
На основу одредбе члана 11. став 2. алинејa 9. Пословника о уређењу и раду Врховног 

касационог суда (“Службени гласник РС“, бр. 37/10, 51/14, 41/16 и 62/16), Општа седница 

Врховног касационог суда, на седници одржаној дана 14.09.2016. године донела је 

 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА СУДОВИМА 

 

Члан 1. 

Правилником о додели награда и признања судовима (у даљем тексту: Правилник) 

утврђују се награде и признања, услови, поступак и друга питања од значаја за њихову 

доделу. 

 

 

Члан 2. 

Сврха доделе награда и признања судовима је да се кроз постигнуте резултате у раду 

промовишу ефикасност, квалитет, иновативност у раду и најбоље праксе, да се признају  

напредније и делотворније методе рада, створи подстицајно радно окружење и остваре 

најбољи резултати у раду судова. 

 

Члан 3. 

Судовима се додељују награде и признања једном годишње. 

Награде се додељују судовима који поступају у првом степену за остварене најбоље 

резултате рада у односу на све судове исте врсте у једној или више од наведених 

категорија: 

- Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период 

претходне године (узимајући у обзир просек решених старих предмета по судији у 

односу на исти период претходне године у читавој Републици); 

- Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период 

претходне године (узимајући у обзир просек укупно решених предмета по судији у 

односу на исти период претходне године у читавој Републици);  

- Иновација у управљању предметима или у управљању судом; 

- Унапређење транспарентности и јавности рада суда (број одржаних „отворених 

врата“, број посета интернет презентацијама суда, издате информативне брошуре, 

електронске инфо-табле, инфо-пултови). 

Признање се може доделити већем броју судова који су својим посебним активностима и 

залагањем дали допринос унапређењу ефикасности и квалитета судског система. 

Посебна признања додељују се судовима без старих предмета у раду. 

 

Члан 4. 

Награде и признања додељују се судовима у облику плакете. 

Поред плакете, за освојену награду судовима се може доделити и новчани износ у 

динарској противвредности роба или услуга потребних суду, по избору награђеног суда. 
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Одлуку о врсти награде доноси председник Врховног касационог суда за сваку годину, у 

зависности од расположивих финансијских средстава.  

 

Члан 5. 

Награде и признања из члана 3. став 2. тачке 1 и 2, додељују се на основу остварених 

резултата рада судова, према статистичким извештајима које судови достављају Врховном 

касационом суду, у складу са одредбама Судског пословника.  

Награда за иновацију из члана 3. став 2, тачка 3, додељује се на основу образложеног 

предлога председника суда или председника непосредно вишег суда. 

 

Члан 6. 

Општа седница Врховног касационог суда образује Комисију за доделу награда и 

признања (у даљем тексту: Комисија) коју чине председник Врховног касационог суда и 

четири судије тог суда. Председник Врховног касационог суда председава радом 

Комисије.  

Мандат чланова Комисије из реда судија траје две године. 

 

Члан 7. 

Комисија објављује позив за подношење предлога за иновацију из члана 5 став 2. 

Правилника и одређује примерени рок за достављање предлога.  

 

Члан 8. 

Комисија доноси одлуку о додели награда и признања већином гласова свих чланова 

Комисије.  

Изјашњавање чланова Комисије је јавно. 

 

Члан 9. 

Одлуке о додељеним наградама и признањима објављују се на интернет презентацији 

Врховног касационог суда. 

Плакете о наградама и признањима додељеним судовима уручјује председник Врховног 

касационог суда, по правилу, на Годишњем  саветовању судија Републике Србије.  

 

Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Суда.  

 

 

                                                                                ЗА ОПШТУ СЕДНИЦУ 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 

                                                                                  Драгомир Милојевић 


