Грађанског и Кривичног одељења (одржаној 13.05. и 20.05.2014. године) 

утврдио правне ставове. Затим је основано Одељење за заштиту права на суђење у разумном року 

које је до краја 2014. године одржало пет седница на којима су заузети правни ставови и закљуци. 
Одељење за заштиту права на суђење у разумном је наставило да доприноси уједначавању судске 
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праксе и после 2014. године кроз усвојене правне ставове и закључке, затим изражена правна 

схватања у појединачним одлукама и утврђене сентенце.  

Ступањем на снагу Закон о заштити права на суђење у разумном року. објављеном у 

„Службеном гласнику РС“, бр.40/15, смањена је надлежност Врховног касационог суда у материји 

разумног рока, што је имало за последицу мањи прилив предмета. Врховни касациони суд је 
задржао првостепену надлежност да одлучује о приговору за убрзање поступака који се воде пред 

тим судом али нема више искључиву надлежност у жалбеном поступку. Смањени прилив у овој 

материји не може се уочити у првој години важења закона, јер је у 2016. години доминатан прилив 

предмета у којима су поступци започети пре почетка примене закона. У току 2017. године  у 
материји разумног рока евидентиран је мањи прилив предмета у односу на претходну годину, али 

се зато у извештајном периоду за првих шест месеци 2018. године јасно уочава смањени прилив 

предмета у материји разумног рока.  

Пошто је ступио на снагу Закон о заштити права на суђење у разумном року формирани су 

уписници (Рж1 г, Рж1 гп, Рж1 к, Рж1 р, Рж1 у, Рж1 уп и Рж1 кп) у које се заводе предмети по 
жалбама (изјављеним против одлука о приговору за убрзање поступка) у којима су првостепени 

поступци започети после 31.12.2015. године, док се у постојеће уписнике: Рж г, Рж гп, Рж к, Рж р, 

Рж уп и Рж кп заводе предмети по жалбама (изјављеним против одлука о захтеву за заштиту права 

на суђење у разумном року) у којима су првостепени поступци започети пре 01.01.2016. године. 
Што се тиче првостепених предмета, сви се заводе у уписнике: Р4 к, Р4 кп, Р4 г, Р4 гп, Р4 у, Р4 уп и 

Р4 р.  

Овим извештајем приказана је анализа резултата рада судија које су Годишњим распоредом 

послова судија за 2018. годину распоређене у Одељење за заштиту права на суђење у разумномо 

року. Полазећи од броја судија, материја у које су распоређене, броја нерешених предмета на 
почетку извештајног периода, примљених, решених и нерешених предмета на крају извештајног 

периода, као и статистичког извештаја о раду Одељења за заштиту права на суђење у разумном 

року за период од 01.01. до 31.12.2018. године извршена је анализа остварених резултата. 

На почетку извештајног периода било је 79 нерешених предмета. До краја извештајног 

периода примљено је 319 предмета (од тога 310 нових предмета), тако да је у раду било укупно 398 

предмета. Решено је 352 предмета (од тога на други начин 107 предмета) и у раду је остало још 46 
предмета.  

 Проценат укупно решених предмета у односу на укупан број предмета у раду је 88,44%. 
Савладаност прилива је 110,34%. Мериторно је решено 245 предмета, што представља 69,60%, а на 

други начин је решено 107 предмета, што представља 30,40%.   

 Анализа по материјама:  

 1) У материји Р4 к поступао је 1 судија. На почетку извештајног периода није било 

нерешених предмета, до краја године примљен је 1 нови предмет, који је решен. Проценат решених 
Р4 к предмета је 100%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,09 предмета. 

 
 2) У материји Р4 г поступало је 4 судије. На почетку извештајног периода било је 3 

нерешена предмета, до краја године примљено је 20 нових предмета, што је укупно 23 предмета. 

Решено је 20 предмета, и то на мериторан начин 15 предмета, а на други начин 5 предмета, тако да 
је остало нерешених 3 предмета. Проценат решених Р4 г предмета је 86,96%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,45 предмета. 
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3) У материји Р4 гп поступао је 1 судија. На почетку извештајног периода није било 

нерешених предмета, до краја године примљено је 2 предмета, која су решена (1 мериторно а 

преостали на други начин). Проценат решених Р4 гп предмета је 100%.  
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,18 предмета. 

 

 4) У материји Р4 у поступао је 1 судија. На почетку извештајног периода није било 
нерешених предмета, до краја године примљено је 3 предмета. Решено је 2 предмета, по 1 предмет 

на мериторни и други начин, и 1 предмета је остао нерешен. Проценат решених Р4 у предмета је 

66,67 %.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,18 предмет.  
 

 5) У материји Р4 р поступало је 4 судије. На почетку извештајног периода било је 

нерешених 4 предмета, до краја године примљено је 5 предмета, што је укупно 9 предмета. Решено 
је 8 предмета, и то на мериторан начин 7 предмета, а на други начин 1 предмет, тако да је остао 1 

нерешен предмет. Проценат решених Р4 р предмета је 88,89%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,18 предмета. 
 

 6) У материји Рж к поступао је 1 судија. На почетку извештајног периода није било 

нерешених предмета, до краја године примљено је 2 предмета. Решена су оба предмета и то један 

на мериторан а преостали на други начин. Проценат решених Рж к предмета је 100%.  
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,18 предмета. 

 

 7) У материји Рж г поступало је 17 судија. На почетку извештајног периода било је 
нерешених 40 предмета, до краја године примљено је 27 предмета, што је укупно 67 предмета. 

Решено је 59 предмета, и то на мериторан начин 55 предмета, а на други начин 4 предмета, тако да 

је остало нерешених 8 предмета. Проценат решених Рж г предмета је 88,06%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,31 предмета. 
 

 8) У материји Рж гп поступало је 3 судија. На почетку извештајног периода било је 

нерешених 7 предмета, до краја године примљено је 4 предмета, што је укупно 11 предмета. На 
мериторан начин решено је 10 предмета и 1 предмет је остао у раду. Проценат решених Рж гп 

предмета је 90,91%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,30 предмета. 
 

 9) У материји Рж р поступало је 9 судија. На почетку извештајног периода било је 

нерешених 4 предмета, до краја године примљено је 9 предмета, што је укупно 13 предмета. На 

мериторан начин решено је 11 предмета и 2 предмет је остао у раду. Проценат решених Рж р 
предмета је 84,62%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,11 предмета. 
 
10) У материји Рж1 г поступало је 4 судије. На почетку извештајног периода није било 

нерешених  предмета, до краја године примљено је 17 предмета. Решено је 11 предмета, и то на 
мериторан начин 8 предмета, а на други начин 3 предмета, тако да је остало нерешених 6 предмета. 

Проценат решених Рж1 г предмета је 64,71%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,25 предмета. 
 

11) У материји Рж1 гп поступао је 1 судија. На почетку извештајног периода није било 

нерешених предмета, до краја године примљено је 24 предмета. Решен је 21 предмет, и то на 
мериторан начин 20 предмета, а на други начин 1 предмет, тако да је остало нерешених 3 предмета. 

Проценат решених Рж1 гп предмета је 87,5%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,9 предмета. 
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12) У материји Рж1 к поступао је 1 судија. На почетку извештајног периода није било 

нерешених предмета, до краја године примљено је 5 предмета, који су решени на други начин. 
Проценат решених Рж1 к предмета је 100%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,45 предмета. 

 
13) У материји Рж1 р поступало је 4 судије. На почетку извештајног периода било је 

нерешених 10 предмета, до краја године примљено је 32 предмета, што је укупно 42 предмета. 

Решено је 37 предмета, и то на мериторан начин 30 предмета, а на други начин 7 предмета, тако да 

је остало нерешених 5 предмета. Проценат решених Рж1 р предмета је 88,10%.  
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,84 предмета. 

 

14) У материји Рж1 у поступао је 1 судија. На почетку извештајног периода било је 
нерешених 11 предмета, до краја године примљено је 166 предмета, што је укупно 177 предмета. 

Решено је 162 предмета, и то на мериторан начин 84 предмета, а на други начин 78 предмета, тако 

да је остало нерешених 15 предмета. Проценат решених Рж1 у предмета је 91,53%.  
Просек решених предмета по судији у овој материји је 14,72 предмета. 

 
15) У материји Рж1 уп поступао је 1 судија. На почетку извештајног периода није био је 

нерешених предмета, до краја године примљено је 2 предмета, и један је решен на мериторан 

начин. Проценат решених Рж1 уп предмета је 50%.  
Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,09 предмета. 

 
Посматрано на нивоу свих материја просечно је по судији решено 1,40  предмета. 

 Структура предмета у раду: 

 Посматрано по материјама највише је у раду било Рж1 у предмета (177). Ти предмети су 
чинили 44,48% од укупног броја предмета (398). Затим следе Рж г предмети (67) са учешћем од 

16,83% и Рж1 р предмети (42) са учешћем од 10,55%, а након њих све остале материје са учешћем 

мањим од десет процената. 

 Структура решених предмета: 

 

Посматрано по материјама највише је решено Рж1 у предмета (162). Ти предмети  су 
чинили 46,02% укупног броја решених предмета (352). Затим следе Рж г предмети (59) са учешћем 

од 16,76% и Рж1 р предмети (37) са учешћем од 10,51%, а након њих све остале материје са 

учешћем мањим од десет процената. 
 

 АКТИВНОСТИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ИЗВАН СУЂЕЊА 
 

1. УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ: 
 

Током 2018. године настављена је пракса одржавања заједничких састанака у вези са 

уједначавањем судске праксе са четири апелациона суда у кривично-правној, грађанско-правној, 
радно-правној и привредно-правној материји. 

 

Заједнички састанци  
У складу са Споразумом председника апелационих судова, у првом тромесечју одржан је 

заједнички састанак Апелационог суда у Крагујевцу са подручним вишим судовима унутар 
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крагујевачког апелационог подручја, уз учешће Врховног касационог суда, у кривичној и 

грађанској материји. 

Одржани су састанци такође у Нишу 15. јуна 2018. године - састанак судија апелационих судова и 
судија Врховног касационог суда, у грађанској материји, а затим и 28. јуна 2018. године у 

кривичној материји.  

 
У четвртом тромесечју 2018. године настављене су активности у складу са Планом активности 

Врховног касационог суда ради уједначавања судске праксе уз подршку пројекта '“ЕУ за Србију – 

Подршка Врховном касационом суду“, те су уз вези са тим одржани састанци апелационих судова 

и Врховног касационог суда, у кривичној материји у Крагујевцу, 6. децембра, а у грађанској 
материји у Београду, 7. децембра.  

 

На нивоу уједначавања судске праксе виших судова, одржан је 25.маја у организацији Вишег суда 
у Јагодини заједнички састанак Апелационог суда у Крагујевцу са подручним вишим судовима 

унутар крагујевачког апелационог подручја, уз учешће Врховног касационог суда, у кривичној и 

грађанској материји.  
Одржавање заједничких састанака апелационих судова са вишим судовима у оквиру њихове 

надлежности настављено је и у другој половини године (23.новембра у Новом Саду и 30.новембра 

у Крагујевцу). Такође, одржана је заједничка седница виших судова са подручја крагујевачке 

апелације, уз учешће Врховног касационог суда у Ужицу, 30.новембра.  
 

План активности Врховног касационог суда ради уједначавања судске праксе подржавао је  

Вишеповеренички фонд Светске банке (МДТФ-ЈСС) кроз учешће једног консултанта. 
 

Врховни касациони суд - у склопу доприноса ефективној и уједначеној примени Закона о 

извршењу и обезбеђењу - у сарадњи са Правосудном академијом и пројектима „Унапређење 

ефикасности правосуђа“, који се финансира из фондова Европске Уније (ИПА 2012) и „Владавина 
права“ (УСАИД) је организовао у циљу представљања публикације „Правна схватања и закључци 

Врховног касационог суда у примени Закона о извршењу и обезбеђењу“, други циклус округлих 

столова са свим судијама извршних одељења основних, привредних и виших судова, те 
представницима јавних извршитеља. Током другог циклуса округлих столова (фебруар-март 

2018.године) идентификована су и могућа нормативна решења у сврху прецизирања процесних 

одредаба – кроз очекиване будуће измене и допуне Закона о извршењу и обезбеђењу, ради 
отклањања постојећих недоречености и нејасноћа. 

 

Праћење праксе међународних судова  

Врховни касациони суд од 28. марта 2017. године активно учествује у Мрежи највиших судова са 
Европским судом за људска права.  Судије и саветници се периодично  упознају са најновијим 

прегледом судске праксе  и информацијама које се достављају преко Мреже. Контакт особа Суду у 

Мрежи највиших судова, учествовала је на другом састанку контакт особа у оквиру Мреже 
највиших судова, који је одржан 8. јуна 2018. године у Стразбуру. Током 2018.године настављена  

је сарадња са Европским судом за људска права (ЕСЉП) у оквиру Мреже највиших судова. 

Одговорено је на четири упита Европског суда за људска права о праву и пракси у Србији у 
одређеним областима.  Врховни касациони суд је такође искористио могућност да постави  питање 

Одељењу Јурисконсулта EСЉП у погледу праксе у вези са једним питањем у кривичној материји. 

Настављено је праћење праксе EСЉП у односу на Републику Србију и израђени и прикази свих 

пресуда и одлука EСЉП донетих у односу на Србију које се не сматрају “устаљеном праксом” овог 
Суда. Такође су се у складу са потребама израђивали преводи одговарајуће праксе EСЉП, пратиле 

информације које доставља Одељење Јурисконсулта у оквиру сарадње у Мрежи највиших судова и 

издвајале информације о одлукама EСЉП које могу бити од значаја за праксу ВКС. 
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У циљу јачања капацитета Одељења судске праксе Врховног касационог суда, судова републичког 

ранга и апелационих судова за проспективну хармонизацију судске праксе са правом ЕУ 

(укључујући не само директиве ЕУ инкорпорисане у домаће законодавство, већ и тумачења дата 
кроз пресуде Суда Европске Уније), Врховни касациони суд превео је уз подршку 

Вишедонаторског повереничког фонда Светске Банке, а уз сагласност Суда ЕУ из Луксембурга 

објавио на свом сајту (у рубирици „Избор из упоредног законодавства и судске праксе“, Мишљење 
општег правобраниоца Суда ЕУ, од 11. јануара 2018. у предмету од значаја за европску судску 

праксу, Ц-673/16 (Релу Адриан Коман и други против Генералног инспектората за имиграцију и 

других) у вези спора о признању истополних бракова склопљених у другој држави чланици, а у 

светлу слободе кретања држављана ЕУ и чланова њихових породица, те с тим повезаног тумачења 
ширине појма „супружник“ из Директиве 2004/38/ЕЗ, ради чињења доступним предмета од значаја 

за хармонизацију европске судске праксе свим одељењима судске праксе у Србији. 

 
У склопу доприноса уједначеној судској пракси вези са правима детета, одабрана је релевантна 

судска пракса ЕСЉП (у предметима Maumousseau и Washington против Француске, од 6. децембра 

2007. године, број представке  39388/05 ст. 55. до 83, те Neulinger и Shuruk против Швајцарске, од 
6. јула 2010. године, број представке 41615/07), као и пракса Уставног суда Србије (Уж-8276/2014) 

– у предмету који је имао велики медијски ефекат, као што је то често случај са овом врстом 

предмета – ради унапређења разумевања чл. 8 Европске конвенције о људским правима у светлу 

њеног међу-односа са Хашком конвенцијом о грађанско-правним аспектима отмице деце. 
 

У погледу припреме међународне судске праксе на пољу корупције у фебруару 2018. за потребе 

судске праксе ВКС у грађанској материји, извршен је превод сажетака и припремљен приказ 
пресуда Гужа против Молдавије (II) (бр. 1085/10) и Меџлис Исламске заједнице Брчко против БиХ 
(бр. 17224/11, од 27. јуна 2017.г.), које се тичу заштите узбуњивачa. 

 

Судијама и саветницима Врховног касационог суда 14. марта 2018. године представљен је 
Практични водич за примену Европске конвенције о људским правима у Републици Србији, 

израђен у оквиру подршке Европске Уније Правосудној академији који садржи смернице за 

примену Конвенције и упуства за приступ доступним базама судске праксе. 
 

Комитети УН 

Током 2018. године одговорено је и на захтеве Канцеларије за људска и мањинска права у вези са 
периодичним извештајима  Републике Србије о примени  Међународне конвенције о укидању свих 

облика расне дискриминације, о примени препорука Комитета за економска, социјална и културна 

права у вези са другим периодичним Извештајем о примени Међународног пакта о економским, 

социјалним и културним правима.  
Врховни касациони суд је учествовао и у припреми Универзалног периодичног прегледа о 

људским правима у Републици Србији, а руководилац евиденције судске праксе Врховног 

касационог суда у грађанској материји, уз подршку МДТФ-а, учествовала је на 29. Заседању 
поводом разматрања Универзалног периодичног прегледа пред Саветом за људска права УН, 

Женева, 24-26.јануар 2018. године.   

Поред тога, током 2018. године по захтеву Канцеларије за људска и мањинска права започете су 
припреме за представљање Четвртог периодичног извештаја о примени Конвенције о елиминацији 

свих облика дискриминације жена које је планирано за 28. фебруар 2019. године. 

 

Друге активности 
У погледу обавезности судске праксе и дејства судских одлука, у Палати „Србија“ у Београду 

одржана је 23. марта 2018. године у организацији Врховног касационог суда, у сарадњи са 

Правосудном академијом, а уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, Регионална конференција на 
тему „Правно дејство касаторних одлука уставног суда и начин отклањања штетних последица 
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неуставности општих аката“, уз учешће председника и судија Врховног касационог суда и 

Уставног суда, као и министарке правде у Влади Републике Србије. Теме су обухватиле и 

разматрање будућег нормативног оквира у погледу начина разграничења надлежности између 
Уставног и Врховног касационог суда (а у вези са поништајем редовних судских одлука од стране 

Уставног суда, у оквиру поступака по уставним жалбама). 

 
Врховни  касациони  суд је у сарадњи са Мисијом ОЕБС и Правосудном академијом организовао 

округли сто 27. априла 2018. године посвећен остваривању права на компензацију за жртве тешких 

кривичних дела - у кривичном и грађанском поступку. У том смислу разматрани су међународни 

стандарди, спорна правна питања, актуелна судска пракса националних судова, као и упоредна  
анализа држава региона.  

 

Судија Врховног касационог суда је учествовала на конференцији 9-10-априла 2018. године 
посвећеној јачању судског интегритета и превенцији корупције у оквиру покретања Мреже за 

глобални правосудни интегритет  (у контексту спровођења Конвенције УН против корупције и 

Декларације из Дохе из 2015.године).   
 

Судије Врховног касационог суда које су учествовале у изради приручника за писање кривичне 

пресуде и пресуде у грађанској материји су наставиле свој рад спровођењем обука за судије. Ова 

активност се спроводи уз подршку Канцеларије Савета Европе, ОЕБС-а и ОПДАТ-а.  
Такође, судије Врховног касационог суда учествују у изради приручника „Проактивно суђење“, са 

циљем организовања будућих обука. Ова активност се спроводи уз подршку ОПДАТ-а.  

 
У циљу јачања капацитета саветника Кривичног одељења ВКС, Одељења судске праксе Врховног 

касационог суда и Одељења судске праксе Апелационог суда у Београду, за хармонизацију судске 

праксе са европским стандардима, Врховни касациони суд, уз подршку Вишедонаторског 

повереничког фонда Светске Банке, омогућио је стручно усавршавање 5 судијских саветника кроз 
учешће на 58.годишњем саветовању Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу на 

тему «Организација правосуђа и ефикасност судске заштите (Европски стандарди и стање у 

Србији) - кривичноправни аспект (организованом у сарадњи са Министарством правде Републике 
Србије, Институтом за криминолошка и социолошка истраживања и Правосудном академијом, од 

20.-22.септембра 2018.године). 

 
У сарадњи са ВКС и Правосудном академијом, у оквиру УСАИД  Пројекта за одговорну власт 

почео је рад на припреми процесног Практикума за истраге и процесуирање кривичних дела 

корупције.  

 
Заменик председника Врховног касационог суда учествовала је на седници Управног одбора 

Мултидонаторског повереничког фонда за подршку сектору правосуђа, која је одржана 13. јула 

2018. године у просторијама Светске банке Београду, чија тема је била наставак подршке од стране 
овог фонда ВКС-у и Одељењима судске праксе апелационих судова и судова републичког ранга, 

између осталог и кроз ангажман упућених консултаната, а након истека текућег трогодишњег 

периода подршке сектору правосуђа 31.12.2018.г. У овој фази, нема информација о наставку ове 
значајне подршке за ВКС и сектор правосуђа у целини. 

 

Питања од значаја за уједначавање судксе праксе привредних судова,  разматрана су 4-7.септембра 

2018. године, на ХХVI годишњем саветовању привредних судова, а на основу обимног материјала 
унапред достављених спорних правних питања у привредној материји (укључујући и значајним 

делом питања из области извршења и обезбеђења),  у организацији Привредног апелационог суда, 

а уз учешће 16 првостепених привредних судова, као и председника Врховног касационог суда и 
судија и саветника Грађанског одељења Врховног касационог суда. 



17 
 

У периоду од 7-10.октобра одржано је Годишње саветовање судија Републике Србије, у Врњачкој 

Бањи. У фокусу Саветовања била су спорна правна питања у судској пракси и законодавству,  

размена добрих пракси. Програм Саветовања обухватио је активности уједначавања судске праксе 
Врховног касационог суда, презентације и дискусије о спорним правним питањима  из области 

кривичног, грађанског, управног, прекршајног права, као и из материје заштите права на суђење у 

разумном року. Посебно је представљена нова База судске праксе. 
 

База судске праксе  

Уз подршку Пројекта „Унапређење ефикасности  правосуђа“ израђена је јединствена база судске 

праксе, а развијена је јавна и интерна верзија базе судске праксе. Током 2018. године су 
предузимане активности ради:  утврђивања врста одлука грађанског и кривичног одељења, 

усклађивања садржаја шифарника у апликацији,  обележавање одлука у бази дескрипторима, у 

складу са усвојеним каталогом кључних речи (Отворена листа дескриптора), проширење Отворене 
листе дескриптора додатним кључним речима,  сврставања мигрираних предмета из старе базе у 

одређену категорију према исходу одлуке,  у складу са шифарницима дефинисаним у претходном 

кораку,  издвајање бројева предмета одлука из старе базе судске праксе у Excel  фајл и лоцирање 
изворних (неанонимизованих) докумената и качење интегралних одлука у базу судске праксе.  У 

сарадњи са ЕУ пројектом «Унапређење ефикасности правосуђа» (ИПА 2012), два ИКТ експерта 

упућена су на рад у Врховни касациони суд у периоду април-јул 2018, са задатком подизања 

капацитета особља Суда за коришћење нове базе судске праксе, кроз пружање обуке на радном 
месту на свакодневној основи. 

Одржане су обуке током јуна и јула 2018.године на тему начина коришћења базе судске праксе за 

све судије и судијске сараднике из апелационих судова, које су се одржале у седиштима сва четири 
апелациона суда. 

 

Пројекат ЕУ – Подршка Врховном касационом суду, чија имплементација је започела 3. септембра 

2018, наставио је подршку даљем развоју базе судске праксе и њеној примени, уз значајан наставак 
раније започетих активности . 

У сврху подизања капацитета особља за коришћење нове базе судске праксе, одржане су додатне 

обуке  корисника на тему начина коришћења базе судске праксе, од стране три ИКТ експерта 
наведеног пројекта: 

-  15. новембра у сарадњи са ВКС, одржан је округли сто „Заједничка база судске праксе“ 

који је окупио 36 учесника:судија ВКС, судија апелационих судова, судијских помоћника и ИКТ 
администратора, уз учешће експерата пројекта ЕУ за Србију – подршка Врховном касационом 

суду, 

-  10. децембра у згради Врховног касационог суда обука за 14 присутних судија и судијских 

саветника,  
- 13. децембра у Апелационом суду у Нишу обука  за преко 40 присутних судија и судијских 

помоћника. Такође је договорена и динамика за одређивање дескриптора за 400 постојећих, 

анонимизираних одлука.  
- 14. децембра у згради Врховног касационог суда за 23 присутних судија и судијских 

саветника  

Обуке ИКТ администратора са подручја све четири апелације, одржане су :  
- У Београду,  26.новембра – Обука ИКТ администратора из основних , виших и 

апелационих судова са подручја београдске и новосадске апелације - 35 полазника  

- У Нишу,  28.новембра –– Обука ИКТ администратора из основних, виших и апелационих 

судова са подручја нишке и крагујевачке апелације - 35 полазника. 
 

Даље активности у развоју и примени базе судске праксе прати Радна група ВКС основана ради 

праћења спровођења активности ЕУ пројекта „Подршка Врховном касационом суду“. 
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2. РЕШАВАЊЕ СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

 

У вези са предузимањем мера за ефикасније решавање старих предмета у судовима у Републици 

Србији, у протеклом периоду одржана су (у Врховном касационом суду 29.јануара и 5. марта 

2018.г.) два заседања Фокус групе за финализацију националних критеријума за оцену повреде 
права на суђење у разумном року, у оквиру којих је израђен Нацрт текста публикације Критеријума 

за оцену повреде права на суђење у разумном року (заснованих на извештајима СЕПЕЖ (CEPEJ) из 

2006. и 2012. године, уз референце преко 200 стандарда изражених одабраном релевантном 
праксом ЕСЉП и домаћих највиших судских инстанци). Публикација Критеријуми за оцену 

повреде права на суђење у разумном року објављена је у сарадњи са Саветом Европе, у јуну 2018. 

године и дистрибуирана судовима. 

У наставку тих  активности, одржана је тзв. Скордино конференција  3.априла 2018.г. у Београду, 
уз учешће генералног директора Директората за људска права Савета Европе, те правних саветника 

Секретаријата Европског суда за људска права и Одељења за извршење пресуда Европског суда за 

људска права, судија Врховног касационог суда и судија судова РС).  
Сви судови у Републици Србији (првостепени судови, другостепени судови и судови републичког 

ранга) су до краја јануара 2018. године доставили Врховном касационом суду Програме решавања 

старих предмета за 2018. годину, које су донели председници тих судова, у циљу предузимања 
мера неопходних за хитно окончање најстаријих судских предмета у свим одељењима. Анализу 

појединачних Програма извршиће чланови радне групе за праћење примене Измењеног 

Јединственог програма решавања старих предмета.  

Планирано је да се састанак Радне групе за решавање старих предмета одржи у наредном кварталу. 
Врховни касациони суд је  крајем 2017.године упутио допис делегацији ЕУ у Београду, указујући 

на неопходност континуитета започетих активности у Првом, Другом и Трећем основном суду у 

Београду и Основном суду у Крагујвецу на смањењу броја старих извршних предмета. 
Захваљујући разумевању делегације, Пројекат „Унапређење ефикасности правосуђа“  је наставио 

активности са три основна суда у Београду и Основним судом у Крагујевцу. У ова четири суда, 

експерти пројекта помажу даљем повећању ефикасности и решавању старих предмета својим 
анализама и саветима, а обезбеђено је и ангажовање 43 лица преко омладинске задруге који раде на 

администартивно-техничким пословима у извршним писарницама судова како би се ефикасније 

процесуирао велики број заосталих извршних предмета. Додатно ангажовано особље ради на 

различитим активностима, а најчешће спроводи следеће радње: сортирање предмета, омотирање 
неомотираних предмета (штампа омота и здруживање са одговарајућим списима), пресигнација 

предмета, ажурирање података у АВП, ажурирање података на омоту списа, хронолошко ређање 

предмета, издвајање предмета (предмета упућених на парницу или упућених јавним 
извршитељима, предмета у којима је потребно да судски извршитељи предузму наредне радње у 

поступку), штампање одлука, пријем и експедиција поште, здруживање поднесака итд. 

 

Радна група за праћење примене Измењеног Јединственог програма решавања старих предмета у 
судовима у Републици Србији је у 2018. години одржала 3 састанка, 16. маја 2018. године, 03. 

септембра 2018. године и 05. децембра 2018. године и донети најважнији закључци:. 

 

Закључци од 16. маја 2018. године 

1. Резултати рада судова у Републици Србији за период 01.01.-14.05.2018. године по 

судовима указују да је: 
- у Врховном касационом суду знатно повећан прилив предмета, који није било могуће 

савладати, због чега је знатно повећан и број нерешених предмета; 

- у Управном суду повећан прилив нових предмета, повећан број нерешених предмета као и 
број нерешених старих предмета, што указује на погоршање ефикасности рада суда; 
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- у апелационим судовима подаци показују да судови нису успели да савладају прилив 

предмета, што се нарочито односи на грађанску материју, а у наведеном периоду најоптерећенији 

су били апелациони судови у Крагујевцу и Нишу; 
- у вишим судовима подаци показују да није савладан прилив и да се бележи наставак 

енормног повећања броја нерешених предмета; 

- у основним судовима подаци показују да је савладан прилив предмета, смањен број 
нерешених предмета и смањен број старих предмета у суду.  

2. У судовима у Републици Србији остао је велики број старих нерешених предмета, те да 

се измењени Јединствени програм решавања старих предмета не извршава, због чега је неопходно 

да чланови радне групе до израде шестомесечних извештаја о раду судова посете председнике 
судова за које су задужени, направе анализу старих нерешених предмета у суду, са посебним 

освртом за предмете старости преко 10 година, утврде да ли је дошло до повећања броја 

нерешених старих предмета, која је структура тих предмета, као и да идентификују проблем 
нерешавања предмета и наведу које конкретне мере председници судова предузимају да би судије 

смањиле број нерешених старих предмета, да ли је број судија по одељењима одређен важећим 

Годишњим распоред послова судија пропорционалан приливу предмета у одељењу, у циљу 
остварења равномерне оптерећености судија у суду, а чланови радне групе који су задужени за 

основне судове утврде да ли у суду постоје предмети извршења, који нису били у систему 2010. 

године, а физички постоје у суду и у ком броју и извештаје доставе председнику Врховног 

касационог суда.  
3. Од судија се очекује да уложе максималан напор како би се смањио број старих 

нерешених предмета до краја 2018. године, а председници судова су дужни да реализују мере које 

су предвидели појединачним програмима за решавање старих предмета, ради реализације овог 
циља.  

4. Анализа резултата рада судова је показала да у основним и вишим судовима постоји 

велики број предмета у парничној материји који се односе на исту врсту спора (тзв. масовни 

спорови), због чега је Врховни касациони суд предузео одговарајуће мере у сарадњи са 
Министарством правде како би се убрзао начин доношења одлука у таквој врсти спора. 

5. Врховни касациони суд ће сачинити у овој врсти спорова образац одлуке, где је од стране 

Врховног касационог суда заузет правни став, а Министарство правде ће на основу тог образца 
судске одлуке имплементирати техничко решење у пословне апликације судова АВП и САПС.  

6. Врховни касациони суд ће извршити анализу оптерећености виших судова и донети 

одлуку о делегацији предмета из најоптерећенијих виших судова на мање оптерећене више судове.  
7. Врховни касациони суд ће упутити допис председницима судова: 

-о обавези организовања рада писарнице, тако да уписничари у уписник уносе све податке о 

предмету и да не могу извршити нови упис, уколико обавезно претходно поље нису попунили, 

нарочито вредност спора;  
-о обавези примене одредбе чл. 239-241г Судског пословника, о чувању и издавајању списа 

из архиве ради уништења или предаје надлежном архиву; 

-о препоруци да судије у свом раду могу користити Правосудни информациони систем на 
коме се налазе подаци из Централног система за електронску обраду и складиштење података.   

8. Упутити поново предлоге Високом савету судства и Министарству правде: 

-за измену Закона о извршењу и обезбеђењу у погледу багателних потраживања у 
споровима где је поверилац Република Србија; 

-о неопходности предузимања системских мера за уређење надлежности Управног суда 

(двостепеност); 

 -о неопходности укидања одлуке о забрани запошљавања у судовима.  
9. Члан радне групе ће приликом обиласка Вишег суда у Београду посебно анализирати 

предмете из области грађанскоправне заштите права интелектуалне својине, будући да статистички 

подаци указују да у овој области има доста нерешених предмета преко две године, од чега 52 
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предмета преко пет година иако ови предмети у складу са законом спадају у категорију хитних 

предмета. 

10. Члан радне групе ће у сарадњи са председником Прекршајног апелационог суда 
сачинити анализу нерешених старих предмета у прекршајним судовима, са посебним освртом на 

предмете који су обустављени услед застарелости, мера које председници судова предузимају ради 

решавања предмета пре наступања застарелости, као и извештај о броју извршених пресуда у 
прекршајним судовима и мерама које председници судова предузимају да се повећа проценат 

извршења пресуда.  

 

Закључци са састанка Радне групе одржаног 03. септембра 2018. године 
1. Резултати рада судова у Републици Србији за период 01.01.-30.06.2018. године указују: 

- настављен је тренд решавања предмета у свим судовима. Упоређујући прво полугође 2017. са 

првим полугођем 2018. године решено је 50.168 више предмета; 
- дошло је до знатног повећања прилива предмета. Упоређујући прво полугође 2017. са првим 

полугођем 2018. године примљено је 3.421 више предмета; 

- настављен је тренд решавања старих предмета у судовима. Упоређујући прво полугође 2017. са 
првим полугођем 2018. године решено је 2.589 више предмета; 

- у свим судовима поступало је 412 судија мање од броја судија утврђеног одлуком Високог савета 

судства, 

па је коначна оцена на основу свих показатеља да су судови постигли успешне резултате.  
2. У судовима у Републици Србији и даље је остао велики број старих нерешених предмета, па је 

процена да се планирани циљеви из стратешких докумената Врховног касационог суда, који се 

односе нарочито на решавање старих предмета, не остварују.  
3. Министарству правде упутити допис са предлогом измене Судског пословника. 

4. Министарству правде упутити предлог о измени одредбе Закона о прекршајима којом се 

регулише рок застарелости извршења казне односно заштитне мере, тако да наведени рок 

застарелости буде дужи од две године; о измени Закона о заштити права на суђење у разумном 
року у односу на поступак заштите права у стечајним поступцима, имајући у виду велики број 

учесника у поступку који појединачно подносе приговоре и њихове различите ситуације - у 

зависности од тога да ли су пре стечајног поступка водили парничне и/или извршне поступке ради 
остварења својих права.     

5. Председнику Вишег суда у Београду упутити допис да Годишњим распоредом рада судија 

формира посебно веће за поступање у споровима интелектуалне својине у складу са Судским 
пословником, у циљу специјализације судија за поступање у наведеној материји.  

6. Правосудној академији упутити допис за организовањем обавезне обуке за судије које поступају 

у области интелектуалне својине. 

7. Председницима виших судова упутити допис да уписничари у уписник Гжи уносе – 
евидентирају одлуке по изјављеним жалбама на решења о извршењу. 

8. Чланови радне групе ће на основу шестомесечног извештаја сачинити анализу предмета 

старости преко 10 година, након обиласка судова и утврђивања разлога нерешавања тих предмета, 
узимајући у обзир изјаве судија које поступају у тим предметима и мере које је председник суда 

предвидео у Појединачном програму решавања старих предмета за ову категорију старих 

предмета. Рок за достављање анализе председнику Врховног касационог суда је 01. октобар 2018. 
године.  

 

Закључци са састанка Радне групе одржаног 05. децембра 2018. године 

1. Резултати рада судова у Републици Србији за период 01.01.-30.11.2018. године указују да је: 
- настављен тренд решавања предмета у судовима. На почетку извештајног периода у свим 

судовима у Републици Србији било је 1.911.086 нерешених предмета, а на дан 30.11.2018. године 

било је 1.459.442 нерешених предмета;  
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- у скоро свим судовима дошло је до пораста примљених предмета што је утицало и на 

оптерећеност судија. 

2. Анализом закључака са састанака Радне групе за праћење примене измењеног Јединственог 
програма решавања старих предмета у судовима у Републици Србији у 2018. години утврђено је да 

нису сви закључци реализовани, па је наложено хитно предузимање активности у циљу 

реализације донетих закључака током 2018. године.  
3. Годишњи извештај о раду свих судова у Републици Србији за 2018. годину ће бити допуњен 

посебном колоном са приказивањем броја предмета у којој је тужена држава  Република Србија. На 

овај начин би се утврдио број тзв. „масовних предмета“ и извршила анализа поступања судова у 

тим  предметима, а на основу исте одредиле активности са циљем решавања предмета, а тиме и 
смањења броја старих предмета у судовима у Републици Србији.  

 

ОПШТА СЕДНИЦА И КОЛЕГИЈУМ 
 

У Врховном касационом суду одржано је девет општих седница и пет седница Колегијума. 
 

На општим седницама су разматрана бројна питања и донете одлуке из надлежности Опште 

седнице. На седницама одржаним 17.05. 2018. и 08.11.2018. године, ступило је на функцију судије 
Врховног касационог суда прво двоје а затим троје судија. 

 

Поред других значајних тема, Врховни касациони суд је на Општој седници одржаној 8. и 

9. фебруара 2018. године разматрао радни текст амандмана Министарства правде на Устав 
Републике Србије у делу који се односи на судове и једногласно закључио да решења предложена 

у радном тексту амандмана значајно умањују постојећи ниво гаранција независности судова и 

судија на штету заштите права грађана Републике Србије и њиховог права на независан и 
непристрасан суд, и да се тиме озбиљно доводи у питање владавина права и начело поделе власти. 

 

Општа седница Врховног касационог суда, једногласно је на седници одржаној 4. децембра 
2018. године поставила судију Драгомира Милојевића за вршиоца функције председника Врховног 

касационог суда од 7. децембра 2018. године, док нови председник Суда не ступи на функцију, а 

најдуже на 6 месеци. Наиме, судији Драгомиру Милојевићу, функција председника Врховног 

касационог суда престала је истеком мандата, закључно са 6. децембром 2018. године. 

 

РАД ПО ПРЕДСТАВКАМА И ПРИТУЖБАМА 

У 2018. години у суд је примљено 488 притужби, од којих је 69 на рад Врховног касационог 

суда. Из 2017. године пренето је 4 притужбе. Поступљено је по 471 притужби, у раду је остала 21 
притужба. Укупно је решено 95.73% ових предмета. У односу на 2017. годину, у 2018. години 

примљено је 15 притужби мање, а на рад Врховног касационог суда 3 притужбе више.  

 
Од укупног броја притужби које се односе на рад Врховног касационог суда, 24 су поднеле 

странке незадовољне одлукама овог суда или донетим правним ставовима, 34 је поднето због 

дужине трајања поступка пред Врховним касационим судом, 4 притужбе су се односиле на рад 

судске управе и рад писарнице. У предметима у којима је поднета притужба због дужине трајања 
поступка, у већини случајева била је донета одлука и списи предмета заједно са писаним 

отправцима одлуке отпремљени из Врховног касационог суда. У питању су предмети из грађанске 

материје, у којима се одлука Врховног касационог суда доставља првостепеном суду преко 
другостепеног суда, а првостепени суд има обавезу достављања одлуке странкама. У 7 предмета је 

поступано као по ургенцији. Ургенције су прослеђене судији известиоцу, у циљу убрзања 

окончања поступка. Двадесет и једна притужба је остала неразмотрена у извештајном периоду. 
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Поред тога, у извештајном периоду извршена је анализа 710 обавештења нижестепених 

судова о поднетим притужбама и одговорима на притужбу, односно 97.26% , као и анализа 

притужби које су достављене председнику Врховног касационог суда. Разлози подношења 
притужбе, како Врховном касационом суду на рад нижестепених судова тако и притужби које су 

непосредно упућене нижестепеним судовим, се могу сврстати у две веће групе: незадовољство 

странке донетом одлуком и дужина трајања поступка. У предметима у којима је утврђена 
основаност притужбе, најчешћи разлог је дужина трајања поступка, како првостепеног тако и 

другостепеног поступка - поступка по жалби. Поступци у предметима у којима је утврђена 

основаност притужбе се прате до њиховог окончања и без даље интервенције подносиоца 

притужбе, а подносиоци притужбе обавештавају. Врховни касациони суд на основу овлашћења из 
Закона о уређењу судова, прати и поступања у предметима на које се основана притужба односи. 

 

ЈАВНОСТ РАДА 
 

Врховни касациони суд је у 2018. години објавио 47 саопштења, вести и најава на својој веб 

презентацији. Поједина саопштења су прослеђена и штампаним и електронским медијима.  

 

Најзначајнија саопштења: 

Судијски семинар Европског суда за људска права у Стразбуру 

Традиционални судијски семинар поводом отварања судске године Европског суда за људска 

права, одржан је 26. јануара 2018. године у Стразбуру, на тему „Ауторитет правосуђа“. 
На Годишњој церемонији почетка рада Европског суда за људска права обратили су се председник 

Европског суда за људска права у Стразбуру Guido Raimondi и председник Европског суда правде 

у Луксембургу Koen Lenaerts, на коме је присуствовао и представник из Србије, судија Врховног 
касационог суда, која је излагала на тему „Комуникационе стратегије у вези са одржавањем 

ауторитета суда и отварању суда према јавности“. 

Семинару су присуствовали председници и судије уставних и врховних судова земаља чланица 

Савета Европе. 

 

Презентација Годишњег извештаја о раду судова у 2017. години  

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић представио је Годишњи извештај о 
раду судова опште и посебне надлежности у 2017. години, 16. марта 2018. године у Палати Србија 

у Београду, на састанку са председницима свих судова у Србији. 

Представљајући Извештај о раду судова за 2017. годину, председник Врховног касационог суда је 

рекао да Извештај указује на добре резултате судова који су решили укупно 2.335.760 предмета из 
судеће и извршне материје, као и још 1.303.257 предмета овере потписа, рукописа и преписа и 

других предмета у којима је поступано по захтевима грађана. Указао је на чињеницу да упоредни 

подаци о примљеним предметима у свим судовима указују на знатно повећање прилива предмета у 
2015, 2016. и 2017. години. 

Говорећи о старим предметима, председник Милојевић је истакао да је број старих предмета у 

односу на 2012. годину, када је било 1.729.768 предмета у свим материјама, смањен и на крају 
2017. године било је 859.272 стара предмета, рачунајући и материју извршења, и додао да је 

смањен и број нерешених старих предмета и у судећим материјама са 140.418 у 2012. години на 

128.661 старих предмета. 

Уводним речима су се обратили и министарка правде Нела Кубуровић, заменик директора УСАИД 
Канцеларије за економски и демократски развој Џефри Скарин (Jeffrey Skarin) и представник 

Канцеларије Светске банке у Београду Срђан Свирчев. 

Представљању Извештаја о раду судова су присуствовали и чланови Високог савета судства, 
представници међународних организација, амбасада, струковних удружења и цивилног сектора.  

Састанак са председницима судова и презентација Извештаја о раду, одржани су уз подршку 

УСАИД Пројекта владавине права. 
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Конференција „Правно дејство касаторних одлука Уставног суда и начин отклањања 

штетних последица неуставности општих аката“ 

Конференција „Правно дејство касаторних одлука Уставног суда и начин отклањања штетних 
последица неуставности општих аката“, одржана је 23. марта 2018. године у Палати Србија у 

Београду, у организацији Врховног касационог суда и Мисије ОЕБС-а у Србији. 

Уводним речима су се обратили председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, 
председница Уставног суда Весна Илић Прелић и заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Џозеф 

Мелот (Јosepf Mellot). 

Председник Врховног касационог суда је истакао значај конференције за рад судова у циљу бољег 

разумевања правних проблема са којима се судови сусрећу у раду а тиме и унапређењу њиховог 
рада. 

О правном дејству касаторних одлука Уставног суда и начину отклањања штетних последица 

неуставности општих аката говорили су судија Врховног касационог суда Катарина Манојловић 
Андрић и судија Уставног суда Братислав Ђокић. 

Међународни посматрач у Мисији ЕУ, судија Бранко Хрватин, бивши председник Врховног суда 

Републике Хрватске, говорио је о искуствима судова из региона. 
Конференцији су присуствовале судије Уставног, Врховног касационог суда, председници 

апелационих и судова републичког ранга и председници виших и основних судова са територије 

Апелационог суда у Београду. 

 

Конференција „Право на суђење у разумном року и накнада штете у поступку заштите права 

- пракса Европског суда за људска права и националних судова” 

Конференција „Право на суђење у разумном року и накнада штете у поступку заштите права-
пракса Европског суда за људска права и националних судова” одржана је 3. априла 2018. године у 

Београду, у организацији Врховног касационог суда и програма Савета Европе и Европске уније 

„Horiznotal Facility”. 

Уводним речима су се обратили председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и 
Христос Јакомопулос, генерални директор Директората за људска права и владавину права Савета 

Европе. Председник Врховног касационог суда је истакао да су ефикасност у раду и решавање 

предмета у разумном року од суштинског значаја за заштиту људских права. 
„У складу са позитивним законодавним оквиром, Законом о заштити права на суђење у разумном 

року, а познајући праксу Европског суда за људска права, поступање Уставног суда и домаћих 

судова у сличним или истим околностима, очекује се да судови на националном нивоу изграде 
своју праксу када је реч о одређивању висине накнаде нематеријалне штете због повреде овог 

права и да ускладе и уједначе поступање у погледу делотворности правних средстава за убрзање 

поступка“, рекао је председник Милојевић и додао да судови ни у једном тренутку не смеју да 

занемаре чињеницу да треба да теже успостављању баланса између правичног и ефикасног суђења. 
На конференцији су разматрана спорна питања у примени Закона о заштити права на суђење у 

разумном року у пракси редовних судова и Уставног суда и представљени су критеријуми за оцену 

дужине трајања поступка и одређивање примерене накнаде за повреду права на суђење у разумном 
року у пракси Европског суда за људска права. 

Представници виших судова у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу представили су 

резултате примене Закона о заштити права на суђење у разумном року у 2016. и 2017. години. 

 

Конференцијa „Унапређење капацитета у правосуђу – јачање владавине права” 

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић учествовао је 31. маја 2018. године у 

Београду на  конференцији „Унапређење капацитета у правосуђу – јачање владавине права“. 
Конференцију је организовала Правосудна академија поводом завршетка пројекта „Јачање 

образовних активности и унапређење организационих капацитета Правосудне академије“, који 

финансира Европска унија. Председник Врховног касационог суда је тада истакао значај пројекта 



24 
 

за унапређење правног окружења и јачања институција и капацитета људи и подсетио на 

континуирану помоћ Европске уније правосуђу у Србији. 

На конференцији су представљени остварени резултати пројекта у циљу унапређења система обуке 
у правосуђу и бољем приступу стандардима Европског суда за људска права за судове у Србији. 

 

Почетак пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ 
Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић је 1. јуна 2018. године учествовао у 

Београду, на конференцији која означава почетак пројекта Мисије ОЕБС-а у Србији „Подршка 

жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“, који се финансира из средстава Европске уније.  

„Имајући у виду опредељеност Србије за чланство у Европској унији, у процесу хармонизације нам 
предстоје значајна усаглашавања са стандардима који доприносе већој заштити жртава, као и 

остварењу права жртава на компензацију у различитим правним поступцима“, рекао је предсеник 

Врховног касационог суда. 
Председник Милојевић је подсетио да је Врховни касациони суд организовао округли сто 

“Остваривање права на компензацију за жртве тешких кривичних дела у кривичном и грађанском 

поступку“ 27. априла 2018. године у Београду, ради разматрања могућности како да се у оквиру 
већ постојећих прописа боље заштити право жртве на имовинско-правни захтев. 

Представници судова, тужилаштава и полиције представили су извештаје о раду у пружању 

подршке жртвама кривичних дела у Србији. 

 

Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског 

поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року 

Свечана церемонија потписивања и представљања Упутства за унапређење и промоцију поступка 
закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у 

разумном року, одржана је 18. јула 2018. године у Врховном касационом суду. 

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, Државни правобранилац, 

министар правде и директор Правосудне академије, донели су Упутство за унапређење и 
промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права 

на суђење у разумном року. Упутство је донето уз подршку УСАИД Пројекта владавине права. 

 

Признање Врховном касационом суду 

Врховни касациони суд добио је Признање за допринос афирмисању права јавности да зна у 

категорији највиших државних органа. 
Скуп посвећен обележавању Међународног дана права јавности да зна, одржан је 28. септембра 

2018. године у Београду, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности у сарадњи са Mисијом ОЕБС-а у Србији, Независним удружењем новинара 

Србије, Удружењем новинара Србије и Коалицијом невладиних организација за слободу приступа 
информацијама. 

 

Годишње саветовање судија Републике Србије, у организацији Врховног касационог суда, 
одржано је од 8. до 10. октобра 2018. године у Врњачкој Бањи. 

На саветовању учешће је узело велики број судија Србије. Теме Саветовања биле су: Правосуђе 

данас, Закони и њихова примена и Актуелна спорна питања у судској пракси. 
Судије су на Саветовању представиле реферате у кривичној, грађанској, управној и прекршајној 

секцији, присуствовале предавањима правних експерата, округлим столовима о борби против 

корупције, о непристрасности судија, о односу судова и медија, о односу редовног судства и 

Уставног суда у кривичној материји и о унапређењу судског система извршења и дискутовале о 
спорним питањима, а све у циљу постизања веће ефикасности и ажурности судова. 

Након поздравних речи и отварања Саветовања, председник Врховног касационог суда и Високог 

савета судства Драгомир Милојевић, обратио се уводним излагањем, где је између осталог рекао да 
је дужина трајања поступка у судовима у Србији, у току 2012. године износила 534 дана, а да је у 
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2017. години била 299 дана, као и да је ефикасност побољшана, јер са готово истим бројем судија у 

односу на 2012. годину, у 2017. години и првој половини 2018. години преполовљен број 

нерешених предмета.  
Говорећи о уједначавању судске праксе, председник Врховног касационог суда је истакао да се не 

могу и не смеју, позивајући се на независност судства и слободно судијско уверење у истим 

чињеничним и правним ситуацијама доносити различите одлуке, посебно у репетитивним 
предметима и да судове и у наредном периоду очекују исти изазови и исте претње владавини права 

- велики број нерешених предмета и дуго трајање поступака јер је недопустиво да судови имају 

иједан предмет старији од 10 година. 

На свечаном отварању Саветовања говорили су и министарка правде Нела Кубуровић, амбасадор 
Сем Фабрици- шеф делегације Европске уније у Србији, амбасадор Велике Британије Денис Киф, 

амбасадор Турске Танжу Билгич, амбасадор Андреа Орицио-шеф Мисије ОЕБС-а у Србији, 

председница Врховног суда Црне Горе Весна Меденица, председник Врховног суда Словеније 
Дамијан Флорјанчич, председник Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине Милорад 

Новковић, судија Врховног суда Босне и  Херцеговине Зоран Божић, судија Врховног суда 

Републике Српске Смиљана Мрша и у име општине Врњачка Бања обратио се Родољуб Џамић. 
Годишњем саветовању судија присуствовало је више од 1.800 учесника, од којих око хиљаду 

судија, и представници највиших судова из Црне Горе, Словеније, Босне и Херцеговине, Републике 

Српске и Македоније, представници државних органа и институција, декани и професори правних 

факултета, представници међународних организација, невладиних организација, струковних 
удружења и еминентни правни стручњаци. 

Организацију Саветовања су помогли Вишедонаторски поверенички фонд (МДТФ) којим 

кординира Светска банка у Србији, Мисија ОЕБС-а у Србији, Америчка агенција за међународни 
развој-УСАИД, Канцеларија Савета Европе, пројекат Европске уније „Подршка Врховном 

касационом суду“ и Немачка организација за техничку сарадњу ГИЗ. 

 

Награђивање судова 
На Саветовању судија 8. октобра 2018. године, Врховни касациони суд доделио је награде и 

признања судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину. 

Награде су додељене у две категорије првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја 
решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године и првостепеним 

судовима који бележе највеће повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти 

период претходне године. Признања су додељена за допринос унупрађењу ефикасности и 
квалитету судског система, за ефикасно управљање судом и за иновације које су допринеле 

побољшању рада суда. 

 

Састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова  
Председник Врховног касационог суда одржао је 09. октобра, на Саветовању судија, састанак са 

председницима свих судова опште и посебне надлежности у Републици Србији.  

 

Судије Вишег народног суда Хебеи провинције из Кине посетиле Врховни касациони суд 

Судије Вишег народног суда Хебеи провинције из Кине посетиле су 24. октобра 2018. године 

Врховни касациони суд. 
Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић упознао је судије Вишег народног 

суда провинције Хебеи из Кине са развојем правосудног система у Србији, организацијом и 

надлежностима судова данас и начином рада и надлежностима Врховног касационог суда. 

 

Конференција о независности правосуђа 

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић учествовао је 28. новембра 2018. 

године у Београду на Конференцији о независности правосуђа, коју је организовао Савет Европе у 
сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, када је истакао да је судство једна од три гране власти које 
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функционишу у „креативној напетости“, која показује да свака грана власти врши неопходну 

проверу осталих и тиме доприноси одржавању неопходне равнотеже. 

„Не онолико колико будемо имали апстрактних докумената законодавног и политичког карактера, 
већ колико будемо имали образованих, морално аутономних судија, различитих личности на 

функцијама тачно толико ћемо имати судијске независности“, нагласио је председник Милојевић. 

Конференција је организована кроз две панел-дискусије: Судијска независност-аспекти и изазови и 
Тужилаштво између одговорности, интегритета и самосталности. 

 

Председник Врховног касационог суда био је добитник награде „Личност године“ за 2018. 

годину, коју проглашава мисија ОЕБС-а у Србији 
Драгомир Милојевић награђен је за посвећеност независности, одговорности и ефикасности 

судства, а у процесу уставних реформи одиграо је пресудну улогу како би питање независности 

судства остало у центру пажње, наведено је у образложењу за доделу награде. Награда „Личност 
године“ одаје признање грађанима Србије који су допринели промоцији вредности за које се 

залаже Мисија ОЕБС-а и председнику је званично уручена 05. децембра 2018. године.  

 

Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја 
У току 2018. године приспело је 96 захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја - 
62 захтевa поднели су грађани, 13 захтева поднета су од стране медија, 12 захтева поднеле су 

невладине организације и друга удружења грађана и остали (адвокати, установе) поднели су 9 

захтева. Од поднетих 96 захтева, до 31.12.2018. године, одговорено је на све захтеве. На захтеве 

тражилаца информација одговорено је у законском року.  
У току 2018. године евидентирана је 1 тужба због непоступања по захтеву, одбијања или 

одбацивања захтева.  

Накнада за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја није наплаћивана.  
 

Информатор о раду 
Врховни касациони суд, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја и у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа, 

израђује и објављује Информатор о раду. Ажурирање података објављених у Информатору о раду 
извршено је четири пута у 2018. години – 30. јануара, 26. априла, 10. јула  и 27. новембра. 

Актуелни и ранији информатори о раду објављени су на веб-сајту Суда (http://www.vk.sud.rs). 

 

Веб-сајт 
Веб-сајт Суда (http://www.vk.sud.rs), у току 2018. године, свакодневно је ажуриран и допуњаван 
(актуелностима, информацијама о јавним набавкама, донетим општим актима, нормативним 

актима, правним схватањима, ставовима и закључцима, изабраним сентенцама, активностима у 

циљу уједначавање судске праксе, базом судске праксе). На веб-сајту, у 2018. години, објављено је 

1.056 анонимизираних одлука Врховног касационог суда, од чега 506 из кривичне материје, 495 из 
грађанске материје, 51 из управне материје и 4 одлуке у предметима заштите права на суђење у 

разумном року. 

 

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић је имао: 
Интервјуе: 

- Дневном листу „Новости“–  05.01.2018. године; 

- Агенција ТАЊУГ – 26.01.2018. године; 

- Дневном листу „Данас“ – 29.01.2018. године; 
- Дневном листу „Новости“- 17.10.2018. године;  

- Дневном кист „Блиц“ – 31.10.2018. године. 

 

Дао изјаве за: 

http://www.vk.sud.rs/
http://www.vk.sud.rs/
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- РТС – 23.01.2018. године; 

- ТВ Пинк – 23.01.2018. године; 

- Дневни лист „Новости“- 24.01.2018. године; 
- Дневни лист „Политика“ – 04.03.2018. године; 

- Агенција ТАЊУГ – 13.03.2018. године; 

- Дневни лист „Новости“- 14.03.2018. године;  
- Дневни кист „Блиц“ –14.03.2018. године 

- Дневни лист „Новости“- 17.03.2018. године;  

- Дневни кист „Блиц“ – 15.05.2018. године; 

- Дневни лист „Новости “– 02.06.2018. године; 
- Дневни лист „Политика“ – 03.06.2018. године; 

- Дневни лист „Новости“- 07.06.2018. године;  

- Дневни лист „Ало“- 24.08.2018. године. 
 

Конференције за медије одржане су: 

- У Врховном касационом суду - 07.03.2018. године; 
- У Палати Србија (Презентација Годишњег извештаја о раду судова) – 16.03.2018. године; 

- У хотелу Cepter, Врњачка Бања – Годишње саветовање судија – 09.10.2018. године. 

 

Сарадња са другим органима и установама: 
Врховни касациони суд је и у току 2018. године успостављао, одржавао и унапређивао односе и 

сарадњу са другим органима и институцијама. 

-18. јула 2018. године, председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, Државни 
правобранилац, министар правде и директор Правосудне академије, донели су Упутство за 

унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за 

заштиту права на суђење у разумном року; 

-25. јула 2018. године, закључен је Меморандум о сарадњи у размени судских одлука из база 
података судске праксе између Врховног касационог суда и Правосудне академије.  

 

Билтен судске праксе Врховног касационог суда 
У току 2018. године објављено је три броја Билтена судске праксе, 1. у јулу а  бројеви 2 и 3  били 

су посвећени Годишњем саветовању судија „Судијски дани“  и објављени  су у октобру.  

 

Публикације 

У току 2018. године Врховни касациони суд је приредио публикације:  

 1. „Критеријуми за оцену повреде права на суђење у разумном року“. Аутори публикације су 

Катарина Манојловић-Андрић, Љубица Милутиновић, Снежана Андрејевић, Вања Родић, Мајда 
Кршикапа и Милан Бајић. Издавач је Савет Европе, Канцеларија у Београду.  

Овa публикације је објављена у оквиру Заједничког програма Европске уније и Савета Европе 

„Horizontal Facility“ за Западни Балкан и Турску, а финансирана од стране пројекта „Подршка 
ефикасним правним средствима и узајамној правној помоћи“. Изнета мишљења у публикацији се 

ни у ком случају не могу сматрати званичним ставовима Европске уније или Савета Европе.  

2. „Годишњи извештај о раду судова у Републици Србији за 2017. годину“ 
3. „Извештај о раду свих судова у Републици Србији за период јануар-јуни 2018. године“. 

 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ПРОЈЕКТИ ТОКОМ 2018. ГОДИНЕ 
 

ПРИДРУЖИВАЊЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 
Током 2018.године настављена је сарадња са Министарством за европске интеграције и 

Министарством правде у процесу придруживања Европској Унији. С тим у вези, Врховни 

касациони суд је квартално подносио извештаје о спровођењу активности из Акционог плана за 
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Поглавље 23, дао коментаре на предлог нацрта ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, 

подносио кварталне извештаје о спровођењу Националног програма за усвајање правних тековина 

Европске Уније  у областима које се однсе на правосуђе и основна права (3.23) и судски сyстем 
(3.23.1). Поред тога, Суд је поднео прилог прилог за извештавање Одбора за стабилизацију и 

придруживање, а представник Суда је  учествовао на састанку овог Одбора, као и на састанку 

Пододбора за правду, слободу и безбедност. 
 

Током 2018. године поднети су извештаји и о спровођењу прелазних мерила  (статистички подаци 

по параметрима које је утврдила Европска комисија), као и извештај за оцену годишњег напретка  у 

процесу придруживања у складу са питањима која је утврдила Европска комисија, а која су у 
надлежности Суда. 

 

Врховни касациони суд је током 2018. године учествовао и у раду  Секторске радне групе – сектор 
правда, с циљем програмирања подршке из предприступних фондова  Европске Уније (ИПА 2019 и 

ИПА 2020). У овом процесу започете су консултације надлежних институција ради разматрања 

приоритета и будућих активности. 
 

ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ ТОКОМ 2018. ГОДИНЕ 
 

У процесу унапређења рада судова, кроз повећање ефикасности, Врховни касациони је током 
2018.године наставио спровођење активности у сарадњи са Делегацијом Европске уније у 

Београду, Канцеларијом Савета Европе у Београду, Светском банком кроз пројекат 

„Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ)“, Мисијом ОЕБС-а у Србији. 

 

Сарадња са Европском Унијом 

У првој половини 2018.године у одређеним сегментима, настављена је подршка Европске Уније, 

кроз продужење појединих пројектних активности у оквиру пројекта „Унапређење ефикасности 
правосуђа.“  

Ослањајући се на добра искуства овог пројекта настављено је спровођење нове иницијатива ЕУ - 

ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду  (која се финансира из предприступних 
фондова ИПА 2016). Спровођење активности из овог пројекта започело је у септембру 

2018.године.  

 

Врховни касациони суд је активно учестововао у припреми садржине овог пројекта и свих 
претходних докумената који су претходили коначном уобличавању радних задатака пројекта. 

Пројектне активноси су базиране на Акционом плану за Поглавље 23,  као и на стратешким 

документима Врховног касационог суда (Јединствени програм за решавање старих предмета и 
План за уједначавање судске праксе). 

 

Циљ пројекта је да допринесе унапређењу правосудног система и владавине права у Србији, у 
складу са захтевима за приступање Европској унији. Пројекат ће подржати јачање капацитета 

Врховног касационог суда (ВКС) и судова, усмерених на спречавање настанка и смањење броја 

старих предмета, увођење алтернативног решавања спорова (АРС) са фокусом на медијацију и 

даље уједначавање судске праксе. 
 

Спровођење пројектних активности започело је у септембру 2018.године и трајаће 24 месеца. 

Укупни буџет пројекта је 1,5 милиона евра. 
 

Главни корисници пројекта су Врховни касациони суд,  Министарство правде и Правосудна 

академија. Пројекат ће блиско сарађивати са 4 апелациона суда, 25 виших судова, 66 основних 

судова, као и са центрима за медијацију и медијаторима. 
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Пројекат спроводи конзорцијум који предводи British Council. 

 

Кључне области рада пројекта: смањење броја старих предмета, унапређење нормативног оквира 
за алтернативно решавање спорова, даљи развој дугорочног образовања у области алтернативног 

решавања спорова, усаглашавање судске праксе и посебно, развој и унапређење примене 

електронске базе судске праксе. 
 

Очекивани резултати: 

Решено најмање 30% старих предмета (15% у свакој години спровођења пројекта) и предузете 

даље мере за решавање извршних предмета;  
 

У свим основним и вишим судовима остварен проценат савладавања прилива од најмање 100% 

(исти број примљених и решених предмета) у периоду од шест месеци, како би број старих 
предмета био смањен;  

 

Статистичке методе обраде података у постојећем систему за аутоматизовану обраду података 
унапређене у складу са стандардима ЦЕПЕЈ у циљу даљег смањења броја старих предмета; 

 

Унапређен нормативни оквир за алтернативно решавање спорова и повећани капацитети свих 

страна укључених у спровођење медијације и других метода алтернативног решавања спорова; 
 

Број судских предмета упућених на медијацију повећан за најмање 10% током трајања пројекта; 

Успостављене инфо службе и инфо пултова за алтернативно решавање спорова у најмање 10 
основних и 5 виших судова; 

 

Стратегија за алтернативно решавање спорова развијена и усвојена од стране Националне радне 

групе;  
 

База судске праксе у употреби, механизми усклађивања судске праксе унапређени и обезбеђена 

њихова одрживост; 
 

Најмање 5.000 релевантних судских одлука, које су одабрала четири апелациона суда, унето је у 

базу судске праксе и доступно свим судијама у основним и вишим судовима; 
 

Најмање 5.000 релевантних судских одлука које су одабрала четири апелациона суда, 

анонимизирано, унето у базу судске праксе и доступно свим грађанима. 

 
Имајући у виду разнородност активности које Пројекат спроводи, председник Суда је својом 

одлуком од 7. новембра 2018. године основао Радну групу Врховног касационог суда за праћење и 

координацију активности пројекта ЕУ за Србију – Подршка Врховном касационом суду. 

 

Сарадња са Саветом Европе 

Током 2018. године настављена је сарадња са Саветом Европе у оквиру програма Савета Европе и 
Европске Уније „Horiznotal Facility”. 1 Завршен је рад на публикацији – Критеријуми за оцену 

повреде права на суђење у разумном року, уз учешће судија и саветника Суда. Ова публикација је 

                                                             
1 Кроз заједнички трогодишњи програм Савета Европе и Европске Уније „Хоризнотал Фацилитy“ (2016–

2019), даје се подршка различитим активностима које се односе на: спровођење  правде, борбу против 

корупције, финансијски криминал и организовани криминал, борбу против дискримининације и заштиту 

права припадника рањивих група.Кроз овај програм  Европска Унија и Савет Европе помажу корисницима у 

Југоисточној Европи и Турској да поступају у складу са стандардима СЕ и ЕУ ацqуис у процесу проширења 
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штампана уз подршку Савета Европе и дистрибуирана судовима. Представљена је на Годишњем 

саветовању судија у Врњачкој Бањи  у октобру 2018. године.  

 
У Београду је у у оквиру поменутог програма Савета Европе и Европске Уније „Хоризонтал 

Фацилитy“,  3.априла 2018. одржана Конференција на којој су учествовали  председник и судије 

Врховног касационог суда и председници судова у Србији. Конференција је била посвећена суђења 
у разумном року . На Конференцији су говорили и представници Европског суда за људска права и 

Одељења за извршење пресуда Европског суда за људска права. 

 

Уз подршку наведеног програма омогућено је учешће представника Врховног касационог суда на 
другом састанку  контакт особа у Мрежи врховних судова и Европског суда за људска права 

(Superior Courts’ Network) у Стразбуру у јуну 2018. године. 

 

Сарадња са Мултидонаторским повереничким  фондом  (МДТФ)    

Током 2018.године Мултидонаторски поверенички фонд наставио је да пружа подршку Врховном 

касационом суду, путем континуираног ангажовања једног консултанта на пословима 
уједначавања судкске праксе и повременог консултаната у другим областима.  Уз подршку МДТФ 

је израђена публикација – Годишњи извештај о раду судова за 2017.годину, као и њен превод на 

енглески језик. 

 
Поред тога, МДТФ је и ове године пружио подршку Суду у у организовању Годишњег саветовања 

судија, као и у обезбеђивању награда за најбоље судове. 

 

Сарадња са УСАИД 

УСАИД Пројекат владавине права спровео је више паралелних активности током 2018-е које су 

имале директног утицаја на ефикасност рада у судовима. У сарадњи са Министарством правде, 

Пројекат је пружио техничку и стручну помоћ у проширењу дијапазона информација и регистара 
који су судовима доступни путем интернета 'на један клик' кроз Правосудно-информациони систем 

(ПИС), те помогао промоцију овог електронског алата и пружио директну обуку корисницима у 

судовима. Кроз ПИС се може приступити подацима о власништву из листа непокретности 
(Републички геодетски завод), подацима из матичних књига рођених, умрлих и венчаних 

(Министарство за јавну управу и локалну самоуправу), казненој евиденцији (Министарство 

унутрашњих послова), подацима из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, 
подацима о правним лицима, власничкој структури и уделу, седиштима правних лица, овлашћеним 

заступницима (Агенције за привредне регистре) и другим. Од недавно, омогућен је и приступ 

регистру рачуна физичких и правних лица Народне банке Србије. Све ово доприноси скраћењу 

судских и поступака извршења и мења размену службених дописа између судова и других 
институција која понекад траје и више месеци. 

 

Пројекат је ове године у више наврата подржао судове у приближавању резултата и значаја рада 
судова и судија медијима и грађанима. Поред подршке Врховном касационом суду у организацији 

представљања Извештаја о раду свих судова за 2017-у годину у марту, Пројекат је радио са сва 

четири апелациона суда на унапређењу њихових годишњих извештаја који обухватају и резултате 
рада основних и виших судова са подручја апелације. Извештаји су унапређени у погледу 

структуре и презентације. 

  

Пројекат је у априлу ове године пружио подршку иницијативи Државног правобранилаштва да се 
кроз координацију свих релевантних актера – Врховног касационог суда, Високог савета судства, 

министарстава, правде и финансија, Правосудне академије и самог правобранилаштва, пронађе 

модел за ефикаснију примену института поравнања у случајевима повреде права на суђење у 
разумном року. Израђено је, и у јулу 2018-е године потписано Упутство за унапређење и 
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промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту 

права на суђење у разумном року, које поједностављује поступак поравнања и омогућава да се сва 

поравнања извршавају из јединственог буџета – буџета Високог савета судства, што омогућава 
боље праћење потрошње у ову сврху, а самим тим и делотворност примене Упутства. 

 

УСАИД Пројекат Владавине права пружио је подршку организацији Годишњег саветовања судија 
у Врњачкој Бањи у октобру 2018.године и представљен је на састанку председника Врховног 

касационог суда са председницима судова. 

 

Други пројект УСАИД, Иницијатива за одговорну власт у Републици Србији (GAI) je 
четворогодишња иницијатива УСАИД - чији циљ је јачање капацитета и повезаности кључних 

институција у Србији у циљу повећања степена одговорности на националном и локалном нивоу.  

У оквиру једне од компонената пројекта ГАИ пружа подршку специјализованим судским 
одељењима за сузбијање корупције и помаже им у успостављању система за прикупљање 

јединствених статистичких података о корупцији, јасно правећи разлику између различитих врста 

кривичних дела, дужине трајања и исхода поступка. У оквиру ове компоненте, циљеви пројекта су: 
 

1. Пружати подршку посебним судским одељењима и другим надлежним институцијама у примени 

Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, 

тероризма и корупције; 
2. Радити на развијању процедура и методологије за прикупљање, чување и обраду података и 

статистичко извештавање о предметима за кривична дела са коруптивним елементима; 

3. Радити на успостављању јединственог електронског регистра предмета за кривична дела са 
елементима корупције у циљу подршке размени информација између различитих институција које 

су ангажоване на вођењу истрага и процесуирању коруптивних кривичних дела. 

 

Пројекат Иницијатива за одговорну власт у Републици Србији (GAI) пружио је подршку 
организацији Годишњег саветовања судија у Врњачкој Бањи у октобру 2018. године и представљен 

је на састанку са председницима судова. 

 

Сарадња са Мисијом ОЕБС 

У оквиру сарадње са Мисијом ОЕБС основана је Радна Група за израду смерница за унапређење 

судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичниом и 
грађанском поступку. Ова активност представља једну од активности у оквиру пројекта „Подршка 

жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ, који спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији а 

финансира Европска унија. 

 
Циљ формирања Радне групе био је израда смерница и препорука за ефикаснију примену важећих 

законских норми у поступцима накнаде штете жртвама тешких кривичних дела уз поштовање 

међународних стандарда из те области и израда могућих препорука за измену законског оквира. 
Нацрт текста препорука израђен је до краја 2018. године, а коначни текст се очекује у наредном 

периоду. 

 

СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ СУДИЈА ВАН СУДА 
 

Учешће судија на конференцијама 

-Конференција „Правно дејство касаторних одлука Уставног суда и начин отклањања штетних 

последица неуставности општих аката”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку 

Мисије ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, одржана у Београду 23. марта 2018. године; 
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-Конференција „Право на суђење у разумном року и накнада штете у поступку заштите права–

пракса Европског суда за људска права и националних судова”, у организацији Врховног 

касационог суда у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе, одржана у Београду 3. априла 2018. 
године; 

 

-Конференција „Покретање глобалне мреже правосудног интегритета”, у организацији 
Канцеларије УН за питање дроге и криминала (UNODC), одржана у Бечу 9. и 10. априла 2018. 

године; 

 

-Регионална конференција посвећена моделима уједначавања судске праксе, у организацији 
Horizontal Facility пројекта у Македонији у сарадњи са Саветом Европе, одржана у Скопљу од 11. 

до 13. априла 2018. године; 

 
-Завршна конференција у оквиру пројекта „Медијација у привредним споровима у Србији”, на 

тему „Медијација као примарно средство решавања привредних спорова”, у организацији Европске 

банке за обнову и развој (ЕБРГ) у сарадњи са Европским центром за решавање спорова, 
Партнерима за демократске промене Србија и Привредном комором Србије, уз подршку 

Инвестиционог фонда Уједињеног Краљевства, одржана у Београду 10. маја 2018. године; 

 

-Конференција на тему „10-годишњица од успостављања националног система азила у Републици 
Србији и наредни кораци”, у организацији UNHCR-а, одржана у Београду 11. маја 2018. године; 

 

-Конференција председника врховних судова Централне и Источне Европе, у организацији 
Врховног суда Литваније у сарадњи са CEELI Институтом, одржана у Вилњусу у Литванији од 27. 

до 30. маја 2018. године; 

 

-Завршна конференција пројекта “Подршка Европске уније Правосудној академији”, на тему 
"Унапређење капацитета правосуђа - јачање владавине права”, одржана у Београду 31. маја 2018. 

године; 

 
-Конференција „Унапређење капацитета у правосуђу – јачање владавине права“, поводом 

завршетка пројекта „Јачање образовних активности и унапређење организационих капацитета 

Правосудне академије“, који финансира Европска унија, одржана 31. маја 2018. године у Београду; 
 

-Конференција поводом почетка пројекта Мисије ОЕБС "Подршка жртвама и сведоцима 

кривичних дела”, који се финансира из средстава ЕУ, одржана у Београду 1. јуна 2018. године; 

 
-Међународна конференција „Гласна Пиштаљка – Узбуњивачи и новинари против корупције“ 

одржана 5. и 6. јуна 2018. године у Београду, у организацији портала Пиштаљка у оквиру пројекта  

који суфинансира Делегација Европске уније у Србији; 
 

-Регионална конференција „Алтернативне кривичне санкције - регионална кривична 

законодавства, искуства у примени и мере унапређења”, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, 
одржана 8. јуна 2018. године у Београду; 

 

-Конференција на тему „Одговорност за штету, накнада штете и осигурање”, у организацији 

Института за упоредно право, Удружења за одштетно право и Правосудне академије, одржана у 
Ваљеву 21. септембра 2018. године; 

 

-Kонференција „Примена Закона о оргaнизацији и надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала, тероризма и корупције“, у организацији Министарства правде у сарадњи 
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са пројектом „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013) који је финансиран из 

претприступних фондова ЕУ и Правосудном академијом, одржана у Београду 26. септембра 2018. 

године; 
 

-Конференција „Форензичка анализа ДНК - примена ДНК доказа - изазови у пракси” у 

организацији Врховног касационог суда уз подршку Министарства правде при амбасади САД у 
Београду (ОПДАТ) одржана у Београду 26. октобра 2018. године; 

 

-Koнференција о независности правосуђа, у организацији Канцеларије Савета Европе у Београду и 

Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Београду 28. новембра 2018. године; 
 

-Kонференција „Уставне гаранције назависности судства“ у организацији Друштва судија Србије, 

одржана у Београду 30. новембра 2018. године; 
-Међународна конференција „Примена механизама превенције корупције” у организацији 

Агенције за борбу против корупције, а поводом обележавања Међународног дана борбе против 

корупције, одржана у Београду 13. и 14. децембра 2018. године. 
 

Учешће судија у јавним расправама и на презентацијама 

-Презентовање резултата пројектних активности у вези са унапређивањем образовања у 

Правосудној академији, у организацији Правосудне академије и пројекта “Подршка Европске уније 
Правосудној академији”, одржано у Београду 28. фебруара 2018. године; 

 

-Презентација публикације „Правна схватања и закључци ВКС у примени Закона о извршењу и 
обезбеђењу“, у организацији Врховног касационог суда, пројекта „Унапређење ефикасности 

правосуђа“ који финансира ЕУ, УСАИД Пројекат-Састанак са председницима судова поводом 

презентације Годишњег извештаја о раду свих судова Републике Србије за 2017. годину, у 

организацији УСАИД Програма владавине права и Врховног касационог суда, одржан у Београду 
16. марта 2018. године; владавине права и Правосудне академије одржана 20. фебруара у 

Крагујевцу, 1. марта у Нишу, 9. марта у Београду и 15. марта 2018. године у Новом Саду; 

 
-Презентација Извештаја о реализацији програма и остваривању будућих активности Правосудне 

академије, у организацији Правосудне академије у сарадњи са пројектом “Подршка Европске уније 

Правосудној академији”, одржана у Београду 25. априла 2018. године; 
 

-Презентација Годишњег извештаја о раду за 2017. годину, Апелационог суда у Београду и виших 

и основних судова са територије тог суда, одржана 1. јуна 2018. године у Београду, у организацији 

Апелационог суда уз подршку УСАИД Пројекта владавине права. 
 

Учешће судија на састанцима и седницама 

-Учешће у делегацији Републике Србије на 29.заседању Радне групе Савета за људска права УН, 
ради разматрања Извештаја Републике Србије за трећи циклус Универзалног периодичног 

прегледа, одржано у Женеви, Швајцарска Конфедерација, 24. и 25. јануара 2018. године;  

 
-Састанак поводом презентације публикације „Правна схватања и закључци ВКС у примени Закона 

о извршењу и обезбеђењу“, у организацији Врховног касационог суда, пројектa “Унапређење 

ефикасности правосуђа”, који се финансира из фондова ЕУ, УСАИД пројекта “Владавина права” и 

Правосудне академије , одржан у Крагујевцу 20. фебруара, Нишу 1. марта, Београду 9. марта и 
Новом Саду 15. марта 2018. године;  
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-Састанак поводом даље реализације активности 1.0.5 у оквиру Твининг пројекта Борба против 

организованог криминала (трговина људима, илегална трговина наркотицима, илегална трговина 

оружјем и финансијске истраге), одржан у Макишу 28. фебруара 2018. године;  
 

-Састанак са председницима судова поводом презентације Годишњег извештаја о раду свих судова 

Републике Србије за 2017. годину, у организацији УСАИД Програма владавине права и Врховног 
касационог суда, одржан у Београду 16. марта 2018. године; 

 

-Други састанак Управног одбора корисника у Србији заједничког програма Европске уније и 

Савета Европе „Хоризонтални фонд за западни Балкан и Турску“, у организацији Канцеларије 
Савета Европе у Београду и Делегације ЕУ у Србији, одржан 12. јуна 2018. године у Београду; 

 

-Координациони састанак представника надлежних државних органа и организација цивилног 
друштва у циљу успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији, у 

организацији Канцеларије за људска и мањинска права уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, 

одржан у Вршцу 29. јуна 2018. године; 
 

-Састанак поводом финализације нацрта Упутства за унапређење и промоцију поступка закључења 

и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, 

одржан у Врховном касационом суду 29. јуна 2018. године; 
 

-Радни састанак у вези измена Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити малолетних лица и Плана и програма рада Савета за праћење и 
унапређење рада органа кривичног поступка и извршење кривичних санкција према 

малолетницима, у организацији Центра за права детета, одржан у Ечкој 12. и 13. јула 2018. године; 

 

-Састанак на тему незаконитих/присилних бракова у контексту трговине људима и мигрантима, у 
организацији Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) из 

Беча, одржан у Врховном касационом суду 28. августа 2018. године; 

 
-Седница Консултативног већа европских судија, у организацији Консултативног већа европских 

судија (ЦЦЈЕ), одржана у Загребу од 7. до 9. новембра 2018. године; 

 
-Састанак поводом успостављања електронске базе судске праксе, у организацији Врховног 

касационог суда и пројкта Европске Уније за ефикасно правосуђе (ЈЕП), одржан у Врховном 

касационом суду 15. новембра 2018. године; 

 
-Састанак Радне групе за израду програма за спречавање прања новца, у организацији амбасаде 

САД у Београду (канцеларија ОПДАТ) одржан у Вршцу од 29. до 30. новембра 2018. године; 

 
-57. Пленарни састанак „Манивал” Савета Европе, у организацији Савета Европе и Министарства 

финансија,Управа за спречавање прања новца, одржан у Стразбуру, од 5. до 7. децембра 2018. 

године; 
 

- Састанак радне групе која прати спровођење Оперативног плана за укидање печата 2018-2019. са 

темом „Упутство Врховног касационог суда о третирању докумената без печата” у организацији 

Владе Републике Србије, одржан у Београду 10. децембра 2018. године; 
 

- Радни састанак са судијама које поступају у материји извршења у основним судовима са подручја 

Апелационог суда у Београду - Програм решавања старих предмета – у организацији Врховног 
касационог суда одржан у Београду 21. децембра 2018. године. 
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На семинарима: 

-Семинар “Ка пуној примени европских људских права”- обука за чланове Националне мреже за 

примену европских стандарда судске заштите и људских права у Републици Србији, у 
организацији Правосудне академије, одржан у Београду 24. јануара 2018. године; 

 

-Семинар на тему “Ауторитет правосуђа”, у организацији Европског суда за људска права, одржан 
у Стразбуру 26. јануара 2018. године; 

 

-Семинар на тему „Мере тајног надзора“, у организацији Центра за обуку у судству Црне Горе, 

одржан у Подгорици 22. и 23. фебруара 2018. године; 
 

-Семинар на тему Финансијске истраге и оцена доказа у кривичном поступку, у организацији 

Правосудне академије, УНДП и Амбасаде Шведске, одржан у Београду 26. марта 2018. године; 
-Семинар “Јавне набавке у Босни и Херцеговини – идентификација корупције у јавним набавкама“, 

у организацији УСАИД Пројекта правосуђа у Босни и Херцеговини, одржан у Добоју 27. и 28. 

марта 2018. године; 
-Семинар на тему „Слобода изражавања и медија”, у организацији Правосудне академије у 

сарадњи са заједничким пројектом Европске уније и Савета Европе “Јачање правосудне експертизе 

о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи (JUFREX)", одржан на Златибору 24. и 25. 

септембра 2018. године; 
 

-Семинар на тему „Излучна права”, у организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника, 

одржан у Београду 23. октобра 2018. године. 
 

Учешће судија на саветовањима: 

-IV Годишње саветовање јавних извршитеља, у организацији Коморе јавних извршитеља у 

сарадњи са Врховним касационим судом и УСАИД Пројектом владавине права, одржано на 
Копаонику 24. и 25. марта 2018. године; 

 

-Саветовање на тему „Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе и о новинама у Закону о раду”, у организацији ИП “Глосаријум”, одржано у Врњачкој 

Бањи од 23. до 25. априла 2018. године; 

 
-Саветовање на тему „40 година извршног законодавства у грађанским поступцима”, у 

организацији Правног факултета Универзитета Унион и ЈП Службени гласник, одржано у Београду 

18. и 19. маја 2018. године; 

 
-Будвански правнички дани „Актуелна питања савременог законодавства“, у организацији Савеза 

Удружења правника Србије и Републике Српске, одржани од 3. до 7. јуна 2018. године у Будви; 

 
-Традиционално Саветовање привредних судова у Републици Србији, одржано од 5. до 7. 

септембра 2018. године на Златибору; 

 
- Саветовање на тему „Одговор(н)и за будућност”, у организацији Алумни клуба Правосудне 

академије, одржано у Вршцу од 12. до 14. септембра 2018. године; 

 

-Педесет осмо редовно годишње саветовање Удружења за кривичноправну теорију и праксу 
„Организација правосуђа и ефикасност судске заштите (Европски стандарди и стање у Србији) – 

крвичноправни аспект”, у организацији Удружења у сарадњи са министарством правде, Мисијом 

ОЕБС-а у Србији, Институтом за криминолошка и социолошка истраживања и Правосудном 
академијом, одржано на Златибору од 20. до 22. септембра 2018. године; 
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- Дани црногорског судства, у организацији Врховног суда Црне Горе и Удружења судија, одржани 

у Будви, Република Црна Гора, од 29. до 31.октобра 2018.године; 
 

- Саветовање на тему „Закон о привредним друштвима - Нова законска решења и спорна питања”, 

у организацији ИП “Глосаријум”, одржано у Врњачкој Бањи од 29. до 31. октобра 2018. године. 
 

У обукама: 

-Обука у оквиру Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције” о прикупљању и 

анализи релевантних података и информација у оквиру финансијских истрага, у организацији 
Агенције за борбу против корупције у партнерству са Националном Агенцијом за борбу против 

корупције, Министарством правде и Вишом школом за правосуђе Републике Италије и Главним 

тужилаштвом Краљевине Шпаније, одржана у Београду 25. јануара 2018. године; 
 

-Обука “Етика и интегритет у правосуђу 2018”, у организацији Правосудне академије, одржана у 

Београду 9. фебруара 2018. године, у Новом Саду 5. и 20. априла 2018. године и у Крагујевцу 01. 
јуна 2018. године; 

 

-Обука за предаваче на тему „Писање кривичне пресуде”, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији 

и Канцеларије сталног правног саветника - Министарства правде САД (програм ОПДАТ) уз 
подршку Врховног касационог суда, одржана у Београду 28. и 29. маја 2018. године;  

 

-Обуке за судије „Писање кривичне пресуде”, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији и 
Канцеларије сталног правног саветника - Министарства правде САД (програм ОПДАТ) уз подршку 

Врховног касационог суда, одржана у Београду 9. и 10. јула 2018. године; 

 

-Унапређена обука инструктора (ТоТ) за тренере ПАРС о развијању способности за ефикасно 
решавање ризика од непримереног утицаја и заштиту судија од истих - "Непримерени утицај на 

судије" у организацији Правосудне академије и Савета Европе , одржана у Београду 25.октобара 

2018. године; 
 

- Обука “Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи”, у 

организацији Правосудне академије у сарадњи са заједничким пројектом Европске уније и Савета 
Европе, одржана у Врњачкој Бањи 19. и 20. новембра 2018. године. 

 

На радионицама: 

-Радионица Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и 
привредног криминала – обука за тужиоце, полицијске инспекторе и заједничке истражне 

тимове/ударне групе, у организацији Амбасаде САД у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и 

Правосудном академијом, одржана у Врњачкој Бањи 30. јануара 2018. године; 
 

-Радионица “Представљање Практичног водича за примену Европске конвенције о људским 

правима у Републици Србији”, у организацији Правосудне академије у сарадњи са пројектом 
“Подршка Европске уније Правосудној академији”, одржана у Врховном касационом суду 14. 

марта 2018. године; 

 

-Радионица на тему „Национални ризик од опасности прања новца и спречавања тероризма”, у 
организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Београду од 8. до 10. маја 2018. године; 
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-Радионица на тему „Независност судства у контексту истражног система на Тајланду”, у 

организацији Интернационалне комисије правника у сарадњи са Административном канцеларијом 

Суда правде Тајланда, одржана на Тајланду 1. и 2. септембра 2018. године; 
 

На округлим столовима: 

-Округли сто на тему “Јачање капацитета државних органа у сузбијању привредног криминалитета 
и корупције”, у организацији Мисије ОЕБС у Србији и Правосудне академије, одржан у Новом 

Саду 11.јануара, Београду 12. и 13. фебруара 2018. године;  

 

-Округли сто у оквиру јавне расправе поводом Радног текста амандмана Министарства правде на 
Устав Републике Србије у делу који се односи на правосуђе, у организацији Министарства правде, 

одржан у Београду 5. марта 2018. године; 

 
-Округли сто "Поравнање у поступку заштите права на суђење у разумном року – Изазови и могућа 

решења”, у организацији Државног правобранилаштва Републике Србије уз подршку Пројекта 

Владавине права Америчке агенције за међународни развој (USAID ), одржан у Београду 4. априла 
2018. године;  

 

-Регионални округли сто “Финансијске и кривичне истраге – оцена доказа”, у оквиру обуке коју 

спроводи Правосудна академија у области корупције, финансијских превара и економског 
криминала за тужиоце и судије, уз подршку УНДП у Србији и Амбасаде Шведске, одржан у Будви, 

Република Црна Гора, 16. и 17. априла 2018. године;  

 
-Округли сто на тему"Остваривање права на компензацију жртве тешких кривичних дела у 

кривичном и грађанском поступку”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије 

ОЕБС-а у Републици Србији и Правосудне академије, одржан у Суду 27. априла 2018. године; 

 
-Округли сто на тему "Тренутно стање и даљи развој праксе медијације у Србији”, у организацији 

Министарства правде, одржан 23. маја 2018. године; 

 
-Округли сто на тему Заштита узбуњивача у САД, у организацији портала Пиштаљка и програма 

ОПДАТ Министарства правде САД, одржан 7. јуна 2018. године у Врховном касационом суду;  

 
-Округли сто на тему “Прекогранична наплата потраживања у привреди региона Западног 

Балкана”, у организацији Коморе јавних извршитеља, одржан у Београду 6. јула 2018. године; 

-Округли сто на тему “Сарадња државних органа у заштити права жртава трговине људима”, у 

организацији Центра за заштиту жртава трговине људима уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици 
Србији, одржан у Београду 30. јула 2018. године; 

 

-Округли сто у вези са радним текстом предлога Амандмана на Устав Републике Србије у делу 
који се односи на правосуђе, у организацији Министарства правде, одржан у Београду 18. 

септембра 2018. године; 

 
-Округли сто на тему “Актуелна питања у поступању Посебних судских одељења за сузбијање 

корупције и примени Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против 

организованог криминала, корупције и финансирања тероризма”, у организацији Правосудне 

академије, Врховног касационог суда и пројекта УСАИД-а “Иницијатива за одговорну власт”, 
одржан у Београду 5.октобра 2018.године; 
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-Округли сто о резултатима истраживања на тему "Ставови судија, судијских саветника и 

помоћника о упућивању на Европску конвенцију о људским правима и праксу Европског суда за 

људска права”, у организацији Савета Европе, одржан у Београду 23. октобра 2018. године; 
 

- Округли сто „Како рад суда приближити грађанима?” у организацији Врховног касационог суда у 

сарадњи са Канцеларијом Светске банке у Србији и УСАИД Пројектом владавине права, одржан у 
Београду 1. новембра 2018. године; 

 

- Округли сто на тему "Механизми извршења пресуда ЕСЉП у односу на Србију" у организацији 

Савета Европе, у оквиру заједничког програма ЕУ и Савета Европе Horizontal Facility за Западни 
Балкан и Турску, одржан у Београду 23. новембра 2018. године. 

 

На презентацијама: 
- Презентовање резултата пројектних активности везаних за унапређивање образовања у 

Правосудној академији, у организацији Правосудне академије и пројекта “Подршка Европске уније 

Правосудној академији”, одржано у Београду 28. фебруара 2018. године; 
 

-Презентовање извештаја о реализацији програма и остваривању будућих активности Правосудне 

академије, у организацији Правосудне академије у сарадњи са пројектом “Подршка Европске уније 

Правосудној академији”, одржано у Београду 25. априла 2018. године; 
 

-Презентација Годишњег извештаја о раду aпелационих судова и виших и основних судова са 

територије тих судова, за 2017. годину, у организацији апелационих судова уз подршку УСАИД 
Пројекта владавине права, одржана у Крагујевцу 27. априла, Нишу 9. маја, Новом Саду 18. маја и 

Београду 1. јуна 2018. године;  

 

На форумима: 
-Пети регионални форум о владавини права за Југоисточну Европу, у организацији AIRE Центра и 

Civil Rights Defenders-а, уз подршку Министарства спољних послова Велике Британије, Владе 

Шведске и Регионалног савета за сарадњу, одржан у Скопљу, Република Македонија, 15. и 16. 
марта 2018. године.  

 

На свечаностима и скуповима: 
-Скуп на тему "Казнена политика у Србији и споразум о признању кривичног дела”, у организацији 

Одељења за правосуђе Амбасаде САД и Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, 

одржан у Београду 4. априла 2018. године;  

 
-Свечана церемонија потписивања и представљања Упутства за унапређење и промоцију поступка 

закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у 

разумном року, у организацији Врховног касационог суда, Државног правобранилаштва, 
Министарства правде и Правосудне академије, уз подршку УСАИД Пројекта владавине права, 

одржана у Врховном касационом суду 18. јула 2018. године; 

 
-Скуп „Међународни дан права јавности да зна“, у организацији Повереника за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, Независним 

удружењем новинара Србије, Удружењем новинара Србије и Коалицијpm невладиних 

организација за слободу приступа информацијама, одржан у Београду 28.септембра 2018.године; 
 

-Такмичење у симулацији суђења, у организацији Повереника за заштиту равноправности, одржано 

у Београду 11. и 12. децембра 2018.године; 
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-Стручни скуп "Измене кривичног дела силовање - усклађивање са стандардима Конвенције Савета 

Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици" у организацији 

Аутономног женског центра, одржан у Београду 19. децембра 2018.године. 
 

Посетама: 

-Посета студената са Одсека за радно право Еразмовог Универзитета у Ротердаму Врховном 
касационом суду, реализована 12. априла 2018. године; 

 

-Посета студената Правног факултета Универзитета у Амстердаму Врховном касационом суду, 

реализована 18. априла 2018. године; 
 

-Посета Асоцијације студената Правног факултета Универзитета у Београду Врховном касационом 

суду, реализована 19. априла 2018. године. 
 

-Посета судијских помоћника Вишег суда из Берлина Врховном касационом суду, реализована 18. 

октобра 2018. године. 
 

Седницама: 

- Седница Консултативног већа европских судија, у организацији ССЈЕ, одржана у Загребу од 

07.11.2018.-09.11.2018. године. 
 

- Заједничка седница Грађанских одељења, Одељења за радне спорове и Одељења судске праксе 

апелационих судова Републике Србије, ради разматрања спорних правних питања од значаја за 
уједначавање судске праксе, одржана у Београду 07. децембра 2018. године.  

 

СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ  СУДСКОГ ОСОБЉА 
 

Учешће судског особља Врховног касационог суда на конференцијама: 
-Конференција „Правно дејство касаторних одлука Уставног суда и начин отклањања штетних 

последица неуставности општих аката”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку 

Мисије ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, одржана у Београду 23. марта 2018. године; 

 
-Конференција „Право на суђење у разумном року и накнада штете у поступку заштите права–

пракса Европског суда за људска права и националних судова”, у организацији Врховног 

касационог суда у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе, одржана у Београду 3. априла 2018. 
године; 

 

-Међународна конференција на тему „Опште уредбе ЕУ о заштити података о личности”, у 

организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, 
одржана у Београду 17. и 18. априла 2018. године; 

 

-Регионална конференција посвећена представљању Студије о случајевима Европског суда за 
људска права који се односе на управне спорове, у организацији Регионалне школе за јавну управу 

(РЕСПА), одржана у Београду 17. маја 2018. године; 

 
-Конференција председника врховних судова Централне и Источне Европе, у организацији 

Врховног суда Литваније у сарадњи са CEELI Институтом, одржана у Вилњусу у Литванији од 27. 

до 30. маја 2018. године; 
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-Међународна конференција „Гласна Пиштаљка – Узбуњивачи и новинари против корупције“ 

одржана 5. и 6. јуна 2018. године у Београду, у организацији портала Пиштаљка у оквиру пројекта 

који суфинансира Делегација Европске уније у Србији; 
 

-Девета Интернационална конференција о судској администрацији, у организацији IACA -

International Association for Court Administration, одржана у Бразилу од 16. до 19. септембра 2018. 
године; 

 

-Конференција „Форензичка анализа ДНК - примена ДНК доказа - изазови у пракси” у 

организацији Врховног касационог суда уз подршку Министарства правде при амбасади САД у 
Београду (ОПДАТ) одржана у Београду 26. октобра 2018. године; 

 

-Конференција"Промене у пословању јавног сектора уз дигиталу трансформацију" у организацији 
Образовног информатора, одржана у Београду 12. децембра 2018. године. 

 

Учешће на саветовањима: 
- Саветовање привредних судова у Републици Србији, одржано од 5. до 9. септембра 2018. године 

на Златибору; 

 

-Педесет осмо редовно годишње саветовање Удружења за кривичноправну теорију и праксу 
„Организација правосуђа и ефикасност судске заштите (Европски стандарди и стање у Србији) – 

крвичноправни аспект”, у организацији Удружења у сарадњи са министарством правде, Мисијом 

ОЕБС-а у Србији, Институтом за криминолошка и социолошка истраживања и Правосудном 
академијом, одржано на Златибору од 20. до 22. септембра 2018. године; 

 

-Годишње саветовање судија прекршајних судова Републике Србије и судија Прекршајног 

апелационог суда, у организацији Удружења судија прекршајних судова РС, одржано у Кладову од 
23. до 25. октобра 2018. године; 

 

-Саветовање на тему “Закон о привредним друштвима - Нова законска решења и спорна питања", у 
организацији ИП “Глосаријум”, одржано у Врњачкој Бањи од 29. до 31. октобра 2018. године;  

-Саветовање "Попис имовине и обавеза за 2018.годину и актуелности у пословању јавног сектора" 

у организацији “Параграфа”, одржано у Београду 03.12.2018. 
 

Учешће на округлим столовима, скуповима, форумима и посетама: 

-Округли сто поводом представљања Извештаја о спровођењу реформе јавне управе у Србији за 

2017. годину, у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са 
Мисијом Сигма, одржан у Београду 13. марта 2018. године; 

 

-Посета студената са Одсека за радно право Еразмовог Универзитета у Ротердаму Врховном 
касационом суду, реализована 12. априла 2018. године; 

 

-Посета Асоцијације студената Правног факултета у Београду Врховном касационом суду, 
реализована 19. априла 2018. године; 

 

-Округли сто на тему „Остваривање права на компензацију за жртве тешких кривичних дела у 

кривичном и грађанском поступку”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије 
ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, одржан у Врховном касационом суду 27. априла 2018. 

године; 
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-Округли сто на тему заштите узбуњивача у САД, у организацији портала Пиштаљка и програма 

ОПДАТ министарства правде САД, одржан 7. јуна 2018. године у Врховном касационом суду; 

 
- Други форум контакт особа у Мрежи највиших судова (СЦН), у организацији Европског суда за 

људска права, одржан 8. јуна 2018. године у Стразбуру; 

 
-Округли сто „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 

државним службеницима и Нацрта закона о платама државних службеника и намештеника”, у 

организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе и Британског фонда за добру 

управу, одржан у Београду 13. јула 2018. године; 
 

-Свечана церемонија потписивања и представљање Упутства за унапређење и промоцију 

закључења и извршења поравнања у поступцима заштите права на суђење у разумном року, 
одржана у Врховном касационом суду 18. јула 2018. године; 

 

- Скуп „Међународни дан права јавности да зна“, у организацији Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, Независним 

удружењем новинара Србије, Удружењем новинара Србије и Коалицијом невладиних организација 

за слободу приступа информацијама, одржан у Београду 28. септембра 2018. године; 

 
- Стручна расправа "Унапређење положаја судијских помоћника у светлу уставних реформи”, у 

организацији USAID-a у сарадњи са Удружењем судијских и тужилачких помоћника одржана у 

Новом Саду 02.11.2018. године;  
 

-Посета судијских помоћника Вишег суда из Берлина Врховном касационом суду, реализована 18. 

октобра 2018. године; 

 
-Округли сто о резултатима истраживања на тему „Ставови судија, судијских саветника и 

помоћника о упућивању на Европску конвенцију о људским правима и праксу Европског суда за 

људска права”, у организацији Савета Европе, одржан у Београду 23. октобра 2018. године;  
 

- Округли сто „Како рад суда приближити грађанима” у организацији Врховног касационог суда у 

сарадњи са Канцеларијом Светске банке у Србији и УСАИД Пројектом владавине права, одржан у 
Београду 1. новембра 2018. године; 

 

-Стручна расправа „Унапређење положаја судијских помоћника у светлу уставних реформи”, у 

организацији УСАИД Пројеката владавине права у сарадњи са Удружењем судијских и 
тужилачких помоћника, одржана у Новом Саду 2. новембра 2018. године; 

 

- Округли сто на тему „Механизми извршења пресуда Европског суда за људска права у односу на 
Србију” у организацији Савета Европе, у оквиру заједничког програма Европске Уније и Савета 

Европе Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску, одржан у Београду 23. новембра 2018. 

године; 
 

-Oкругли сто на тему „Унапређење наплате судских такси у правосудном систему РС” у 

организацији УСАИД Пројекта владавине права, одржан у Београду 7. децембра 2018. године. 

 

На састанцима и седницама: 

-Састанак са председницима судова поводом презентације Годишњег извештаја о раду свих судова 

Републике Србије за 2017. годину, у организацији УСАИД Програма владавине права и Врховног 
касационог суда, одржан у Београду 16. марта 2018. године; 
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-Састанак Поткомисије за СИПРЕС, у организацији Министарства правде, одржан у Врховном 

касационом суду 15. октобра 2018. године; 

 
-Састанак поводом успостављања електронске базе судске праксе, у организацији Врховног 

касационог суда и пројкта Европске Уније за ефикасно правосуђе (ЈЕП), одржан у Врховном 

касационом суду 15. новембра 2018. године; 
 

-Састанак Одбора за стабилизацију и придруживање – пoглавље 23 и 24, у организацији 

Министарства правде и Министарства за европске интеграције, одржан у Београду 15. новембра 

2018. године; 
 

-Радни састанак поводом ревизије Акционог плана за поглавље 23–потпоглавље Правосуђе, у 

организацији Министарства правде, одржан у Београду 22. новембра 2018. године; 
 

- Заједничка седница Грађанских одељења, Одељења за радне спорове и Одељења судске праксе 

Апелационих судова Републике Србије, ради разматрања спорних правних питања од значаја за 
уједначавање судске праксе, одржана у Београду 07. децембра 2018. године.  

 

Семинарима:  

-Семинар “Ка пуној примени европских људских права”- обука за чланове Националне мреже за 
примену европских стандарда судске заштите и људских права у Републици Србији, у 

организацији Правосудне академије, одржан у Београду 24. јануара 2018. године; 

 
-Семинар на тему „Сусрет са судијама”, у организацији Завода за интелектуалну својину, одржан у 

Београду 31. маја 2018. године; 

 

-Семинар „Директна примена УН стандарда људских права у домаћим поступцима”, у 
организацији Правосудне академије у сарадњи са Тимом Уједињених нација за људска права у 

Србији, одржан у Шапцу 26 и 27. новембра 2018. године. 

 

У обукама: 

-Обука "Етика и интегритет у јавном сектору”, у организацији Агенције за борбу против корупције, 

одржана у Београду 15. марта 2018. године;  
 

-Oбука “Директна примена УН стандарда у области заштите људских права-заштита од 

дискриминације" у организацији Правосудне академије, одржана у Шабцу 25. и 26. октобра 2018. 

године; 
 

-Oбука "Суђење у разумном року" у организацији Правосудне академије и УСАИД Пројекта 

владавине права, у сарадњи са Саветом Европе и Удружењем Алтерфакт, одржана у Зајечару 9. 
новембра 2018. године;  

 

- Обука ”Поступање код инспекцијског надзора” у организацији Привредног друштва Теhpro, 
одржана у Београду 15. новембра 2018. Године. 

 

У радионицама: 

-Радионица о медијима - Сарадња у кривичном правосуђу: Јачање заштите сведока у борби против 
организованог криминала, тероризма и корупције (WINPRO III), у организацији ЕУ пројекта 

Сарадња у кривичном правосуђу: Јачање заштите сведока у борби против организованог 

криминала, тероризма и корупције, одржана 12. и 13. фебруара 2018. године; 
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-Радионица “Представљање Практичног водича за примену Европске конвенције о људским 

правима у Републици Србији”, у организацији Правосудне академије у сарадњи са пројектом 

“Подршка Европске уније Правосудној академији”, одржана у Врховном касационом суду 14. 
марта 2018. године; 

 

-Регионална радионица на тему „Актуелности из немачког права”, у организацији немачке 
међународне организације IRZ, одржана у Београду од 7. до 9. децембра 2018. године. 

 

 
ЗАКЉУЧЦИ – О РАДУ СУДА   

 
 Представљени подаци указују на само један Закључак и оцену: да је рад Врховног 

касационог суда у 2018. години био изузетно успешан. Ово стога, јер је смањеним 

бројем судија у односу на 2017. годину решено више предмета. У 2017. години 

ефективно је радило 35 судија, које су решиле 17.682 предмета, од ког броја треба 

одбити 5.000 делегација, а у 2018. години ефективно је радило 34 судије које су решиле 

13.129 предмета. При том треба имати у виду да је у 2018. години примљено 13.838 

предмета, дакле, више него дупло гледано 2012. године, а највише од те године.  

 

 Такође, Врховни касациони суд је имао мањак запослених саветника, сарадника, 

административног особља, што све говори о изузетној ангажованости свих у 

Врховном касационом суду да се постигну ови изузетни резултати.  

 

 Морам нагласити да ти резултати нису ишли на уштрб квалитета, посебно 

када се има у виду ангажовање судија на уједначавању судске праксе, изради предлога 

законских текстова, ангажовања на домаћим и међународним конференцијама, 

предавањима у Правосудној академији, изради разних приручника, брошура, упутстава.  

 

 Због тога морам да поновим да је оцена рада Врховног касационог суда – 

изузетно успешно обављање судијске функције.  

 
 

                                                                                                       В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                          ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 

                                                                                                        Драгомир Милојевић 

 

 


