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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године 

 

Надлежност у суђењу:  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА: 

1. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 

У Грађанском одељењу Врховног касационог суда, у периоду од 01.01. до 31.12.2017. 

године, у грађанској материји поступао је 21 судија и двоје судија у специјализованом  већу за 

управну материју. 

 Раду Одељења у наведеном периоду допринели су судијски помоћници – саветници 

Врховног касационог суда, и секретар Одељења. У Одељењу је распоређено 33 саветника, 24 

саветника у осам већа, четири саветника у припремном одељењу, четири у судској пракси, и 

секретар одељења. 

 На почетку извештајног периода у Грађанском одељењу је било нерешено 4.818 предмета 

(у грађанској материји 4.684 и 134 у управној материји). Примљено је укупно 15.402 предмета (у 

грађанској материји 14.727 и 675 у управној материји), тако да је укупно у раду било 20.220 

предмета (у грађанској материји 19.411 предмета и у управној материји 809). Од тога је решено 

укупно 14.787 предмета, од чега у грађанској материји 14.127 предмета, а у управној материји 660 

предмета. На крају извештајног периода остало је у раду, као нерешено, укупно 5.433 предмета, од 

чега 5.284 у грађанској материји и 149 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 2017. године извећано је укупно 13.853 предмета (у 

грађанској материји 12.841 и у управној 1.012 предмета) и остало је неизвећано 2.727 предмета (у 

грађанској материји 2.635 и 92 предмета у управној материји). 

ГРАЂАНСКА МАТЕРИЈА  

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

материји је 72,78%, а савладаност прилива је 95,93%. Од броја  укупно решених предмета у 

грађанској материји 14.127 предмета, по ванредним правним лековима је решено 6.606 предмета, а 

од тога мериторно је решено 2.702 предмета, што представља 40,90%, а одбацивањем правног лека 

или на други начин је решено 3.904 предмета, односно 59,10%, док су преосталих 7.521 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 61,16.   

Посматрано по врсти предмета: 

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

било нерешених 1.736 предмета, а током њега је примљено у рад 3.410 предмета, па је у раду било 

укупно 5.146 предмета. Од тога је решено 2.400 предмета, од чега доношењем мериторних одлука 

1.031 предмета, а на други начин или одбацивањем правног лека 1.369 предмета, тако да је остало 
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нерешено 2.746 предмета. Проценат решених Рев предмета је 46,64%. Од укупно решених Рев 

предмета, мериторно је решено 42,96%, а одбацивањем правног лека или на други начин 57,04%.  

 Просек решених предмета по судији у овој материји је 46,64 предмета. 

 2) Предметима Рев2 (ревизија у радним споровима), било је задужено 18 судија. На 

почетку извештајног периода било је нерешених 2.096 предмета, примљено је у овом извештајном 

периоду 3.192 предмета, тако да је укупно у раду било 5.228 предмета. Од тога је решено 3.471 

предмет, од чега доношењем мериторних одлука 1.345, а одбацивањем правног лека или на други 

начин 2.126 предмета. Проценат решених Рев2 предмета је 65,64%, од чега мериторно решених 

38,75%, а одбацивањем правног лека или на други начин 61,25%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 17,53 предмета. 

 3) Предметима Рев1 (одлучивање о ревизији после одлуке Уставног суда донете по 

уставној жалби), било је задужено 14 судија. На почетку извештајног периода било је нерешених 

20 предмета, примљено је 17, тако да је укупно у раду било 37 предмета. Решен је 21 предмет, од 

тога 18 мериторно, 3 на други начин. Остало је нерешено 16 предмета. Проценат решених 

предмета ове Рев1 материје је 56,76%, а проценат мериторно решених је 85,71%. 

 Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,14 предмета. 

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

почетку извештајног периода било је нерешених 311 предмета, а у истом периоду је примљено 472 

предмета, тако да је укупно било у раду 783 предмета. Решено је 570 предмета, од чега доношењем 

мериторних одлука 303, а одбацивањем или на други начин 267 предмета. Проценат решених Прев 

предмета је 72,80%, а од чега је мериторно решених 53,16%, а решених одбацивањем или на други 

начин 46,84%.  

 Просек решених предмета по судији у овој материји је 17,27 предмета.  

 5) Предметима Гзз (захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца) било је 

задужено двоје судија. На почетку извештајног периода било је нерешено 3 предмета.  У овом 

периоду примљена су 2 предмета,  тако да је укупно у раду било 5 предмета. Решена су четири 

предмета. Проценат решених предмета је 80,00%. 

6) Предметима Гзз1 (захтев за заштиту законитости странке) био је задужен 21 судија. На 

почетку извештајног периода било је нерешено 28 предмета, примљено је 49 предмета, тако да је у 

раду било укупно 77 предмета. Од тога је решено 63 предмета и то одбацивањем или на други 

начин. Проценат решених предмета из ове Гзз1 материје је 81,82.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,27.  

7) Предметима Пзз (захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца у 

привредној материји), био је задужен један судија. На почетку извештајног периода било је 

нерешено 2 предмета, а у истом периоду је примљено 2 предмета, тако да је укупно у раду било 4 

предмета. Од тога је решено 2 предмета. Проценат решених Пзз предмета је 50%. 

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

је задужено троје судија. На почетку извештајног периода није било нерешених предмета а 

примљено је 10 предмета. Решено је 7 предмета и то одбацивањем или на други. Проценат 

решених предмета из ове материје је 70%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,21 предмет. 
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9) Предметима Спп (спорна правна питања) био је задужен 21 судија. На почетку 

извештајног периода било је нерешених 17 предмета, а у овом периоду је примљено 25 предмета, 

тако да је укупно у раду било 42 предмета. Од тога је решено укупно 29 предмета, а остало је 

нерешено 13 предмета. Проценат решених предмета из ове материје је 69,05%.   

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,13. 

 10) Предметима Р1 (сукоб надлежности) био је задужен 21 судија. На почетку извештајног 

периода било је нерешено 264 предмета, а у истом је примљено 634 предмета, тако да је у раду 

било укупно 898 предмета, од чега је решено 746. Проценат решених  предмета из ове материје је 

83,07%. 

 Просек решених предмета по судији у овој материји је 3,23. 

 11) На почетку извештајног периода било је нерешених 117 предмета Р (одређивање другог 

стварно надлежног суда), а примљено је 6.734, тако да је у раду било укупно 6.851 предмет, од чега 

је решено 6.599. Проценат решених предмета из ове материје је 96,32%. 

У току месеца априла 2017. године судије Грађанског и Кривичног одељења Врховног 

касационог суда, одлучујући о предлогу за преношење месне надлежности Вишег суда у Београду, 

делегирали су укупно 5.000 предмета у 14 виших судова. 

12) Предмета Гзп (захтев за преиспитивање правноснажне пресуде), на почетку 

извештајног периода било је нерешено 2 а у истом периоду није примљен ниједан предмет.  

Проценат решених Гзп предмета је 100%, од чега је мериторно 50%.  

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

материји), био је задужен 21 судија. На почетку извештајног периода било је нерешено 14 

предмета а у истом периоду је примљено 43 предмета, тако да је укупно у раду било 57 предмета. 

Решено је 49 и то одбацивањем или на други начин.  Проценат решених Пзп предмета је 85,96%. 

 Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,21. 

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

споровима), било је задужено 5 судија. На почетку извештајног периода није било нерешених 

предмета а у истом периоду је примљено 5 предмета. Решено је 3 и то одбацивањем или на други 

начин.  Проценат решених Пзп предмета је 60%. 

 Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,05. 

 15) 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 5 предмета, тако да је укупно у раду било 6 предмета. 

Решено је 5 предмета и то одбацивањем или на други начин.  Проценат решених Пзп предмета је 

83,33%. 

 Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,15. 

 16) Предмета Рж (жалба на решење апелационог суда) на почетку извештајног периода 

било је нерешено 17, а у истом периоду није примљен ниједан предмет, тако да је укупно у раду 

било 17 предмета, који су решени, тако да је проценат решених  предмета 100%. 
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 17) У предметима Гж-ап (жалбе на решења апелационих судова – општа материја)  

поступало је 20 судија. На почетку извештајног периода било је нерешено 22 предмета. Примљено 

је 65 предмета, тако да је било укупно у раду 87. Решено је 64 предмета и то доношењем мериторне 

одлуке 5, а одбацивањем или на други начин 59 предмета. Проценат решених предмета из ове 

материје је 73,56%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,29 предмета. 

18) У предметима Гж-ап1 (жалбе на решења апелационих судова –радни спорови) 

поступало је 17 судија. На почетку извештајног периода било је нерешено 30 предмета. Примљено 

је 49 предмета, тако да је било укупно у раду 79. Решено је 64 предмета, од којих 6 мериторно и 58  

на други начин. Проценат решених предмета из ове материје је 81,01%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,34 предмета. 

19) 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, која су решена. Проценат решених предмета из ове материје је 100%. 

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

20) У предметима Рев2-уз (заштита узбуњивача-радни спорови) поступало је петоро судија. 

На почетку извештајног периода било је 4 нерешена предмета. Примљено је 7 предмета. Укупно је 

решено 8 и то 3 предмета мериторно и 5 на други начин. Проценат решених предмета из ове 

материје је 72,73%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,15 предмета. 

21) У предметима Рев-уз (заштита узбуњивача-општа материја) поступале су четири 

судије. На почетку извештајног периода није било нерешених предмета. Примљено је 4 предмета. 

Решен је 1 предмет. Проценат решених предмета из ове материје је 25,00%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,02 предмета. 

22) У 2017. години је у Одељењу примљено 476 поднесака, који су заведени у уписник Рс, 

из претходне године пренето је 20, поступљено је по 480 поднесака.У раду је остало 16. 

УПРАВНА МАТЕРИЈА  

Проценат укупно решених предмета у управној материји је 81,58%, а савладавање прилива 

је 97,78%. Од укупно решених предмета у овој материји 660, по ванредним правним лековима 

решено је 589 од чега мериторно 230 предмета, односно 39,05%.  

Просечно месечно решених предмета у овој материји, у свим врстама предмета  је 30 

предмета. 

Посматрано по врсти предмета:  

 Број судија у материји: 2 

 1) На почетку извештајног периода било је 2 нерешена предмета Уж (жалба). Примљено је 

12 предмета, тако да је укупно у раду било 14 предмета.Решено је 13 предмета и то на други начин 

или одбацивањем правног лека. Проценат решених Уж предмета је 92,86%. 
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 Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,59. 

 2) На почетку извештајног периода није било нерешених предмета Узз (захтев за заштиту 

законитости). Примљено је 6 предмета. Решено је 5 предмета одбацивањем или на други начин. 

Проценат решених предмета Узз је 83,33%.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,23.  

3) На почетку извештајног периода било је нерешено 110 предмета Узп (захтев за 

преиспитивање судске одлуке), а у овом периоду је примљено 553 предмета, тако да је у раду било 

укупно 663 предмета. Решено је 543 предмета, од чега доношењем мериторне одлуке решено је 200 

предмета, а одбацивањем или на други начин 343 предмета. Проценат решених предмета Узп је 

81,90%, од чега  мериторно решених 36,83% и одбацивањем или на други начин 63,17%. 

 Просек решених предмета по судији у овој материји је 24,68 предмета. 

 4) На почетку извештајног периода било је 3 нерешена предмета Узп1 (одлучивање по 

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

у овом периоду примљено је 10 предмета. Решено је 5 предмета доношењем мериторне одлуке. 

Проценат решених предмета Узп1 је 38,46%.  

 Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,23 предмета. 

 5) На почетку извештајног периода било је нерешено 2 предмета Ур (други управни 

предмети), а примљено је 25 предмета, тако да је у раду било укупно 27 предмета, од чега је решен 

21 предмет. Проценат решених Ур предмета је 77,78%. 

 Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,95.  

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

примљено је у овом периоду 36 предмета, тако да је у раду било укупно 42 предмета. Од тога је 

решено 37 предмета. Проценат решених  предмета Ус  је 88,10%. 

 Просек решених предмета по судији у овој материји је 3,36. 

 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 11 предмета Прзз (захтев за заштиту 

законитости у прекршајним предметима), а у истом је примљено 32 предмета, па је у  раду било 

укупно 43 предмета, од чега је решено 35. Од тога је мериторно одлучено у 25 предмета, а 

одбацивањем или на други начин 10 предмета. Проценат решених предмета из  материје Прзз је 

81,40%, од чега је мериторно решено 71,43%, а одбацивањем или на други начин 28,57%. 

 Просек решених предмета по судији у овој материји је1,59. 

 Грађанско одељење је у току 2017. године одржало 14 седница. 

На седницама одељења разматрана су правна питања и утврђена правна схватања, 

решавани предмети спорних правних питања обрађени рефератима судија (29 предмета Спп), 

утврђене су сентенце из одлука, разматрана су питања везана за функционисање и рад одељења и 

извештаји о раду суда.  
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Усвојено је 7 правних ставова, већи број радних закључака и утврђено је девет 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 (Ченеј) 24.03.2017. године, Нишу 23.06.2017. године (Малча), Крагујевцу 

(Шумаричко језеро) 28.09.2017. године и у Београду 08.12.2016. године (Хотел Москва). 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, јединственог тумачења права или 

предузимања мера из пресуда Европског суда за људска права донетих против Републике Србије у 

поступку њиховог извршења; утврђивањем сентенци из одлука значајних за судску праксу. 

 Поред заједничких састанака апелационих судова, током 2017. године одржани су и 

састанци виших судова са подручја апелационог суда. На тим састанцима учествовали су 

представници Врховног касационог суда, и то: у Новом Саду 21.04. и 01.12.2017. године и у 

Крагујевцу 19.05. и 17.11.2017. године.  

 Правни ставови, закључци, сентенце и изјашњења Грађанског одељења о правним 

ставовима апелационих судова, 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. 3/17. 

2. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

 У Кривичном одељењу Врховног касационог суда током 2017. 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 316 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 (Р4 к, Р4 Кп, Рж к, Рж Кп, Рж1 К и Рж1 Кп).  

 У овом извештајном периоду примљено је укупно 1689 нових предмета (Кзз, КззП, Кзз Пр, 

Кзз В, Кд, Кс, Кр, Кзз ОК, Кзз Рз), тако да је укупно у раду било 2005 предмета. Од тога је решено 

1705 предмета свих врста, а остало је нерешено 300 предмета. Од укупно решених предмета 

мериторно је решено 742 предмета, а одбачајем или на други начин решено је 814 предмета, док је 

предмета сукоба надлежности и делегације (Кд и Кс) решено 169 предмета. Проценат укупно 

решених предмета у Кривичном одељењу је 85,04%, мериторно је решено је 47,69 %, а одбачајем и 

на други начин 52,31 %.  
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 Просечно месечно решених предмета по судији у кривичној материји, по свим врстама 

предмета је 12,92 предмет, просек мериторно решених предмета на годишњем нивоу по судији је 

61,83.  

 По врсти предмета: 

 Предмети Кзз (захтев за заштиту законитости подигнути против правноснажних одлука 

нижих судова) са којима је било задужено 12 судија. На почетку извештајног периода је било 284 

предмета, а примљено је у овом извештајном периоду 1423 Кзз предмета. Од тога је решено 1446 

Кзз предмета, од чега је доношењем мериторне одлуке решено 703 предмета, а одбачајем или на 

други начин 743 предмета. Проценат решених предмета Кзз је 84,71 % од чега је мериторно 

решено 48,62 %, а одбачајем или на други начин 51,38 %. 

 Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 10,95 предмета, а просек 

мериторно решених по судији је 5,33%.  

 Предмети Кзз П (захтев за заштиту законитости подигнути против правноснажних одлука 

привредних судова) – са којима је било задужено седам судија. На почетку извештајног периода је 

био један предмет, а у овом извештајном периоду је примљено 7 предмета, укупно 8 предмета у 

раду. Од тога је решено пет предмета и то одбачајем. Проценат укупно решених предмета Кзз П је 

62,50 %.  

 Предмети КззВ (захтев за заштиту законитости подигнут против одлука Врховног 

касационог суда) – са којим је био задужен један судија. На почетку извештајног периода је био 

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

укупно решених предмета КззВ је 100%. 

 Предмета Кзз Пр (захтев за заштиту законитости против прекршајних одлука) – са којима 

је било задужено 12 судија. На почетку извештајног периода је било пет нерешена предмета, а у 

истом периоду је примљено 50 предмета, од чега је решено 43 предмета. Проценат решених 

предмета је 78,18 %, а проценат мериторно решених је 46,51 %. 

 Предмети Кд (делегација или преношење надлежности) - са овим предметима је било 

задужено 12 судија. На почетку извештајног периода је било 7 нерешених предмета, а у истом 

периоду је примљено 146 предмета, тако да је укупно у раду било 153 предмета, од чега је решено 

138 предмета и то делегацијом 127 предмета, а одбачајем или на други начин 11 предмета. 

Проценат решених предмета је 90,20 %.  

 Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 1,05. 

 Предмети Кс (сукоб надлежности између судова) – са овим предметима је било задужено 

12 судија. На почетку извештајног периода су била четири нерешена предмета, а примљено је 23 

предмета. Решено је 24 предмета. Проценат решених предмета је 88,89 %.  

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

 Предмети Кр (кривично разно) – са овим предметима је било задужено 7 судија. На 

почетку извештајног периода су била два нерешена предмета, а примљено је 7 предмета, тако да је 

укупан број ових предмета у раду било 9, а решено је 7 предмета. Проценат решених предмета је 

77,78  %. 

 Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 0,09 предмета.  
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 Предмета Кр ОК и Кр Рз (кривично  разно, организовани криминал и ратни злочини) –у 

овом извештајном периоду није било.  

 Предмети Кзз ОК (захтев за заштиту законитости у предметима организованог криминала) 

са којима је било задужено 12 судија. На почетку извештајног периода је било 12 нерешених 

предмета, а примљено је 27 предмета. Од тога је решено 35 предмета и то доношењем мериторне 

одлуке 18, а одбачајем или на други начин 17 предмета. Проценат решених предмета Кзз ОК је 

89,74 %, од чега је мериторно решено 51,43 %, а одбачајем или на други начин 48,57 %. 

 Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 0,27 предмета.  

 Предмети Кзз Рз (захтев за заштиту законитости у предметима ратних злочина) – са којима 

је било задужено четири судије. На почетку извештајног периода није био ниједан нерешен 

предмет, а примљено је пет предмета. Од тога је решено пет предмета и то један предмет 

доношењем мериторне одлуке, а одбачајем и на други начин четири предмета. Проценат решених 

предмета Кзз Рз је 100 %, а мериторно решених 20 %, а одбачајем или на други начин 80 %. 

 Просек месечно решених предмета по судији у овој материји је 0,11. 

 Предмети Крс (други поднесци у кривичној материји) којима је задужен секретар 

Кривичног одељења. На почетку извештајног периода је било 142 нерешена предмета, а примљено 

је 1320 нових, тако да је укупно у раду било 1462 предмета, од чега је решено 1271, што 

представља 86,94 %, док у осталим предметима у којима је поступано, судови нису доставили 

тражене списе.  

 Кривично одељење је одржало 10 седница на којима је утврђено пет сентенци. На 

седницама одељења је разматрано функционисање одељења, периодични и годишњи извештај о 

раду овог одељења, спорна правна питања и реферати судија везано за одређена спорна правна 

питања, што је објављено у Билтену Врховног касационог суда број 1/17.  

 Ради извршавања законске обавезе обезбеђивања јединствене примене права и 

уједначавања судске праксе одржани су састанци са представницима апелационих судова и то у 

Новом Саду (31.03.2017. године), у Београду (06.07.2017. године), у Нишу (29.09.2017. године) и 

Крагујевцу (12.12.2017. 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 2/17. 

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ  

 Уводно разматрање 

 Заштита права на суђење у разумном року остварује се пред судовима опште и посебне 

надлежности од 22.05.2014. када је почела да се примењује одредба члана 2. Закона о изменама и 

допунама Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 101/2013). Закон је установио 

ново правно средство (захтев за заштиту права на суђење у разумном року), прописао поступак 

заштите права на суђење у разумном року и предвидео првостепену и другостепену надлежност 

Врховног касационог суда у материји разумном року.  
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Пре почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, измењен је 

Пословник о раду Врховног касационог суда (Су I-7 бр. 32/14-1 од 09.05.2014.) и установљено је 

Одељење за заштиту права на суђење у разумном року које чине судије и саветници суда који су 

годишњим распоредом послова одређени да раде у предметима првостепене и другостепене 

заштите права на суђење у разумном року.   

Од 01.01.2016. у материји разумног рока примењује се Закон о заштити права на суђење у 

разумном року („Службени гласник РС“, бр. 45/2015). Тим законом  је установљена надлежност 

председника суда у предметима заштите права на суђење у разумном року,  са 10% прилива по 

свим материјама. Пошто нису окончани сви поступци за заштиту права на суђење у разумном 

року, који су започети пре 01.01.2016, и даље се примењује и Закон о изменама и допунама Закона 

о уређењу судова. Годишњим распоредом послова формирана су већа која поступају по раније 

важећем закону и одређене су судије и формирана су већа, које поред председника суда, поступају 

по важећем закону.  

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 евидентирани 

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 

31.12.2015. 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 2017. 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 01.01.2017. до 31.12.2017. извршена је анализа остварених резултатата. 

На почетку извештајног периода био је 771 нерешен предмет. До краја извештајног периода 

31.12.2017. примљено је 498 предмета (од тога 420 нових предмета), тако да је у раду било укупно 

1269 предмета. Решено је 1190 предмет (од тога на други начин 260 предмет) и у раду је остало још 

79 предмета. Статистичким извештајем нису исказани Р1 предмети (сукоби надлежности у 

материји разумног рока) и ти предмети су исказани у статистичком извештају за Грађанско 

одељење.  

 Проценат укупно решених предмета у односу на укупан број предмета у раду је 93,77%. 

Савладаност прилива је 238,96%. Мериторно је решено 930 предмета, што представља 78,16%, а на 

други начин је решено 260 предмета, што представља 21,84 %.   

 Анализа по материјама:  

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

нерешених предмета, до краја године примљено је 3 нова предмета. Решени су сва 3 предмета, и то 

на мериторан начин 2 предмета, а на други начин 1 предмет. Проценат решених Р4 к предмета је 

100%. Мериторно је решено 66,66%, а на други начин 33,33% предмета. Савладаност прилива је 

100%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,27 предмета, а просек мериторно 

решених предмета по судији је 0,18 предмета. 
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 2) У материји Р4 г евидентирано је 10 судија.  На почетку извештајног периода било је 15 

нерешених предмета, до краја године примљено је 23 нова предмета, што је укупно 38 предмета. 

Решено је 35 предмета, и то на мериторан начин 29 предмета, а на други начин 6 предмета, тако да 

је остало нерешено 5 предмета. Проценат решених Р4 г предмета је 92,11%. Мериторно је решено 

82,85%, а на други начин 17,14% предмета. Савладаност прилива је 152,17%. 

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

 3) У материји Р4 гп евидентиран је 1 судија. На почетку извештајног периода није било 

нерешених предмета, до краја године примљено је 3 предмета, која су мериторно решена. 

Проценат решених Р4 гп предмета је 100 %. Савладаност прилива је 100%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,27 предмет, а просек мериторно 

решених предмета по судији је 0,27 предмета. 

 4) У материји Р4 у евидентиран је 1 судија. На почетку извештајног периода није било 

нерешених предмета, до краја године примљено је 4 предмета, која су мериторно решена. 

Проценат решених Р4 гп предмета је 100 %. Савладаност прилива је 100%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,36.  

 5) У материји Р4 р евидентирано је 5 судија. На почетку извештајног периода било је 

нерешених 29 предмета, до краја године примљен је 11 предмета, што је укупно 40 предмет. 

Решено је 36 предмета, и то на мериторан начин 29 предмет, а на други начин 7 предмета, тако да 

је остало нерешено 4 предмета. Проценат решених Р4 р предмета је 90 %. Мериторно је решено 

80,56%, а на други начин 19,44% предмета. Савладаност прилива је 327,27%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,65 предмета, а просек мериторно 

решених предмета по судији је 0,52 предмета. 

 6) У материји Рж к евидентирано је 4 судије. На почетку извештајног периода било је 

нерешено 4 предмета, до краја године није примљен ниједан предмет. Мериторно је решено 3 

предмата, а 1 предмет је решен на други начин. Проценат решених Рж к предмета је 100%. 

Мериторно је решено 75%, а на други начин 25% предмета.  

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,09 предмета, а просек мериторно 

решених предмета по судији је 0,68 предмет. 

 7)  У материји Рж кп евидентирано је 1 судија. На почетку извештајног периода било је 1 

нерешен предмет, до краја године није примљен ниједан предмет. Предмет је мериторно решен. 

Проценат решених Рж кп предмета је 100%. Мериторно је решено 100% предмета.  

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

 8) У материји Рж г евидентирано је 18 судија. На почетку извештајног периода било је 

нерешених 395 предмета, до краја године примљено је 192 предмета, што је укупно 587 предмета. 

Решено је 547 предмета, и то на мериторан начин 367 предмета, а на други начин 180 предмета, 

тако да је остало нерешено 40 предмета. Проценат решених Рж г предмета је 93,19%. Мериторно је 

решено 67,10%, а на други начин 32,90% предмета. Савладаност прилива је 284,90%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 2,76 предмета, а просек мериторно 

решених предмета по судији је 1,85 предмета. 
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 9) У материји Рж гп евидентирано је 3 судија. На почетку извештајног периода било је 

нерешених 234 предмет, до краја године примљено је 62 предмета, што је укупно 296 предмета. 

Решено је 289 предмета, и то на мериторан начин 283 предмета, а на други начин 6 предмета, тако 

да је остало нерешено 7 предмета. Проценат решених Рж гп предмета је 97,63%. Мериторно је 

решено 97,92%, а на други начин 2,08% предмета. Савладаност прилива је 466,13%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 8,75 предмет, а просек мериторно 

решених предмета по судији је 8,57 предмета. 

 10) У материји Рж уп евидентирано је 2 судија. На почетку извештајног периода било је 

нерешених 5 предмета, до краја године примљено је 2 предмета, што је укупно 7 предмета. Сви 

предмети су решени, и то на мериторан начин 6 предмета, а на други начин 1 предмет. Проценат 

решених Рж уп предмета је 100%. Мериторно је решено 85,72%, а на други начин 14,28% 

предмета. Савладаност прилива је 350%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,31 предмет, а просек мериторно 

решених предмета по судији је 0,27 предмета. 

 11) У материји Рж р евидентирано је 18 судија. На почетку извештајног периода било је 

нерешених 68 предмета, до краја године примљено је 39 предмета, што је укупно 107 предмета. 

Решено је 103 предмета, и то на мериторан начин 100 предмета, а на други начин 3 предмета, тако 

да је остало нерешено 4 предмета. Проценат решених Рж р предмета је 96,26%. Мериторно је 

решено 97,09%, а на други начин 2,91% предмета. Савладаност прилива је 264,10%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,52 предмета, а просек мериторно 

решених предмета по судији је 0,50 предмета. 

12) У материји Рж1 г евидентирано је 4 судија. На почетку извештајног периода било је 

нерешених 7 предмета, до краја године примљено је 18 предмета, што је укупно 25 предмета. Сви 

предмети су решени, и то на мериторан начин 14 предмета, а на други начин 11 предмета. 

Проценат решених Рж1 г предмета је 100%. Мериторно је решено 56%, а на други начин 44% 

предмета. Савладаност прилива је 138,89%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,56 предмета, а просек мериторно 

решених предмета по судији је 0,31 предмета. 

13) У материји Рж1 гп евидентиран је 1 судија. На почетку извештајног периода био је 

нерешен 1 предмет, до краја године примљено је 20 предмета, што је укупно 21 предмет. Сви 

предмети су решени, и то на мериторан начин 19 предмета, а на други начин 2 предмета. Проценат 

решених Рж1 гп предмета је 100%. Мериторно је решено 90,48%, а на други начин 9,52% предмета. 

Савладаност прилива је 105%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 1,9 предмета, а просек мериторно 

решених предмета по судији је 1,72 предмета. 

14) У материји Рж1 р евидентирано је 6 судија. На почетку извештајног периода било је 

нерешена 4 предмета, до краја године примљено је 22 предмета, што је укупно 26 предмета. 

Решено је 16 предмета, и то на мериторан начин 11 предмета, а на други начин 5 предмета, тако да 

је остало нерешено 10 предмета. Проценат решених Рж1 р предмета је 61,54%. Мериторно је 

решено 68,75%, а на други начин 31,25% предмета. Савладаност прилива је 72,73%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 0,24 предмета, а просек мериторно 

решених предмета по судији је 0,16 предмета. 
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15) У материји Рж1 у евидентирано је 2 судија. На почетку извештајног периода било је 

нерешена 8 предмета, до краја године примљено је 98 предмета, што је укупно 106 предмета. 

Решено је 95 предмета, и то на мериторан начин 59 предмета, а на други начин 36 предмета, тако 

да је остало нерешено 11 предмета. Проценат решених Рж1 у предмета је 89,62%. Мериторно је 

решено 62,11%, а на други начин 37,89% предмета. Савладаност прилива је 96,94%. 

Просек решених предмета по судији у овој материји је 4,31 предмет, а просек мериторно 

решених предмета по судији је 1,63 предмета. 

16) У материји Рж1 уп на почетку извештајног периода није било нерешених предмета, до 

краја године примљен је 1 предмет, који је решен на други начин. Проценат решених Рж1 уп 

предмета је 100 %. Савладаност прилива је 100%. 

Посматрано на нивоу свих материја просечно је по судији решено 4,50 предмета. 

 Структура предмета у раду: 

 Посматрано по материјама највише је у раду било Рж г предмета (587). Ти предмети су 

чинили 46,26% од укупног броја предмета (1269). Затим следе Рж гп предмети (296) са учешћем од 

23,32%, а након њих све остале материје са учешћем мањим од десет процената. 

 Структура решених предмета: 

Посматрано по материјама највише је решено Рж г предмета (547). Ти предмети  су чинили 

45,96% укупног броја решених предмета (1190). Затим следе Рж гп предмети (289) са учешћем од 

24,28%, а након њих све остале материје са учешћем мањим од десет процената. 

Активности Врховног касационог суда у 2017. години изван суђења 

Активности око уједначавања судске праксе: 

Врховни касациони суд је одржао четири заједничка састанка са четири апелациона суда о 

уједначавању судске праксе у кривично правној материји,  грађанско правној материји, радно 

правној материји и привредно правној материји.  

 Активности Грађанског одељења Врховног касационог суда у циљу уједначавања судске 

праксе, у току 2017. године: 

- 23. марта у Новом Саду, одржан је заједнички састанак представника грађанских одељења 

Врховног касационог суда и апелационих судова; 

- 23. јуна у Нишу, одржан је заједнички састанак представника грађанских одељења Врховног 

касационог суда и апелационих судова; 

- 28. септембра у Крагујевцу, одржан је заједнички састанак представника грађанских одељења 

Врховног касационог суда и апелационих судова; 

- 8. децембра у Београду, одржан је заједнички састанак представника грађанских одељења 

Врховног касационог суда и апелационих судова. 

 

 Уз учешће представника Врховног касационог суда и представника Канцеларије Савета 

Европе одржан је састанак представника виших и основних судова са подручја Апелационог суда у 

Новом Саду – 21. априла 2017. године и састанак представника виших и основних судова са 

подручја Апелационог суда у Крагујевцу – 19. маја 2017. године. 

 

 Активности Кривичног одељења Врховног касационог суда у циљу уједначавања судске 

праксе, у току 2017. године: 
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-31. марта у Новом Саду, одржана је заједничка седница представника кривичних одељења 

Врховног касационог суда и апелационих судова; 

-6. јула у Београду, одржана је заједничка седница представника кривичних одељења Врховног 

касационог суда и апелационих судова; 

-29. септембра у Нишу, одржана је заједничка седница представника кривичних одељења Врховног 

касационог суда и апелационих судова; 

-12. децембра у Крагујевцу, одржана је заједничка седница представника кривичних одељења 

Врховног касационог суда и апелационих судова. 

 

Врховни касациони суд је иницирао одржавање састанка свих председника судова посвећеног 

уједначавању судске праксе у поступцима заштите права на суђење у разумном року уз подршку 

Канцеларије Савета Европе у Београду, пројекта ИПА 2012 „Унапређење ефикасности правосуђа“ 

и МДТФ-а. Такође, у организацији Врховног касационог суда, у сарадњи са пројктима ИПА 2012 

„Унапређење ефикасности правосуђа“ , УСАИД „Подршка бољем пословању“ и МДТФ „Подршка 

сектору правосуђа у Србији“, током јуна и јула 2017. године одржани су округли столови на тему  

„Изазови у примени новог ЗИО“ , на којима су учествовале судије основних, виших и привредних 

судова, те представници Коморе јавних извршитеља. 
 

Активности у вези решавања старих предмета: 

 

Одржана су 2 састанка, 1-2.02.2017. године у Пиносави, и 22-24.08.2017. године у Сремским 

Карловцима. 

 

Током састанка одржаног 1. и 2. фебруара 2017. године, Радна група за спровођење Јединствног 

програма решавања старих предмета, која функционише под окриљем Врховног касационог суда, 

анализирала је програме решавања старих предмета појединачних судова и дала одређене предлоге 

за њихово унапређење. Један од предлога односио се и на обавезно формирање тимова без обзира 

на величину конкретног суда, као и потписивање меморандума о сарадњи са спољним 

институцијама. По објављивању Закључака овог састанка, чланови Радне групе доставиће свим 

судовима које непосредно надзиру предлоге за унапређење њихових програма, који ће садржати и 

ове мере. 

Током марта 2017. године, чланови Радне групе су уз подршку МДТФ-а, одржали серију 

радионица са судским особљем судова чији рад у смислу Измењеног јединственог програма 

надзиру. Током ових радионица обрађивале су се теме које се односе на извештавање о старим 

предметима, те мере које особље у писарницама, судској управе, као и судијски помоћници 

предузимају како би се предупредио настанак старих предмета у судовима. 

Током јуна месеца, Врховни касациони суд, Високи савет судства и Министарство правде 

заједнички су приступили изради Упутства за унапређење медијације у Републици Србији. 

Врховни касациони суд је у изради овог Упутства пошао од мера прописаних Измењеним 

јединственим програмом решавања старих предмета, како од оних намењених смањењу броја 

старих предмета, тако и оних намењених спречавању њиховог настанка. Заједничко упуство 

донето је 28. јуна 2017. године. 

Ефекте имплементације Измењеног јединственог програма решавања старих предмета у првих 

шест месеци 2017. године, Радна група Врховног касационог суда за праћење спровођења овог 

програма разматрала је на састанку одржаном од 22. до 24. августа 2017. године.  

Анализом је закључено да се велики број предмета старијих до три године (дакле „најмлађих“ 

старих предмета) смањује, док број предмета старијих од десет година стагнира у односу на крај 

2016. године, и ово је забрињавајући тренд који је заједнички за све врсте судова. Дошавши до овог 
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закључка, Радна група Врховног касационог суда за праћење спровођења Јединственог програма 

решавања старих предмета је препоручила председницима апелационих судова да формирају 

посебне тимове који би пружали саветодавну и другу помоћ подручним судовима да ефикасно и 

квалитетно окончају све предмете у којима поступак траје дуже од десет година. 

На састанку Радне групе Врховног касационог суда за праћење примене Јединственог програма 

решавања старих предмета одржаном 22-24. августа 2017. године, чланови Радне групе и 

представници пројекта ИПА 2012 „Унапређење ефикасности правосуђа“ идентификовали су 

судове са добрим праксама када је у питању сарадња са спољним институцијама. О примерима 

добре праксе говорило се и на састанку председника Врховног касационог суда са председницима 

свих судова у Републици, и осталим судовима је препоручено да следе ове добре примере. 

Примери добре праксе основних судова у решавању извршних предмета (између осталог, 

електронска комуникација са спољним институцијама) су представљени и на панелу у оквиру 

обележавања окончања пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ ИПА 2012, дана 1.12.2017. 

године. 

Чланови радне групе су у периоду од 01-15.12.2017. посетили основне судове у Зрењанину, Новом 

Саду, Ваљеву и Младеновцу и одржали састанке са председницима судова и судијама поводом 

реализације измењених јединствених програма решавања старих предмета и прикупљања добре 

праксе у решавању извршних предмета. 

Општа седница и Колегијум 

 

У Врховном касационом суду одржано је 10 општих седница и пет седница Колегијума. 

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

седнице. На седницама одржаним 16.11. 2017. и 26.01.2017. године, ступило је на функцију судије 

Врховног касационог суда, шесторо судија. 

 

Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

 
У току 2017. године приспело је 70 захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и 

то: 48 захтевa поднели су грађани, 3 захтева поднета су од стране медија, 6 захтева поднеле су 

невладине организације и друга удружења грађана, органи власти су поднели 1 захтев и остали 

(адвокати, установе) поднели су 12 захтева. Од поднетих 70 захтева, до 31.12.2017. године, 

одговорено је на 70 захтева. Удовољено је тражењима из 68 захтева, у 2 случаја захтевима није 

удовољено. На захтеве тражилаца информација одговорено је у законском року. 

Рад по представкама и притужбама 

У 2017. години у суд су примљене 503 притужбе, од којих је 66 на рад Врховног касационог суда. 

Из 2016. године пренете су 2 притужбе. Поступљено је по 501 притужби, у раду су остале 4 

притужбе, односно укупно је решено 99.21 % ових предмета. У односу на 2016. годину, у 2017. 

години примљена је 91 притужба мање, а на рад Врховног касационог суда 5 притужби више.  

Од укупног броја притужби које се односе на рад Врховног касационог суда, 29 су поднеле странке 

незадовољне одлукама овог суда или донетим правним ставовима, 33 је поднето због дужине 

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

управе и на 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 
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другостепеног суда, а првостепени суд има обавезу достављања одлуке странкама. У 10 предмета 

притужба је прослеђена судији известиоцу, као ургенција, у циљу убрзања окончања поступка. 

Јавност рада:  

Врховни касациони суд је објавио 51 саопштењe у 2017. години. Саопштења су објављена на веб-

сајту, поједина саопштења су прослеђена штампаним и електронским медијима.  

Саопштења: 

Презентација Правилника о замени и изостављању података у судским одлукама  

Врховни касациони суд уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, организовао је презентацију 

Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским 

одлукама, за председнике Привредног и Прекршајног суда у Новом Саду, Одељења Прекршајног 

апелационог суда и судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду, 21. марта 2017. године на 

Палићу, за председнике Привредног и Прекршајног суда у Крагујевцу, Одељења Прекршајног 

апелационог суда, Апелационог суда и судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, ова 

презентација одржана је 10. априла 2017. године у Крагујевцу, за председнике Привредног и 

Прекршајног суда у Нишу, Одељења Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда и судова са 

подручја Апелационог суда у Нишу, 12. маја 2017. године у Нишу, а за председнике Управног 

суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Привредног и Прекршајног 

суда у Београду и судова са подручја Апелационог суда у Београду, 25. маја 2017. године у 

Београду.  

Уводним речима су се обратили председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и 

саветник за реформу правосуђа Мисије ОЕБС-а Ђовани Пасква (Giovanni Pasqua). Правилник о 

замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама и 

Отворену листу дескриптора (кључне речи) представиле су судије Врховног касационог суда и 

чланови Радне групе за израду Правилника Љубица Милутиновић, Бата Цветковић и Весна 

Поповић. Општа седница Врховног касационог суда, на седници одржаној 20. децембра 2016. 

године, донела је Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података 

у судским одлукама, који се примењује од 1. јануара 2017. године. 

Састанак председника Врховног касационог суда са амбасадором Мисије ОЕБС-а у Србији 

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић састао се са шефом Мисије ОЕБС-а у 

Србији Њ.Е. Андреом Орициом (Andrea Orizio), 8. маја 2017. године у Врховном касационом суду. 

На састанку се разговарало о сарадњи Врховног касационог суда и Високог савета судства са 

Мисијом ОЕБС-а у Србији. Истакнут је значај унапређења даље сарадње и помоћи од стране 

Мисије ОЕБС-а, за Врховни касациони суд као највиши суд у Србији и Високи савет судства као 

гарант независности и самосталности судске власти. 

Приправници Земаљског суда из Констанце посетили Врховни касациони суд 

Група приправника Земаљског суда из Констанце из Немачке посетила је 19. маја 2017. године 

Врховни касациони суд. Заменик председника Врховног касационог суда судија Снежана 

Андрејевић, упознала је  приправнике Земаљског суда из Констанце са организацијом и 

надлежностима судова у Србији и са историјатом, начином рада и надлежностима Врховног 

касационог суда. 

http://www.vk.sud.rs/sr/%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%BE%D0%B5%D0%B1%D1%81-%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
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Професори и студенти Правног факултета из Хонг Конга посетили Врховни касациони суд 

Декан, професори и студенти Правног факултета из Хонг Конга посетили су 12. јуна 2017. године 

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

професоре и студенте Правног факултета из Хонг Конга са историјом и развојем правосудног 

система у Србији, организацијом и надлежностима судова данас и улогом Врховног касационог 

суда у процесу европских интеграција. 

Округли сто о Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић учествовао је на округлом столу о 

Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, који је одржан 16. јуна 2017. године у 

Београду, у организацији Мисије ОЕБС-a у Србији и Тужилаштва за организовани криминал. 

Посета судовима и институцијама Италије 

Делегација судова и институција из Србије, коју је предводио председник Врховног касационог 

суда Драгомир Милојевић боравила је у студијској посети Италији од 12. до 15. септембра 2017. 

године. Током посете, одржани су састанци са представницима Врховног касационог суда Италије, 

министарства правде, Правосудне академије, Центра за медијацију и Грађанског привредног суда. 

На састанцима се разговарало о организацији и управљању предметима и о моделима медијације у 

Италији и Србији, у циљу унапређења примене медијације у судовима у Србији. Посету је 

организовао пројекат „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија. 

Додељене награде и признања судовима 

Врховни касациони суд, доделио је награде и признања судовима за постигнуте резултате и 

напредак у текућој у односу на претходну годину, 5. октобра 2017. године на Годишњем 

саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи. Награде су додељене у две категорије 

 ''Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године'' и  

''Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године''.  

Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ) и Светска банка, су омогућили   средства   за   

набавку   конкретних   добара   за  сваки  награђени  суд, израду плакета  и  признања  и  свечаност  

доделе  награда  и  признања  судовима. 

Прослава Дана црногорског судства 

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и судија Зоран Таталовић учествовали 

су на прослави Дана црногорског судства – Судијски дани 2017, која је одржана од 29. до 30. 

октобра 2017. године у Будви, у организацији Врховног суда и Удружење судија Црне Горе. 

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић говорио је на Свечаном отварању 

прославе.  

Студенти Правног факултета из Гетеборга у посети Врховном касационом суду 

Група студената Правног факултета из Гетеборга, посетила је 6. новембра 2017. године Врховни 

касациони суд. Заменик председника Врховног касационог суда судија Јанко Лазаревић, упознао је 

студенте Правног факултета из Гетеборга са развојем правосудног система у Србији, 

http://www.vk.sud.rs/sr/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0


18 
 

организацијом и надлежностима судова данас и начином рада и надлежностима Врховног 

касационог суда. 

Посета Суду Европске Уније у Луксембургу 

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, председници одељења, руководиоци 

евиденција судске праксе и њихови заменици и судије Грађанског одељења бораве од 19. до 21. 

новембра 2017. године у посети Суду Европске Уније, са седиштем у Луксембургу. Посета је 

организована уз подршку Вишедонаторског повереничког фонда (МДТФ), у  циљу бољег 

разумевања процедуре, начина функционисања и кључних проблема у пракси Суда Европске 

Уније. 

Састанак са представницима Генералног директората за правду ЕК 

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства Драгомир Милојевић састао се са 

представницима Генералног директората за правду Европске комисије, 22. новембра 2017. године у 

Бриселу. Председник Врховног касационог суда се састао са директорком Тином Астолом (Tiina 

Astola), замеником директора Франциском Фонсека Мориљом (Fracisco Foseca Morillo) и шефом 

Одељења за међународну сарадњу Директората, Јаруном Хујером (Jaroen Hooijer). На састанцима 

се разговарало о улози Врховног касационог суда и Високог савета судства у процесу приступања 

Србије Европској унији, активностима из Акционог плана за Поглавље 23 које Врховни касациони 

суд и Високи савет судства спроводе, нарочито онима којима се унапређује положај и ефикасност 

судства у Србији. 

Предавање на тему“Европски троугао јурисдикција (Стразбур-Луксембург-национални 

судови)” 

Предавање на тему “Европски троугао јурисдикција (Стразбур-Луксембург-национални судови)” 

за судије и судијске саветнике Врховног касационог суда, Управног суда и апелационих судова, 

одржано је 4. и 5. децембра 2017. године у Врховном касационом и у Апелационом суду у 

Београду. Предавање на тему “Европски троугао јурисдикција (Стразбур-Луксембург-национални 

судови)” одржао је проф. др Цирил Рибичич, члан Венецијанске комисије за демократију кроз 

право Савета Европе и редовни професор уставног права на Правном факултету Универзитета у 

Љубљани. Предавање је организовао Врховни касациони суд уз подршку пројекта Савета Европе 

“Хоризонтални механизам за Западни Балкан и Турску”. 

Информатор о раду 

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

значаја и 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 2017. години – 25. јануара, 12. априла, 5. јула и 23. 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 2017. године, свакодневно је ажуриран и допуњаван 

(актуелности, информације о јавним набавкама, донета општа акта, нормативна акта, правна 

схватања, ставови  и закључци, изабране сентенце, активности у циљу уједначавање судске праксе, 

база судске праксе). На веб-сајту, у 2017. години, објављена је 1441 анонимизирана одлука 

http://www.vk.sud.rs/
http://www.vk.sud.rs/
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Врховног касационог суда, од чега 471 из кривичне материје, 871 из грађанске материје, 70 из 

управне материје и 29 у предметима заштите права на суђење у разумном року. 

Билтени 

 

У току 2017. године Врховни касациони суд објавио је три броја Билтена судске праксе.  

У Билтену Врховног касационог суда бр.1/2017 дат је преглед пресуда Европског суда за људска 

права против Србије, објављених у „Службеном гласнику РС“ од 19.09.2006. до 07.06.2017. године. 

 

Сарадња са другим органима и установама 

 

Врховни касациони суд успоставља, одржава и унапређује односе и сарадњу са другим органима и 

институцијама - јуна 2017. године, Врховни касациони суд, Високи савет судства и Министарство 

правде донели су Упутство за унапређење медијације у Републици Србији.  

 
Годишње саветовање судија 

Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани 2017“, у организацији Врховног 

касационог суда, одржано је од 5. до 7. октобра 2017. године у Врњачкој Бањи. Годишњем 

Саветовању судија присуствовали су представници највиших судова из Црне Горе, Словеније, 

Босне и Херцеговине и Републике Српске, представници државних органа и институција, декани и 

професори правних факултета, представници међународних организација, невладиних 

организација, струковних удружења и еминентни правни стручњаци.  

Награђивање судова 

Врховни касациони суд, доделио је награде и признања судовима за постигнуте резултате и 

напредак у текућој у односу на претходну годину, 5. октобра 2017. године на Годишњем 

саветовању судија у Врњачкој Бањи. Награде су додељене у две категорије Повећање броја 

решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године и Повећање броја 

укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године. 

Састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова  

Састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова у Србији, 

одржан је 29. августа 2017. године у Палати Србија у Београду у организацији Врховног 

касационог суда и Канцеларије Савета Европе. 

Председник Врховног касационог суда одржао је на Саветовању судија у Врњачкој Бањи састанак 

са председницима свих судова опште и посебне надлежности. 

Публикацијe 

-Публикација Годишњи извештај о раду судова у Републици Србији за 2016. годину; 

-Извештај о раду свих судова у Републици Србији за период јануар – јун 2017. године; 

-Писање кривичних пресуда  – аутор публикације је Драгомир Милојевић, издавач Мисија ОЕБС-а 

у Србији. 

 

http://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/GODISNJI%20IZVESTAJ%20O%20RADU%20SUDOVA%20U%20REPUBLICI%20SRBIJI%20ZA%202016.%20GODINU_V6.pdf
http://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Sestomesec%CC%8Cni%20izvestaj%20o%20radu%20sudova%202017_0_0.pdf
http://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Pisanje%20krivi%C4%8Dnih%20presuda%20WEB.pdf
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Међународни пројекти и сарадња 

Са циљем  унапређења рада судова,  Врховни касациони је остварио сарадњу са током 2017. године 

са  Канцеларијом Савета Европе у Београду,  Делегацијом Европске уније у Београду, Светском 

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

Подршка заједничког пројекта Савета Европе и Европске Уније 

Кроз заједнички трогодишњи програм Савета Европе и Европске Уније „Horiznotal Facility“ (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 acquis у процесу проширења. Конкретна 

техничка подршка ће се заснивати на закључцима и препорукама  надзорних механизама Савета 

Европе, у смислу потреба за унапређењем законског оквира и политика корисника ради 

усаглашавања са конвенцијама Савета Европе и другим стандардима. 

У оквиру овог програма спроводи се пројекат „Подршка ефикасним правним средствима и 

узајамној правној помоћи“ и у оквиру овог пројекта израђена је Анализа потреба са препорукама у 

погледу системских/структурних кршења људских права, формирана је радна група за утврђивање 

основних узрока одсуства ефикасних правних средстава у  случајевима системских кршења 

људских права у чији рад је поред Врховног касационог суда укључено и Републичко јавно 

тужилаштво, Министарство правде, заступник РС пред Европским судом за људска права. Једна од 

тема којима се бави радна група је израда публикације о примени критеријма за дужину трајања 

поступка посебно са аспекта Европског суда за људска права. 

Током 2017. године овај пројекат је подржао више тематских семинара о ефикасној примени 

Европске конвенције о људским правима: у априлу 2017. године одржан је семинар о примени 

члана 8. EKЉП и Хашке конвенције о грађанскоправним аспектима међународне  отмице деце,  у 

јуну 2017. године одржан је семинар о стандардима Савета Европе и заштити од насиља у 

породици (Чланови 2, 3, 8. и 14. ЕКЉП), у јулу 2017. године семинар о Заштити права на мирно 

уживање имовине у светлу праксе Европског суда за људска права и националних судова, у 

септембру 2017. године семинар о стандардима и пракси Европског суда за људска права у 

примени чл. 4 Протокола 7 уз ЕКЉП (примена начела non bis in idem). 

Уз подршку пројекта одржан је Регионални округли сто највиших судова из Албаније, БиХ, Црне 

Горе, Македоније и Србије о функционисању одељења судске праксе и моделима за уједначавање 

судске праксе на коме су учествовале и судије Врховног касационог суда-Београд, јун 2017. 

Такође, овај пројекат је подржао учешће представника ВКС на првом састанку Мреже највиших 

националних судова (Superior Court Network) која функционише под окриљем Европског суда за 

људска права, у јуну 2017. године, као и учешће представника ВКС и Апелациног суда у Београду 

на регионалној конференцији Савета Европе о моделима уједначавања  судске праксе-Атина, 

септембар 2017. 

Такође, уз подршку овог пројекта организована су четири састанка судија основних и виших 

судова посвећених уједначавању  судске праксе на територији апелационих судова у Новом Саду и 

Крагујевцу, као и два састанка судијских саветника и сарадника судова опште надлежности и 

републичких судова-март и децембар 2017. 
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ВКС је организовао у сарадњи са овим пројектом СЕ предавање на тему “Европски троугао 

јурисдикција (Стразбур-Луксембург-национални судови)” за судије и судијске саветнике Врховног 

касационог суда, Управног суда и апелационих судова- 4. и 5. децембра 2017. године у Врховном 

касационом и у Апелационом суду у Београду. 

Подршка Европске Уније (ИПА 2012) 

Током  2017. године значајна подршка је добијена кроз Пројекат Европске Уније, „Унапређење 

ефикасности правосуђа“, који се финасирао из предприступних фондова ИПА 2012.  Пројекат је 

реализовао конзорцијум који предводи British Council у сарадњи са Министарством правде Велике 

Британије, DMI Associates, Alternative Consulting, 4DIGITS Consulting  и Институтом "Михајло 

Пупин”. 

Пројекат је обухватао разнородне активности и подршку не само Врховном касационом суду и 

судовима већ и Високом савету судства, Републичком јавном тужилаштву, Државном већу 

тужилаца, Министарству правде и Правосудној академији. Састоји се од  више компонената: 

решавање старих предмета, уједначавањем судске праксе, вредновање предмета по тежини, 

унпређење пословних процеса, управљање учинком, јачање интегритета података, јачање 

комуникационих вештина. 

За судове су назначајније активности које се односе на решавање старих, посебно извршних 

предмета, и уједначавање судске праксе. 

У спровођењу компоненте која се односи на решавање старих предмета тридесет пилот-судова 

широм Србије је добијало помоћ Пројекта. Урађене су препоруке за сваки од 30 судова и 

договорене конкретне активности са представницима сваког појединачног пилот-суда. Примећено 

је да је готово у сваком суду било потребно појачати капацитет извршних одељења. Више од 80 

мера за унапређење процеса рада у судовима, предложених од стране пројекта, имплементирано у 

30 пилот-судова. 

Посебна административно-техничка помоћ у решавању старих извршних предмета пружена је 

Првом основном суду у Београду, основним судовима у Чачку, Крагујевцу, Краљеву, Нишу, Новом 

Пазару, Крушевцу, Смедереву и Врању. У сарадњи са Врховним касационим судом и три основна 

суда у Београду развијен је образац одлука за извршне предмете, а уз помоћ Министарства правде 

ови обрасци су уграђени у АВП софтвер у судовима. Све наведене активности су спроведене у 

сарадњи са Радном групом за праћење примене Измењеног Јединственог програма решавања 

старих предмета. 

У свим пилот-судовима од 1.01.2016. године до 30.06.2017. године смањен је број старих извршних 

предмета. Од укупно 1.309.281 предмет у 30 пилот-судова решено је 819.337 предмета. 

Уз подршку овог пројекта током друге половине 2017. године, организовано је пет округлих 

столова посвећених разматрању спорних правних питања у примени Закона о извршењу и 

обезбеђења. 24. новембра 2017. године одржана је завршна конференција – Изазови у примени 

новог Закона о извршењу и обезбеђењу, којој су велики допринос дале судије Врховног касационог 

суда. Истовремено ВКС је припремио публикацију „Правна схватања и закључци Врховног 

касационог суда у примени Закона о извршењу и обезбеђењу“ која је објављена уз подршку 

пројекта.  
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Пројекат је пружио подршку и активностима усмереним на усаглашен рад судова и у том смислу је 

у сарадњи са апелационим судовима израђено Јединствено упутство о  организацији и раду 

одељења судске праксе и подржани бројни састанци судија посвећени уједначавању судске праксе. 

Такође је развијена јавна и интерна верзија унапређене базе судске праксе као и портал судске 

праксе, а почетак њене практичне примене се очекује током 2018. године. Ова база ће омогућити 

већу доступност праксе Врховног касационог суда, Управног суда и апелационих судова. 

Подржана је организација више састанака судија посвећених уједначавању судске праксе. 

Пројекат је израдио Методологију за вредновање предмета по тежини и имплементирао је у 20 

пилот-судова. До краја јула 2017. године реализована су 42 програма обуке за 1010 судија и 

судијских помоћникау сарадњи са Правосудном академијом. 

Пројекат је предузео низ активности посвећених примени медијације у Републици Србији, што је 

Врховни касациони суд подржао. 

У оквиру подршке из ИПА 2012 Врховном касационом суду и судовима у Републици Србији  је 

додељена помоћ у виду ИКТ опреме. 

Према пројекту „Подршка Правосудној академији“ (ИПА 2013) судијама и саветницима 

Врховног суда било је омогућено да унапреде своја знања о праву Европске Уније: о начелима 

поделе власти у Европској Унији, различитим изворима права ЕУ (њиховом статусу и 

хијерархијском односу, као и правним механизмима који обезбеђују делотворност права ЕУ), 

доктрини директног дејства и супрематије, организацији и надлежности судова ЕУ, као и 

различитим поступцима пред судовима ЕУ, а нарочито о поступку одлучивања о претходном 

питању. 

Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ)            

Током 2017. године Вишедонаторски поверенички фонд наставио је да пружа подршку Врховном 

касационом суду, пре свега кроз подршку Радној групи за праћење Измењеног јединственог 

програма решавања старих предмета у Републици Србији, а у том смислу је остварена сарадња и са 

пројектом „Унапређење ефикасности правосуђа“. Уз флексибилан приступ, настављене су 

активности јачања капацитета Врховног касационог суда у области уједначавања судске праксе 

кроз допринос анализи најзаначајних спорних правних питања из домаће судске праксе, те праћење 

и превођење праксе Европског суда за људска права, Суда правде Европске Уније, као и упоредне 

праксе судова у региону чије одлуке могу бити од значаја за праксу Врховног касационог суда. У 

ту сврху одржана су и два радна састанка судијских саветника и судијских помоћника одељења 

судске праксе ВКС, апелационих, виших судова и судова републичког ранга, са фокусом на праксу 

оба европска суда (ЕСЉП и Суда ЕУ) и њихов међусобни однос. 

Такође, у претходном периоду спроведене су различите радионице и обуке ради јачања капацитета 

у погледу статистичког извештавања, унапређења примене информационе технологије, техника 

управљања и ПР вештина. Уз подршку МДТФ-а, омогућено је учешће представника ВКС на 

обукама у Европској правосудној академији (ЕРА) у Триру (Немачка) из области европског радног 

права, заштите личних података и трговинског права ЕУ, као и на тему односа кривичног 

законодавства и европских интеграција на Златибору. Посебно је значајна подршка новом формату 

извештаја Врховног касационог суда који доприноси јаснијем сагледавању рада судова и 

транспарентоности. 
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Уз подршку овог пројекта такође је реализована студијска посета судија Врховног касационог суда 

Суду правде Европске Уније новембра 2017. године. 

Мисија ОЕБС 

 Мисија ОЕБС-а је наставила сарадњу са Врховним касационим судом и током 2017. године, 

посебно  и у погледу анонимизације судских пресуда тако што је подржала рад Радне групе која је 

израдила смернице које ће моћи да користе сви судови у Србији, како би се обезбедило да 

анонимизација судских одлука буде уједначена и с тим у вези организовано је више округлих 

столова. 

Мисија ОЕБС-а, Амбасада Сједињених Америчких Држава у Србији и Врховни касациони суд 

покренули су серију радних састанака који имају за циљ да се унапреди вештина писања 

кривичних пресуда тако да пресуде буду разумљивије за грађане. Овај рад је окончан израдом 

Приручника за писање кривичних пресуда који је представљен на Годишњем саветовању судија у 

Врњачкој Бањи у октобру 2017. године. Такође, Мисија ОЕБС-а континуирано подржава учешће 25 

судијиских помоћника на Годишњем саветовању судија. 

Током 2017. године у сарадњи са Делегацијом ЕУ настављена је припрема пројекта “Подршка 

Врховном касационом суду” који ће се финансирати из фондова предприступне помоћи Европске 

Уније, ИПА 2016. Почетак спровођења овог пројекта се очекује током 2018. године, а настављене 

су и активности на праћењу праксе Европског суда за људска права кроз рад Мреже највиших 

судова при Европском суду  за људска права, као и редовно праћење и извештавање о пресудама 

ЕСЉП донетим проти Републике Србије.  

 

У сарадњи са Делегацијом ЕУ настављена је припрема пројекта “Подршка Врховном касационом 

суду” који ће се финансирати из фондова предприступне помоћи Европске Уније, ИПА 2016. 

Почетак спровођења овог пројекта се очекује током 2018. године. Такође током  2017. Године ВКС 

је учествовао у припреми програмских докумената ради могуће подршке из европских фондова 

ИПА 2017 и ИПА 2018. 

 

Од марта 2017. године Врховни касациони суд је приступио Мрежи највиших судова при 

Европском суду за људска права. На овај начин омогућено је праћење најновије праксе Европског 

суда за људска права, а периодично се преводе информације које се достављају путем Мреже, и са 

њима се упознају судије и саветници. Такође, Врховни касациони суд је у три наврата доставио 

одговоре на питања које је поставио Европски суд за људска права судовима члановима Мреже, у 

вези са одређеним питањима од значаја за рад ЕСЉП. Такође, прате се  пресуде донете у односу на 

Републику Србију и о томе извештавају судије и саветници. У вези са конкретним питањима 

примене Европске конвенције за заштиту људских права од значаја за предмете пред ВКС, 

достављају се одговарајуће информације. 

 

Стручне активности судија ван суда: 

 

Студијске посете 

-Студијска посета Институту за правосуђе у Болоњи, у организацији Националног центра за судску 

администрацију и УНДП у оквиру пројекта Подршка правосудној реформи у земљама Западног 

Балкана, од 5. до 8. априла 2017. године; 

-Студијска посета Италији ради упознавања примене медијације у судовима и институцијама у 

Италији, у организацији пројекта Унапређење ефикасности правосуђа, од 12. до 15. септембра 

2017. године ; 
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-Студијска посета Шпанији, Мадриду и Сан Себастијану, ради упознавања са радом Центра за 

документацију Високог савета судства Шпаније, ИТ система Врховног суда Шпаније и Правосудне 

академије Шпаније, у организацији Правосудне академије и Пројекта “Подршка Европске уније 

Правосудној академији”, од 23 до 27. октобра 2017. године ; 

-Студијска посета Шпанији, Аликантеу, ради учествовања на Симпозијуму за судије 

специјализованих судова за жиг и дизајн ЕУ и посета Суду правде ЕУ , у организацији Завода за 

интелектуалну својину ЕУ, 9. и 10. новембра 2017. године; 

-Студијска посета делегације Врховног касационог суда Суду правде Европске уније, са седиштем 

у Луксембургу, у циљу бољег разумевања процедуре, начина функционисања и разноликих 

кључних проблема у пракси Суда ЕУ, у организацији Мултидонаторског повереничког фонда ( 

МДТФ) Светске банке, од 19. до 21. новембра 2017 . године. 

 

Конференције 

-Конференција "Правосуђе у процесу европских интеграција : Изазови и могућности за делотворну 

заштиту људских права", у организацији Пројекта подршке Европске уније Правосудној академији, 

одржана у Београду 10. марта 2017. године; 

-Друга регионална конференција о судском решавању предмета повезаних са тероризмом и 

националном безбедношћу, у организацији Института Централно-источно европске правне 

иницијативе (CEELI), одржана у Прагу, Република Чешка , од 20. до 23. марта 2017. године; 

-Регионална конференција “Мере безбедности у кривичном праву-норме, пракса и извршење”, у 

организацији Мисије ОЕБС у Србији, одржана у Београду 2. јуна 2017. године; 

-Конференција председника судова Источне Европе, одржана у Будимпешти, Република Мађарска, 

од 5. до 7. јуна 2017. године; 

-Трећа регионална конференција Мандат, улога и надлежности председника судова, одржана у 

Будви, Република Црна Гора, од 6. до 9. јуна 2017. године; 

-Међународна конференција “Организација и надлежност управног судства”, у организацији 

Управног суда и Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Београду 21 . септембра 2017. године; 

-Конференција о уједначавању судске праксе у организацији Савета Европе у сарадњи са 

Државним саветом Грчке, одржана у Атини, Република Грчка, 29. септембра 2017. године; 

-Годишња конференција жена судија, у организацији Министарства правде САД, одржана у 

Атланти, Џорџија, Сједињене Америчке Државе, од 11.-15. октобра 2017. године; 

-Конференција Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у 

Србији, у организацији УНИЦЕФ-а, одржана у Београду 26. октобра 2017. године; 

-Конференција на тему "Превенција корупције у погледу народних посланика, судија и тужилаца: 

главни трендови и научене лекције из IV GRECO евалуационог извештаја”, у организацији 

Кацеларије сталног правног саветника Министарства правде САД (програм ОПДАТ), одржана у 

Прагу, Република Чешка, 9. и 10. новембра 2017. године; 

-Сводна конференција “Изазови у примени новог ЗИО”, у организацији Врховног касационог суда 

у сарадњи са пројектима “Унапређење ефикасности правосуђа”, који се финансира из фондова ЕУ, 

"Владавина права” и “Подршка пословној заједници” УСАИД-а , “Подршка сектору правосуђа у 

Србији”, који финансира Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ), и Канцеларијом Савета 

Европе у Београду, одржана у Београду 24. новембра 2017. године; 

-Конференција „Ефикасност правосуђа – стари изазови, нова решења”, завршни догађај пројекта 

„Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија, одржана у Београду 1. 

децембра 2017. године; 

-Конференција “Положај жртава трговине људима у Србији у светлу права жртве на рефлексију", у 

организацији Мисије ОЕБС у Србији и Центра за заштиту жртава трговине људима, одржана у 

Београду 7. децембра 2017. године; 

-Конференција "Разумевање Европске конвенције о људским правима и судске праксе Европског 

суда за људска права ради боље заштите људских права на националном нивоу”, у организацији 

Савета Европе, одржана у Београду 12. децембра 2017. године; 



25 
 

-Конференција поводом завршетка УСАИД пројекта “Јачање капацитета Правосудне академије”, у 

организацији Правосудне академије, одржана у Београду 13. децембра 2017. године. 

 

Саветовања 

-Треће радно саветовање о уједначавању судске праксе за судијске помоћнике Врховног 

касационог суда, апелационих судова, виших судова и судова републичког ранга са фокусом на 

јуриспруденцију Европског суда за људска права, у организацији Врховног касационог суда у 

сарадњи са Мулти-донаторским повереничким фондом и Саветом Европе, одржано у Зрењанину 7. 

марта 2017. године; 

-Треће годишње саветовање јавних извршитеља, у организацији Коморе јавних извршитеља у 

сарадњи са Министарством правде РС, Врховним касационим  судом и УСАИД Пројектом за боље 

услове, одржано на Копаонику 31. марта и 1. априла 2017. године; 

-Саветовање "Новине у примени општих и финансијских прописа “, у организацији Paragraf Lex 

doo, Београд, одржано на Златибору од 21. до 24. маја 2017. године; 

-Саветовање "Сузбијање тешких кривичних дела организованог криминала и корупције”, у 

организацији Удружења судија /судаца у Федерацији Босне и Херцеговине, одржано у Неуму, 

Федерација Босне и Херцеговине, од 08. до 10. јуна 2017. године; 

-Саветовање привредних судова Републике Србије, у организацији Привредног апелационог суда, 

одржано на Златибору од 5. до 8. септембра 2017. године; 

-Саветовање "Проузроковање и накнада штете и осигурање”, у организацији Удружења за 

одштетно право, у сарадњи са Институтом за упоредно право и Правосудном академијом, одржано 

у Зрењанину од 14. до 16. септембра 2017. године; 

-Саветовање на тему "Реформски процеси и Поглавље 23 (година дана после) –кривичноправни 

аспект", у организацији Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу уз подршку 

Правосудне академије, одржано на Златибору од 21. до 23. септембра 2017. године; 

-Дани црногорског судства, у организацији Врховног суда Црне Горе и Удружења судија, одржани 

у Будви, Република Црна Гора, од 28. до 30. октобра 2017. године; 

-Тридесети јубиларни сусрет правника Копаоничке школе природног права на тему „Праведно 

право и стварност“ у организацији Копаоничке школе природног права, Београд, одржан на 

Копаонику од 13. до 17. децембра 2017. године. 

 

Семинари 

-Семинар о пресуђивању у предметима финансијског криминала, у организацији Канцеларије 

сталног правног саветника Босне и Херцеговине, одржан у Сарајеву, Босна и Херцеговина, од 21. 

до 23. фебруара 2017. године ; 

-Семинар  на тему Истраге и процесуирање финансијског криминала, у организацији Правосудне 

академије, одржан у Београду 24. фебруара 2017. године; 

-Семинар на тему "Истраживање и процесуирање кривичних дела корупције и криминала”, у 

организацији Програма ОПДАТ Министарства правде САД у Босни и Херцеговини у сарадњи са 

ОПДАТ при Амбасади САД у Београду, одржан у Сарајеву, Република Босна и Херцеговина, од 4. 

до 6. априла 2017. године; 

- Семинар на тему "Избегличко право – међународни и домаћи стандарди”, у организацији  

Правосудне академије у сарадњи са УНХЦР и Београдским центром за људска права, одржан у 

Београду 7. априла 2017. године; 

-Семинар "Заснивање и престанак радног односа”, у организацији Факултета здравствених, 

правних и пословних студија Ваљево, Универзитет Сингидунум, одржан у Ваљеву 15. маја 2017. 

године; 

-Међународни семинар “Упоредни приказ у односу на селекцију, избор и оцењивање судија”, у 

организацији Међународне комисија правника ( ICJ ), одржан у Ташкенту, Република Узбекистан, 

од 06 до 09. септембра 2017. године; 
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-Семинар на тему "Израда првостепених судских одлука у грађанским предметима”, у 

организацији Правосудне академије у сарадњи са Врховним касационим судом уз подршку Мисије 

ОЕБС у Србији, одржан у Београду 15. децембра 2017. године. 

  

Округли столови 

-Округли сто за израду јединственог Упутства о раду одељења судске праксе апелационих судова, 

у организацији Пројекта “Ефикасно правосуђе” који се финансира из фондова Европске уније 

(ИПА 2012), а који спроводи Британски савет, одржан у Шапцу од 26. до 28. јануара 2017. године; 

-Округли сто “Закон о заштити узбуњивача – норме и резултати примене”, у организацији 

Транспарентност Србија, одржан у Београду 28. фебруара 2017. године; 

-Округли сто на тему “Корупција у јавним набавкама", у организацији Програма ОПДАТ 

Министарства правде САД, одржан у Руми 20. априла 2017. године; 

-Округли сто о Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, у организацији Мисије 

ОЕБС у Србији у сарадњи са Тужилаштвом за организовани криминал, одржана у Београду 16. јуна 

2017. године; 

-Округли сто "Писање кривичне пресуде”, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са 

Канцеларијом сталног правног саветника - Министарства правде САД (програм ОПДАТ) и Мисије 

ОЕБС-а у Србији, одржан у Београду 23. јуна 2017. године; 

-Округли сто “Процена образовних потреба и апликација за управљање обукама", у организацији 

Правосудне академије уз подршку пројекта Делегације ЕУ, одржан у Нишу од 15. до 17. јуна 2017. 

године; 

-Округли сто на тему Коруптивна кривична дела, у организацији Правосудне академије, одржан у 

Нишу 29. и 30. маја 2017. године; 

-Округли сто “Изазови у примени новог ЗИО”, у организацији Врховног касационог суда у 

сарадњи са пројектима “Унапређење ефикасности правосуђа”, који се финансира из фондова ЕУ 

- ИПА 2012, “Подршка бољем пословању" УСАИД и “Подршка сектору правосуђа у Србији”, који 

финансира Мултидонаторски поверенички фонд – МДТФ, одржан у Београду 13. јуна и 11. jула, у 

Нишу 20. јуна, у Новом Саду 27. јуна, у Крагујевцу 4. јула 2017.године; 

-Регионали округли сто "Одељења судске праксе и други модели за уједначавање судске праксе", у 

организацији Заједничког програма ЕУ и СЕ “ Horizontal Facility “ за Западни Балкан и Турску у 

сарадњи са Врховним касационим судом и Правосудном академијом, одржан у Београду 26. јуна 

2017. године; 

-Округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе, у организацији Министарства 

правде и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, одржан у Београду 21. јула и 7. 

септембра 2017. године. 

 

Обуке 

-Обука ”Основни ECDL”, у организацији Мултидонаторског повереничког фонда, одржана у 

Београду,  у периоду фебруар - април 2017. године; 

 

-Обуке о Закону о спречавању насиља у породици, у организацији Правосудне академије, одржане 

у Шапцу и Новом Саду 24. и 25. марта, Сремској Митровици и Зрењанину 31. марта и 1. априла, 

Кикинди и Панчеву 7. и 8. априла, Крагујевцу и Ваљеву 12. и 13. априла, Зајечару и Пожаревцу 21. 

и 22. априла, Лесковцу и Београду 27. и 28. априла, Новом Пазару и Београду 4. и 5. маја, Бору, 

Неготину и Пироту 12. и 13. маја, Нишу и Чачку 19. и 20. маја, Краљеву и Ужицу 26. и 27. маја, 

Новом Саду 30. септембра, Неготину 21. октобра, Краљеву 28. октобра, Нишу 4. новембра и 

Шапцу 18. новембра 2017.године; 

-Обука судија Врховног касационог суда "Право Европске уније”, у организацији пројекта 

“Подршка Европске уније Правосудној академији", одржана у Врховном касационом суду 

 5. и 7. априла 2017. године; 
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-Обука за тренере у вези са злочинима из мржње, у организацији Мисије ОЕБС у Црној Гори у 

сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, одржана у Подгорици, Република Црна Гора, 8. и 9. маја 

2017. године; 

-Обука "Правосудне вештине – обука предавача”, у оквиру Пројекта “Подршка Европске уније 

Правосудној академији”, у организацији British Council-a, одржана у Београду  6. и 7. децембра 

2017. године; 

-Обука за коришћење и администрацију електронске базе судске праксе, у организацији Пројекта 

“Унапређење ефикасности правосуђа” који финансира Европска унија, одржана у Врховном 

касационом суду 8. децембра 2017. године. 

 

Радионице 

-Регионална радионица за Југоисточну Европу о јачању међународне и регионалне сарадње 

 у кривичним стварима везаним за тероризам, са фокусом на стране терористичке борце, у 

организацији Канцеларије УН за питање дроге и криминала (UNODC), одржана у Бечу, Република 

Аустрија, од 14. до 16. фебруара 2017. године; 

-Радионица на тему презентације “Извештаја о управљању учинком  рада правосуђа”,       

 у организацији Пројекта “Унапређење ефикасности правосуђа”, одржана у Београду 22. фебруара 

2017. године; 

-Радионица "Вредновање предмета по тежини", у организацији Пројекта “Ефикасно правосуђе” 

који се финансира из фондова Европске уније (ИПА 2012), а који спроводи Британски савет, 

одржана у Београду 6. марта и Зрењанину 27. септембра 2017. године; 

-Радионица “Предавање о етици", у организацији Правосудне академије, одржана у Београду 25. 

априла 2017. године; 

-Међународна радионица на тему "Сарадња европских парламентараца у борби против трговине 

људима у земљама Западног Балкана”, у организацији Одбора за људска и мањинска права и 

равноправност полова Народне скупштине Републике Србије у сарадњи са Human Trafficking 

Foundation UK, одржана у Београду 18. маја 2017. године; 

-Радионица Проактивна истрага случајева корупције, финансијских превара и економског 

криминала – обука за тужиоце, полицијске истражитеље и заједничке истражне тимове, у 

организацији Амбасаде САД у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Правосудном академијом, 

одржана у Вршцу 8. јуна, Крагујевцу 27. јуна, Нишу 7. новембра и 28. новембра 2017.године; 

-Радионица са циљем покретања радног тела о сарадњи државних тужилаца, судија и 

Министарства унутрашњих послова (СБПОК) о различитим питањима (оперативни, општи, 

законодавни рад), у организацији Пројекта ЕУ “Борба против организованог криминала”, одржана 

у Макишу 29. и 30. августа 2017. године; 

-Европска регионална радионица  на тему “Међународни стандарди за судије из радних односа”, у 

организацији ILO DWT/CO Budapest and International Centre ( ITCILO), одржана у Торину, 

Република Италија, од 13. до 15. септембра 2017. године; 

-Радионица у оквиру Пројекта превенције тероризма, на тему страних терористичких бораца, у 

организацији Канцеларије УН за питања дроге и криминала (UNODC), одржана у Бечу, Република 

Аустрија, 20.октобра 2017. године; 

-Радионица на тему „Финансијске истраге“, у организацији Правосудне академије, УНДП и 

Амбасаде Шведске, одржана у Аранђеловцу 27. октобра 2017. године; 

-Радионица на тему "Европски троугао јурисдикција (Стразбур-Луксембург-национални судови)”, 

у организацији Врховног касационог суда уз подршку пројекта Савета Европе “Хоризонтални 

механизам за Западни Балкан и Турску”, одржана у Београду 4. децембра 2017. године. 

 

Састанци 

-Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета, у 

организацији Врховног касационог суда уз подршку Светске банке, одржан у Београду 1. и 2. 

фебруара 2017. године; 
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-Први састанак Управног одбора пројекта “Подршка ефикасним правним средствима и узајамној 

правној помоћи” у оквиру заједничког програма ЕУ и СЕ “Horizontal Facility “ за Западни Балкан и 

Турску, у организацији Заједничког програма ЕУ и СЕ “Horizontal Facility “ за Западни Балкан и 

Турску, одржан у Београду 2. марта 2017. године; 

-Састанак у вези представљања Годишњег извештаја о раду свих судова, у организацији Врховног 

касационог суда, одржан у Београду 17. марта 2017. године; 

-Састанци у вези израде Приручника за међународну сарадњу и Приручника за практичаре који 

раде у предметима организованог криминала и трговине људима, у организацији Канцеларије УН 

за питање дроге и криминала UNODC, одржани у Бечу, Република Аустрија, од 31. маја до 1. јуна, 

од 22. до 24. новембра 2017. године; 

-Други састанак Саветодавног одбора пројекта “Подршка ефикасним правним средствима и 

узајамној правној помоћи”, у организацији Савета Европе, одржан у Аранђеловцу 23. јуна 2017. 

године; 

-Састанак Радне групе за праћење примене измењеног Јединственог програма за решавање старих 

предмета, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Светске банке, одржан у 

Сремским Карловцима 23. и 24. августа 2017. године; 

-Припремни састанак за покретање Мреже за глобални правосудни интегритет, у организацији 

Канцеларије УН за сузбијање криминала и наркотика - UNODC, одржан у Бечу, Република 

Аустрија, 24. и 25. августа 2017. године; 

-Састанак председника Врховног касационог суда са председницима судова у Републици Србији 

“О спорним правним питањима и судској пракси заштите права на суђење у разумном року”, у 

организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Саветом Европе, одржан у Београду 29. 

августа 2017. године; 

-Састанак судија Врховног касационог суда са председником Међународног кривичног трибунала 

за бившу Југославију, у организацији Министарства правде Републике Србије, одржан у Врховном 

касационом суду 1. новембра 2017. године; 

-Састанак на тему "Ефикаснија борба против криминала, организованог криминала и корупције” 

који је дефинисан у предлогу Акционог плана за спровођење Програма Владе, у организацији 

Министарства унутрашњих послова, одржан у Београду 1. новембра 2017. године; 

-Састанак са представницима Генералног директората за правду ЕК, у организацији Делегације 

Европске уније у Београду, одржан у Бриселу, Краљевина Белгија, 22. новембра 2017. године; 

-Састанак са експертима мисије TAIEX на тему организованог криминала и корупције, у 

организацији Министарства правде, одржан у Београду 28. новембра 2017. године; 

-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 у Србији, одржан 

у Шапцу 5. децембра 2017. године; 

-Радни састанак судија Врховног касационог суда са судијама Уставног суда, на тему односа 

Уставног суда Србије и Врховног касационог суда и редовних судова у Републици Србији, одржан 

у Београду 6. децембра 2017. године; 

-Трећи састанак Саветодавног одбора пројекта "Подршка ефикасним правним средствима и 

узајамној правној помоћи” Фокус група за финализацију националних критеријума за оцену 

повреде права на суђење у разумном року, у организацији Савета Европе уз подршку пројекта 

“Хоризонтални механизам за Западни Балкан и Турску” који се спроводи у сарадњи са ЕУ и СЕ, 

одржан у Врднику 22. и 23. децембра 2017. године; 

-Радни састанак Врховног касационог суда, Апелационог суда у Београду и Републичког јавног 

тужилаштва са Одељењем за извршење пресуда Европског суда за људска права, у организацији 

Врховног касационог суда у сарадњи са Правосудном академијом и Саветом Европе, одржан у 

Врховном касационом суду 26. децембра 2017. године. 
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Седнице 

-Пленарна седница Саветодавног већа европских судија (ССЈЕ), у организацији Савета Европе, 

одржана у Стразбуру, Република Француска, од 6. до 10. новембра 2017. године. 

 

Форуми 

-Четврти регионални форум владавине права за Југоисточну Европу, у организацији AIRE Центра 

и Civil Rights Defenders-а, уз подршку Министарства спољних послова Велике Британије, Владе 

Шведске, Савета за регионалну сарадњу и GIZ-a, одржан у Тирани,  Република Албанија, 17. и 18. 

марта 2017. године. 

 

Свечаности 

-Свечано обележавање почетка заједничког програма Савета Европе и Европске уније 

“Хоризонтални механизам за Западни Балкан и Турску”- програм у Србији, у организацији 

Канцеларије Савета Европе у Београду, одржана у Београду 2. марта 2017. године. 

 

Презентације 

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у 

судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, 

одржана на Палићу 21. марта 2017. године; 

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у 

судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, 

одржана у Крагујевцу 10. априла 2017. године; 

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у 

судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, 

одржана у Нишу 12. маја 2017. године; 

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у 

судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, 

одржана у Београду 25. маја 2017. године. 

 

Трибине 

-Трибина на тему "Насиље над децом у породици”, у организацији Центра за биоетичке студије и 

УНЕСКО Катедре за биоетику за Европу, одржана у Београду 22. децембра 2017. године. 

 

Радне групе у којима су ангажоване судије Врховног касационог суда: 

-Радна група за израду Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за 

вредновање рада судија и председника судова;   

-Раднa групa за израду Нацрта Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судија и председника судова; 

-Радна група за вредновање резултата рада судија и председника судова; 

-Радна група за праћење примене Jединственог програма решавања старих предмета;    

-Радна група за израду Приручника за писање првостепене кривичне пресуде; 

-Радна група за унапређење примене метода алтернативног решавања спорова; 

-Радна група за израду Четвртог периодичног извештаја о примени конвенције о елиминисању 

свих облика дискриминације жена (CEDAW); 

-Радна група за израду стратегије за борбу против опојних дрога за период 2014.-2020.; 

-Радна група ОЕБС-а за израду методологије за истрагу у случајевима злостављања; 

-Радна група Канцеларије УН за питање дроге и криминала UNODC, са седиштем у Бечу, за израду 

приручника за Међународну правну помоћ у кривичним делима трговине људима; 

-Радна група за унапређење положаја жртава трговине људима и насилних кривичних дела, у 

организацији Невладине организације АСТРА; 

-Радна група за израду анализе измене Уставног оквира; 
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- Раднa групa за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку; 

-Радна група за израду Анализе нормативног оквира у вези судске праксе;    

-Стална координациона група за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против 

прања новца и финансирања тероризма. 

 

 Комисије у којима учествују судије Врховног касационог суда: 

-Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013.-2018.г. ; 

-Комисијa за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оцене рада судија и председника  

Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у 

Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у 

Нишу; 

-Комисијa ВСС за одлучивање о приговорима судија и председника судова на поступак 

вредновања и оцену рада;  

-Комисија за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника; 

-Интернационалнa комисијa правника (ICJ) и Извршни комитет те комисије; 

-Комисијa Владе за израду Грађанског законика Србије; 

-Комисијa за полагање јавнобележничког испита; 

 

Судије Врховног касационог суда биле су чланови: 

-Акционог тима за израду и имплементацију стратегије и акционог плана борбе против насиља и 

недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама;   

-Надзорног одбора пројекта “Унапређење ефикасности правосуђа”; 

-Надзорнoг одбора Пројекта у вези права жртава кривичних дела; 

-Управног одбора Антидопинг агенције Републике Србије; 

-Управног одбора пројекта “Подршка ефикасним правним средствима и узајамној правној помоћи” 

у организацији СЕ у оквиру заједничког програма ЕУ и СЕ “ Horizontal facility “; 

-Управног одбора пројекта "Превенција и борба против корупције"; 

-Управног одбора УНИЦЕФ пројекта ИПА 2013 "Јачање система правосуђа и социјалне заштите 

како би се унапредила дечја заштита у Србији” ; 

-Управног одбора Правосудне  академије; 

-Управног одбора пројекта “Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским 

правима”; 

-Саветодавног одбора пројекта “Подршка ефикасним правним средствима и узајамној правној 

помоћи”; 

-Саветa за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршење кривичних санкција 

према малолетницима; 

-Консултативног већа европских судија ( ССЈЕ ); 

-Европског Форума судија за заштиту животне средине ( EUFJE ); 

-Европског удружења медијатора “GEMME”; 

-Савета Владе за међународно приватно право; 

-Првог, другог и трећег одбора за полагање правосудног испита за предмете: Радно право, 

Грађанско право, Кривично право и Трговинско право, на Правном факултету у Београду; 

-Правне клинике Правног факултета Универзитета у Београду; 

-Испитне комисије за пријемни испит на Правосудној академији; 

-Испитне комисије за извршитеље; 

-Програмског савета Правосудне академије; 

-Радне групе Програмског савета Правосудне академије за трговинско право; 

-Суда части при Привредној комори Србије; 

-Жирија за доделу награде “Верица Бараћ”. 
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Стручно  усавршавање  судског особља: 

 

Студијске посете 

-Студијска посета делегације Врховног касационог суда Суду правде Европске уније, са седиштем у 

Луксембургу, у циљу бољег разумевања процедуре, начина функционисања и разноликих кључних 

проблема у пракси Суда ЕУ, у организацији Мултидонаторског повереничког фонда ( МДТФ) 

Светске банке, од 19. до 21. новембра 2017.године . 

 

Конференције 

-Конференција "Правосуђе у процесу европских интеграција : Изазови и могућности за делотворну 

заштиту људских права", у организацији Пројекта подршке Европске уније Правосудној академији, 

одржана у Београду 10.марта 2017.године; 

-Конференција "Правосуђе и медији”, у организацији Друштва судија Србије у сарадњи са 

Немачком фондацијом за међународну правну сарадњу IRZ, одржана  у Београду 12.маја 

2017.године; 

-Сводна конференција “Изазови у примени новог ЗИО” , у организацији Врховног касационог суда 

у сарадњи са пројектима “Унапређење ефикасности правосуђа”, који се финансира из фондова ЕУ - 

ИПА 2012, "Владавина права” и “Подршка пословној заједници” УСАИД-а, “Подршка сектору 

правосуђа у Србији”, који финансира Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ) и 

Канцеларијом Савета Европе у Београду, одржана у Београду 24. новембра 2017.године; 

-Конференција „Ефикасност правосуђа – стари изазови, нова решења”, завршни догађај пројекта 

„Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија, одржана у Београду 1. 

децембра 2017. године; 

-Конференција "Разумевање Европске конвенције о људским правима и судске праксе Европског 

суда за људска права ради боље заштите људских права на националном нивоу”, у организацији 

Савета Европе, одржана у Београду 12. децембра 2017. године. 

 

Састанци 

-Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета, у 

организацији Врховног касационог суда уз подршку Светске банке, одржан у Београду 1. и 

2.фебруара 2017.године; 

-Представљање Трећег периодичноог извештаја Републике Србије о примени Међународног пакта 

о грађанским и политичким правима, одржано 7. и 8.марта 2017.године у УН у Женеви; 

-Први ,,SCN'' састанак контакт особа, у организацији Савета Европе, одржан у Стразбуру, 

Република Француска, од 15. до17.јуна 2017.године; 

-Састанак председника Врховног касационог суда са председницима судова  у Републици Србији 

“О спорним правним питањима и судској пракси заштите права на суђење у разумном року”, у 

организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Саветом Европе, одржан у Београду 29. 

августа 2017.године; 

-Радни састанак судија Врховног касационог суда са судијама Уставног суда, на тему односа 

Уставног суда Србије и Врховног касационог суда и редовних судова у Републици Србији, одржан 

у Београду 6.децембра 2017.године; 

-Трећи састанак Саветодавног одбора пројекта "Подршка ефикасним правним средствима и 

узајамној правној помоћи” Фокус група за финализацију националних критеријума за оцену 

повреде права на суђење у разумном року, у организацији Савета Европе уз подршку пројекта 

“Хоризонтални механизам за Западни Балкан и Турску” који се спроводи у сарадњи са ЕУ и СЕ, 

одржан у Врднику 22. и 23.децембра 2017.године; 

-Радни састанак Врховног касационог суда, Апелационог суда у Београду и Републичког јавног 

тужилаштва са Одељењем за извршење пресуда Европског суда за људска права, у организацији 

Врховног касационог суда у сарадњи са Правосудном академијом и Саветом Европе, одржан у 

Врховном касационом суду 26.децембра 2017.године.  
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Семинари 

-Семинар "Заснивање и престанак радног односа”, у организацији Факултета здравствених, 

правних и пословних студија Ваљево, Универзитет Сингидунум, одржан у Ваљеву 15.маја 

2017.године; 

-Семинар о јачању институционалних капацитета „DE JURE – Data & Evidence for Justice reform“ у 

разумевању вредности и важности обраде података у управљању предметима у судовима, у 

организацији Светске банке, одржан у Вашингтону, Сједињене Америчке Државе, од 13. до 16.јуна 

2017.године. 

Саветовања 

-Треће радно саветовање о уједначавању судске праксе за судијске помоћнике ВКС, апелационих 

судова, виших судова и судова републичког ранга са фокусом на јуриспруденцију Европског суда 

за људска права, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Мулти-донаторским 

повереничким фондом и Саветом Европе, одржано у Зрењанину 7.марта 2017.године; 

-Саветовање судија привредних судова на тему “Примена Закона о заштити права на суђење у 

разумном року у стечајним поступцима “, одржано у Вршцу 19. и 20.априла 2017.године; 

-Саветовање "Новине и примена општих и финансијских прописа у јавном и приватном сектору“, 

одржано на Златибору од 21. до 24.маја 2017.године; 

-Саветовање привредних судова Републике Србије, у организацији Привредног апелационог суда, 

одржано на Златибору од 5. до 8.септембра 2017.године; 

-Саветовање на тему "Реформски процеси и Поглавље 23 (година дана после) –кривичноправни 

аспект", у организацији Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу уз подршку 

Правосудне академије, одржано на Златибору од 21. до 23.септембра 2017.године.  

 

Округли столови 

-Округли сто “Избегличко право - међународни и домаћи стандарди", у организацији Београдског 

центра за људска права у сарадњи са UNHCR и Правосудном академијом, одржан у Београду 8.јуна 

2017.године; 

-Округли сто “Изазови у примени новог ЗИО”, у организацији Врховног касационог суда у 

сарадњи са пројектима “Унапређење ефикасности правосуђа”, који се финансира из фондова ЕУ - 

ИПА 2012, “Подршка бољем пословању” УСАИД и “Подршка сектору правосуђа у Србији”, који 

финансира Мултидонаторски поверенички фонд – МДТФ, одржан 13.јуна и 4.јула 2017.године у 

Београду; 

-Регионали округли сто "Одељења судске праксе и други модели за уједначавање судске праксе", у 

организацији Заједничког програма ЕУ и СЕ “Horizontal Facility “ за Западни Балкан и Турску у 

сарадњи са Врховним касационим судом и Правосудном академијом, одржан у Београду 26.јуна 

2017.године. 

 

Радионице 

-Радионица на тему презентације “Извештаја о управљању учинком  рада правосуђа”, у 

организацији Пројекта “Унапређење ефикасности правосуђа”, одржана у Београду 22.фебруара 

2017.године; 

-Радионица "Вредновање предмета по тежини", у организацији Пројекта “Ефикасно правосуђе” 

који се финансира из фондова Европске уније (ИПА 2012), а који спроводи Британски савет, 

одржана у Београду 6.марта 2017.године; 

-Радионица на тему "Унапређење извештавања по општим и посебним захтевима” за судско 

особље апелационих, виших и основних судова, у организацији Врховног касационог суда уз 

подршку Мултидонаторског повереничког фонда (МДТФ), одржана у Вршцу 27. марта 

2017.године; 

-Радионица “Стратешки приступ унапређењу примене медијације у Републици Србији”, у 

организацији Министарства правде у сарадњи са Пројектом ЕУ “Ефикасност правосуђа”, одржана 

у Београду 29.маја 2017.године; 
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-Регионална радионица о реформи извршног поступка – унапређење ефикасности судског система 

извршења, у организацији TAIEX, одржана у Сарајеву, Босна и Херцеговина, 14. и 15.септембра 

2017.године; 

-Радионица на тему "Европски троугао јурисдикција (Стразбур-Луксембург-национални судови)”, 

у организацији Врховног касационог суда уз подршку пројекта Савета Европе “Хоризонтални 

механизам за Западни Балкан и Турску” , одржана у Београду 4.децембра 2017. године. 

 

Свечаности 

- Свечано обележавање почетка заједничког програма Савета Европе и Европске уније 

“Хоризонтални механизам за Западни Балкан и Турску”, у организацији Канцеларије Савета 

Европе у Београду, одржана у Београду 2.марта 2017.године. 

 

Презентације 

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у 

судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, 

одржана на Палићу 21.марта 2017.године; 

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у 

судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, 

одржана у Крагујевцу 10. априла 2017.године; 

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у 

судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, 

одржана у Нишу 12.маја 2017.године; 

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у 

судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, 

одржана у Београду 25.маја 2017.године; 

-Презентација о искуствима полазника обука Европске правосудне академије у Триру, из области 

"Европско радно право” , “Светска трговинска организација и трговинско право ЕУ”  и "Заштита 

личних података", одржана у Врховном касационом суду 21. децембра 2017. године. 

 

Форуми 

-Партнерски форум “Координирање донаторске подршке у сектору правосуђа”, у организацији 

Министарства правде у сарадњи са Заједничким вишедонаторским повереничким фондом за 

подршку Сектору правосуђа, одржан у Београду 15.марта и 28.септембра  2017.године. 

 

Обуке 

-Обука ”Основни ECDL”, одржана у организацији Мултидонаторског повереничког фонда, у 

периоду фебруар - април 2017.године у Београду; 

-Обука “Administering Windows Server 2012 “, одржана у организацији Мултидонаторског 

повереничког фонда, у фебруару и марту 2017.године у Београду; 

-Обука “Queriyng Microsoft SQL Server 2014”, одржана у организацији Мултидонаторског 

повереничког фонда, у фебруару и марту 2017.године у Београду; 

-Обука “Напредни ECDL “, одржана у организацији Мултидонаторског повереничког фонда, у мају 

2017.године у Београду; 

-Обука Европске правосудне академије у области "Европско радно право” и области “Светска 

трговинска организација и трговинско право ЕУ”, у организацији Мултидонаторског повереничког 

фонда ( МДТФ), одржана у Триру, Савезна Република Немачка, од 2. до 7. јула 2017. године; 

-Обука саветника Врховног касационог суда "Право Европске уније”, у организацији пројекта 

“Подршка Европске уније Правосудној академији", одржана у Врховном касационом суду 30. и 

31.августа 2017.године; 
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-Обука Европске правосудне академије у области "Заштита личних података", у организацији 

Мултидонаторског повереничког фонда ( МДТФ), одржана у Триру, Савезна Република Немачка, 

од 11. до 15. септембра 2017. године; 

-Обука за коришћење и администрацију електронске базе судске праксе, у организацији Пројекта 

“Унапређење ефикасности правосуђа” који финансира Европска унија, одржана у Врховном 

касационом суду 8. децембра 2017. године. 

 

Радне групе и комисије у чијем су раду учествовали запослени у Врховном касационом суду: 

Радне групе 

-Раднa групa за праћење примене Jединственог програма решавања старих предмета ; 

-Радна група за израду Националне стратегије развоја интелектуалне својине за период од 

2016.године у области спровођења права;  

-Радна група за размену података у области спровођења права интелектуалне својине;  

-Радна група за израду средњерочне Стратегије људских ресурса за правосуђе; 

-Преговарачка група за право интелектуалне својине ПГ 7. 

 

Комисије 
-Комисија за стандардизацију начина прикупљања и обраде података у примени пословног 

софтвера за управљање предметима у поступку прикупљања, обраде података, као и сачињавања 

извештаја у судовима Републике Србије. 

 

Судско особље учествовало је и у : 

-Достављању кварталних извештаја о реализацији мера из Акционог плана за                         

остваривање права националних мањина; 

-Раду Надзорног одбора пројекта “Унапређење ефикасности правосуђа”; 

-Раду Саветодавног одбора пројекта “Подршка ефикасним правним средствима и узајамној правној 

помоћи”; 

-Раду Секторског савета за информационо-комуникационе технологије; 

-Обављању стратешког планирања и реализацији пројеката из донаторских средстава; 

-Координацији прикупљања, уноса и верификацији тражених података у бази - Упитник СИГМА; 

-Давању одговора на евентуална спорна питања око статистичких извештаја. 

 

01.03.2018.                                                                                                                  Судска управа  

Врховног касационог суда 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


