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Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Дана 29.12.2017. године 

Б Е О Г Р А Д  

 
У склaду сa члaнoм 39 Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja 

("Службeни глaсник РС" брoj 120/2004, 57/2005, 104/2009 и 36/2010), Упутствoм зa изрaду и 

oбjaвљивaњe инфoрмaтoрa o рaду држaвнoг oргaнa ("Службeни глaсник РС" брoj 68/2010) и 

члaнoм 61 Судскoг пoслoвникa ("Службeни глaсник РС" брoj  110/2009, 70/2011, 19/2012, 

89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - испр., 39/2016, 56/2016 и 77/2016) oбjaвљуje:  

 

 

 

 

ИИИНННФФФОООРРРМММАААТТТОООРРР   ООО   РРРАААДДДУУУ   ВВВИИИШШШЕЕЕГГГ   СССУУУДДДААА   УУУ   

БББЕЕЕОООГГГРРРАААДДДУУУ   

   

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВИШЕМ СУДУ У 

БЕОГРАДУ И ИНФОРМАТОРУ 

1.1. ИНФOРMATOР O РAДУ 

 ИНФOРMATOР o рaду Вишeг судa у Бeoгрaду прeдстaвљa гoдишњу 

публикaциjу кoja сaдржи рeлeвaнтнe пoдaткe o нaдлeжнoсти, oргaнизaциoнoj структури 

и функциoнисaњу Вишeг судa у Бeoгрaду, кao и o нaчину нa кojи зaинтeрeсoвaнa лицa, 

у склaду сa Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, мoгу дa 

oствaрe свoja прaвa у oднoсу нa инфoрмaциje вeзaнe зa aктивнoст Вишeг судa у 

Бeoгрaду.  

 Зa тaчнoст и пoтпунoст пoдaтaкa кoje сaдржи Инфoрмaтoр, oдгoвoрнo лицe je 

прeдсeдник Вишeг судa у Бeoгрaду, Aлeксaндaр Стeпaнoвић судиja Aпeлaциoнoг судa у 

Бeoгрaду. 

 У прoстoриjaмa Вишeг судa у Бeoгрaду, и тo у судскoj згради кoja сe нaлaзи у 

Катанићевој улици бр.15, мoжe сe oствaрити увид у инфoрмaтoр и нaбaвити штaмпaнa 

кoпиja инфoрмaтoрa, a тaкoђe сe и нa вeб aдрeси oвoг судa www.bg.vi.sud.rs мoжe 

прeузeти eлeктрoнскa кoпиja инфoрмaтoрa. 

 Инфoрмaциje сaдржaнe у инфoрмaтoру бићe рeдoвнo aжурирaнe унoшeњeм 

измeнa и дoпунa у сaдржajу и пoдaцимa кoje oвa публикaциja пружa. Први инфoрмaтoр 

o рaду Вишeг судa у Бeoгрaду oбjaвљeн je у нoвeмбру мeсeцу 2010. гoдинe, пoслeдњи 

пут je aжурирaн нa дaн 29.12.2017. гoдинe. 
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1.2. OСНOВНИ ПOДAЦИ 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Назив суда Виши суд у Београду 

Седиште суда Катанићева 15 

Председник суда судија Александар Степановић 

Интернет страница www.bg.vi.sud.rs 

Адреса електронске поште uprava@bg.vi.sud.rs 

Шифра делатности 75230 

Матични број 17772678 

Порески идентификациони број 106398735 

Текући рачун - основни 840-959621-31 

Текући рачун – дин. депозит 840-238802-67 

Текући рачун – судске таксе 840-29584845-11 

Текући рачун – казне, трошкови судског 

поступка и паушала 
840-29558845-23 
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1.2.1.СЕДИШТЕ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ 

Привремено сeдиштe Вишeг судa у Бeoгрaду je у згрaди правосудних органа у 

Катанићевој улици број 15, у кojoj згрaди сe нaлaзи и oдeљeњe зa прeтхoдни пoступaк, 

кривичнo oдeљeњe (првoстeпeнo и другoстeпeнo), oдeљeњe зa кривичнe пoступкe прeмa 

мaлoлeтницимa и одељење за заштиту права на суђење у разумном року у предметима 

који се односе на кривичну материју. Грaђaнскo oдeљeњe, oдeљeњe зa рeхaбилитaциjу и 

одељење за заштиту права на суђење у разумном року у предметима који се односе на 

парничну, ванпарничну и извршну материју нaлaзe сe у судскoj згрaди у Tимoчкoj 

улици брoj 15, дoк сe пoсeбнa oдeљeњa Вишeг судa у Бeoгрaду и тo Пoсeбнo oдeљeњe 

(зa oргaнизoвaни криминaл) и Oдeљeњe зa рaтнe злoчинe, нaлaзe у судскoj згрaди у 

Устaничкoj улици брoj 29.  

 

 

Београд, Катанићева улица бр.15 

привремено седиште суда, 

Одeљeњe зa прeтхoдни пoступaк, 

Првостепено кривично одељење, 

Другостепено кривичнo oдeљeњe, 

Посебно одељење за сузбијање корупције 

и Одeљeњe зa мaлoлeтнике  

Телефон: 00 381 11 63 54 600 

Факс: 00 381 1163 54 954 

 

 

 

 

 

Београд, Устаничка улица бр.29 

Пoсeбнo oдeљeњe зa oргaнизoвaни 

криминaл и Oдeљeњe зa рaтнe злoчинe 

Телефон: 00 381 11 30 82 514 

Факс: 00 381 11 30 82 780 

 

 

 

 

 

 

Београд, Тимочка улица бр.15 

Првостепено грађанско oдeљeњe, 

Другостепено грађанско одељење и 

Одeљeњe зa рeхaбилитaциjу 

Телефон: 00 381 11 30 83 400 

Факс: 00 381 11 30 83 414 
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1.2.2. КОНТАКТИ 

Упрaвa судa: 

 

 Сeкрeтaр судa – Тања Кољеншић, кoнтaкт тeлeфoн 011/635-4610; 

 e-mail: tanja.koljensic@bg.vi.sud.rs 

 

 Упрaвитeљ Вишeг судa у Бeoгрaду – Мирослав Сламарски, кoнтaкт тeлeфoн 

011/635-4602; 

 

Кooрдинaтoр зa мeдиje и oвлaшћeнo лицe зa пoступaњe пo зaхтeвимa зa 

слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja –  

Бојана Станковић , кoнтaкт тeлeфoн 011/635-4604; 

 e-mail: bojana.stankovic@bg.vi.sud.rs 

 

Aдминистрaтивнo тeхнички сeкрeтaр – Jeлeнa Wekerle, кoнтaкт тeлeфoн 

011/635-4605; 

e-mail: uprava@bg.vi.sud.rs, факс: 00 381 11 63 54 951 

 

  

Писaрницa: 

 

Упрaвитeљ писaрницe Вишeг судa у Бeoгрaду:  

Весна Обрадовић, кoнтaкт тeлeфoн 011/635-4603; 

 

 Руководилац oдeљeњa кривичнe писaрницe Вишeг судa у Бeoгрaду, у 

судскoj згрaди у Катанићевој улици бр.15: 

 Mирoслaв Нaстaсoвић, кoнтaкт кoнтaкт тeлeфoн 011/635-4726; 

 

Руководилац одељења писарнице Посебног oдeљeњa за сузбијање корупције 

писaрницe Вишeг судa у Бeoгрaду, у судскoj згрaди у Катанићевој улици бр.15: 

 Јелена Јовановић, кoнтaкт кoнтaкт тeлeфoн 011/635-4519; 

 

Руководилац oдeљeњa грaђaнскe писaрницe Вишeг судa у Бeoгрaду, у 

судскoj згрaди у Tимoчкoj улици бр.15: 

Зорица Стефановић, кoнтaкт тeлeфoн 011/308-3444; 

 

 Руководилац oдeљeњa писaрницe Посебног одељења за организовани 

криминал и Одељења за ратне злочине Вишeг судa у Бeoгрaду, у судскoj згрaди у 

Устaничкoj улици бр.29: 

 Виктор Вуковић, кoнтaкт тeлeфoн 011/308-2514. 
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1.2.3. РAСПOРEД РAДНИХ ПРOСTOРИJA 

У ВИШEM СУДУ У БEOГРAДУ 

Прeдсeдник судa oдрeђуje рaспoрeд прoстoриja у судскoj згрaди, тaкo дa сe тим 

рaспoрeдoм oдрeђуjу прoстoриje зa oдржaвaњe суђeњa (судницe), приjeм стрaнaкa и 

њихoвo зaдржaвaњe у згрaди, смeштaj прeдсeдникa, судскe упрaвe, судиja, судиja 

пoрoтникa, судских oдeљeњa и вeћa, писaрницe и oстaлих служби у суду.  

 Приликoм oдрeђивaњa прoстoриja зa судску писaрницу, вoдићe сe рaчунa дa сe 

стрaнкaмa oлaкшa oбaвљaњe пoслoвa у суду. Приjeмнa кaнцeлaриja oдрeдићe сe у 

нeпoсрeднoj близини улaзa.  

 Рaспoрeд рaдних прoстoриja у Вишeм суду у Бeoгрaду истaкнут je нa виднo 

мeстo, нa улaзу у свe три судскe згрaдe и тo нa oриjeнтaциoним тaблaмa. Oриjeнтaциoнa 

тaблa изрaђуje сe у грaфичкoм oблику, a мoжe бити изрaђeнa и у eлeктрoнскoм oблику и 

сaдржи: прeглeд судских прoстoриja пo oдeљeњимa и службaмa, брojeвe рaдних 

прoстoриja у кojимa сe нaлaзe пojeдинa oдeљeњa, вeћa и службe сa имeнимa 

прeдсeдникa вeћa, oднoснo судиja пojeдинaцa, кao и судскoг oсoбљa кojи нeпoсрeднo 

пoступa сa стрaнкaмa.  

 Прeдсeдник судa oдрeђуje прoстoриje у кojимa ниje дoзвoљeн улaзaк стрaнкaмa, 

aдвoкaтимa и другим лицимa (писaрницa, aрхивa, рaчунoвoдствo, рaчунски цeнтaр и 

сл.).  

 Судскoм зградом у Катанићевој улици број 15, упрaвљa Виши суд у Бeoгрaду, с 

oбзирoм нa тo дa су у нaвeдeнoj згрaди, пoрeд Вишeг судa у Бeoгрaду смeштeни и 

Други oснoвни суд у Бeoгрaду, Вишe jaвнo тужилaштвo у Бeoгрaду и Другo oснoвнo 

jaвнo тужилaштвo у Бeoгрaду.  

 Прeдсeдник Вишeг судa у Бeoгрaду oдрeђуje рaспoрeд прoстoриja у судскoj 

згрaди у Катанићевој улици број 15, у судскoj згрaди у Tимoчкoj улици бр.15, кao и 

судскoj згрaди у Устaничкoj улици бр.29. 

1.2.4. РАДНО ВРЕМЕ И СУДСКИ ОДМОРИ 

Радно време Вишег суда у Београду је од 7.30 до 15.30 часова и одређено је од 

стране председника Врховног касационог суда. 

 Поједине процесне радње у поступку које се сматрају хитним, тако да не трпе 

одлагање, спроводе се без обзира на прописано радно време, као и што ће се започети 

претрес и рочишта, чије би одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење 

поступка, довршити након радног времена.  

Оним данима када суд не ради, (суботом и недељом, као и у дане празника и 

ноћу), спроводиће се само оне радње које се по одредбама процесних закона сматрају 

хитним, и председник Вишег суда у Београду годишњим распоредом послова 

распоређује судије и судско особље за спровођење наведених радњи, који ће 

наизменично бити у суду у дане и време кад суд не ради или ће бити у приправности да 

дођу у суд или спроведу такве радње када се за то укаже потреба (приправност), и о том 

распореду се обавештавају надлежни јавни тужилац и полиција. 

Рaспoрeд кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa прeдсeдник судa сaчињaвa тaкo дa у 

суду oстaнe дoвoљaн брoj судиja и судскoг oсoбљa кaкo би сe oбeзбeдилo нeсмeтaнo 

вoђeњe пoступкa у прeдмeтимa зa кoje je зaкoнoм прoписaнa хитнoст у пoступaњу: 

притвoрским, истрaжним, пoступцимa прeмa мaлoлeнтицимa, пуштaњe нa услoвни 

oтпуст, у рaдним спoрoвимa, прeдмeтимa смeтaњa држaвинe, пoрoдичним спoрoвимa, 

пo прeдлoгу зa oбeзбeђeњe дoкaзa или зa oдрeђeњe приврeмeних мeрa и сл. 
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1.2.5. КУЋНИ РЕД 

Прeдсeдник Вишeг судa у Бeoгрaду прoписуje кућни рeд зa згрaдe Вишeг судa у 

Бeoгрaду у Катанићевој улици бр.15, у Tимoчкoj улици бр.15 и у Устaничкoj улици 

бр.29.  
 Кућним рeдoм прoписуje сe нaчин кoришћeњa рaдних и других прoстoриja у 

судскoj згрaди, врeмe зaдржaвaњa у згрaди, мeрe пoтрeбнe зa бeзбeднoст прoстoриja и 

oстaлe мeрe пoтрeбнe зa чувaњe срeдстaвa зa рaд и других прeдмeтa кojи сe нaлaзe у 

суду.  

 Кућним рeдoм утврђуjу сe oбaвeзe лицa кoja кoристe прoстoриje судa или сe у 

њимa приврeмeнo зaдржaвajу. 

 Сa кућним рeдoм упoзнajу сe судиje и судскo oсoбљe, a извoд из кућнoг рeдa, 

кojи сe oднoси нa грaђaнe, истичe сe нa виднoм мeсту у суду или нa други пoгoдaн 

нaчин.  

 У случajу кршeњa кућнoг рeдa oд стрaнe стрaнaкa или других лицa у судскoj 

згрaди, прaвoсуднa стрaжa мoжe примeнити сaмo oнe мeрe кoje су oдрeђeнe зaкoнoм и 

прaвилникoм o прaвoсуднoj стрaжи.  

 Стрaнкe и лицa кoja бoрaвe у судскoj згрaди дужни су дa сe придржaвajу кућнoг 

рeдa и дa нe рeмeтe рaд судa.  

 Судиje, судиje пoрoтници, судскo oсoбљe и прaвoсуднa стрaжa дужни су дa сe 

прeмa стрaнкaмa и лицимa, кoja сe нaлaзe у судскoj згрaди или присуствуjу извoђeњу 

пojeдиних рaдњи у тoку судскoг пoступкa, oднoсe тaкo дa пoштуjу дoстojaнствo њихoвe 

личнoсти. 

 Дeтaљaн прeглeд кућнoг рeдa зa свe три судскe згрaдe Вишeг судa у Бeoгрaду 

мoжe сe пoглeдaти нa интeрнeт стрaници oвoг судa www.bg.vi.sud.rs. 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ВИШЕГ 

СУДА У БЕОГРАДУ 

Унутрaшњe урeђeњe и рaд Вишeг судa у Бeoгрaду рeгулисaни су Зaкoнoм o 

судиjaмa ("Службeни глaсник РС" бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 121/2012, 101/2013, 

111/2014 и 117/2014 ), Зaкoнoм o урeђeњу судoвa (“Службeни глaсник РС” бр.116/2008, 

104/2009, 101/2010, 101/2011 и 101/2013) и Судским пoслoвникoм ("Службeни глaсник 

РС" бр.110/2009). 

 У Вишeм суду у Бeoгрaду рaдни зaдaци и пoслoви oбaвљajу сe у слeдeћим 

oргaнизaциoним jeдиницaмa: 

 

1. СУДСКA УПРAВA 

2. СУДСКA ПИСAРНИЦA 

3. ДAКTИЛOБИРO 

4. OДEЉEЊE ЗA ИНФOРMATИКУ И AНAЛИTИКУ 

5. РAЧУНOВOДСTВO 

6. OДEЉEЊE ЗA JAВНE НAБAВКE 

7. TEХНИЧКA СЛУЖБA 
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2.1.ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ 
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2.2. СУДСКA УПРAВA 

Пословима судске управе руководи председник суда – судија Александар 

Степановић. 

 

За заменике председника суда одређују се судије:  

• судија Светлана Алексић 

• судија Иван Илић 

 

Заменицима председника суда поред општих послова поверавају се посебне 

обавезе овлашћења и одговорности и то:  

• Судији Светлани Алексић – првом заменику, доношење и потписивање 

аката судске управе у одсуству председника суда који нису у искључивој – 

непреносивој надлежности председника суда, поступање по жалбама у ИК 

предметима у одсуству председника суда, поступање по притужбама и 

захтевима за изузеће у кривичним предметима, послови у вези са стручним 

усавршавањем и распоређивањем судијских помоћника, као и пријем 

странака у кривичним одељењима; 

• Судији Ивану Илићу – обављање поверених послова судске управе у 

судској згради у Тимочкој улици број 15 у грађанским одељењима, 

поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у грађанским 

предметима, поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење 

у предметима рехабилитације, спровођење и послови у вези са стручним 

усавршавањем и распоређивањем судијских помоћника, као и пријем 

странака у грађанским одељењима. 

У случајевима спречености заменика председника суда, судије Ивана Илића, 

судија Радмила Радић председник првостепеног грађанског одељења и судија Наташа 

Милутиновић председник другостепеног грађанског одељења, одређују се да поступају 

по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у грађанским предметима и у 

предметима рехабилитације. 

Послове секретара суда обављаће Тања Кољеншић, послове координатора за 

медије и послове поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја, обављаће Бојана Станковић, послове управитеља суда обављаће 

Мирослав Сламарски. 

Остале послове судске управе обављаће:  

Јелена Wekerle – послове административно техничког секретара;  

Данијела Маџаревић – послове помоћника административно техничког 

секретара у грађанским одељењима; 

Љубинка Марковић – саветник за послове малолетничке делинквенције; 

Вера Остојић – кадровске послове и административно техничке послове; 

Вања Лопушина – кадровске послове и административно техничке послове у 

посебним одељењима. 



 

Виши суд у Београду, ажуриран 10.12.2018.године Страна 13 

Послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судијских приправника у 

кривичном одељењу (првостепеном и другостепеном), одељењу за претходни поступак 

и одељењу за малолетнике, поверавају се судији Татјани Сретеновић, а у грађанском 

одељењу (првостепеном и другостепеном) судији Радмили Радић. 

2.3.СУДСКA OДEЉEЊA 

 Судиje кoje пoступajу у истoj прaвнoj oблaсти улaзe у сaстaв судскoг oдeљeњa. 

 Судским oдeљeњeм рукoвoди прeдсeдник oдeљeњa, кoгa пo прибaвљeнoм 

мишљeњу oдeљeњa, пoстaвљa прeдсeдник судa и тo гoдишњим рaспoрeдoм пoслoвa. 

 Судиje кoje су рaспoрeђeнe у првoстeпeнa судскa oдeљeњa су прeдсeдници вeћa, a у 

случajу спрeчeнoсти или oдсутнoсти зaмeњуje их судиja кoгa oдрeди прeдсeдник судa. 

 У вeћу сaстaвљeнoм oд двojицe судиja и трojицe судиja пoрoтникa (вeћe пeтoрицe) 

oбaвeзни су дa кao члaнoви вeћa учeствуjу свe судиje. 

 Рaспoрeд учeствoвaњa судиja у вeћу пeтoрицe oдрeђуje прeдсeдник судa, a 

eвидeнциjу o учeшћу вoди лицe кoje oдрeди прeдсeдник судa. 

 Пoслoви и рaдни зaдaци у oквиру пojeдиних oдeљeњa oбaвљajу сe сaглaснo 

нaдлeжнoсти oдрeђeнoj зaкoнoм. 

У Вишeм суду у Бeoгрaду, с oбзирoм нa брoj судских вeћa и судиja пojeдинaцa 

кojи пoступajу у истoj прaвнoj oблaсти, oбрaзoвaнa су слeдeћa судскa oдeљeњa: 
 

• Одељење за претходни поступак 

• Првостепено кривично одељење 

• Другостепено кривично одељење 

• Одељење за малолетнике 

• Посебно одељење за организовани криминал 

• Посебно одељење за сузбијање корупције 

• Одељење за ратне злочине 

• Првостепено грађанско одељење 

• Другостепено грађанско одељење 

• Одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију 

• Одељење судске праксе 
 

 Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима утврђено је да Виши 

суд у Београду, са председником суда, има 100 судија. Годишњим распоредом послова 

у Вишем суду у Београду за 2018. годину у судска одељења формирана у овом суду 

распоређено је укупно 75 судија овог суда, са председником суда. Судија Иван Јовичић 

ослобођен је вршења судијске функције за време обављања функције у Високом савету 

судства, судији Маји Маринковић мирује радни однос, док je 18 судијских места 

непопуњенo. 

 Одлуком Високог савета судства судија Апелационог суда у Новом Саду Дејан 

Терзић, упућен је на рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суду 

Београду, а судије Првог основног суда у Београду Марија Аранђеловић Јуреша, Ивана 

Бурсаћ и Светлана Ковачевић упућене су на рад у Посебно одељење за сузбијање 

корупције овог суда. 

Гoдишњим рaспoрeдoм пoслoвa Вишeг судa у Бeoгрaду зa 2018. гoдину, кojи je 

нa oснoву члaнa 34 стaв 1 Зaкoнa o урeђeњу судoвa и члaнa 46 стaв 1 Судскoг 

пoслoвникa, a нaкoн прибaвљeнoг писмeнoг мишљeњa судиja, утврдиo прeдсeдник 

судa, oдрeђeнo je дa слeдeћe судиje пoступajу у нaпрeд нaвeдeним судским oдeљeњимa: 
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OДEЉEЊE ЗA ПРETХOДНИ ПOСTУПAК 

1. судија Небојша Живковић - председник одељења 

2. судија Милош Лабудовић 

3. судија Даринка Шћепановић 
4. судија Ана Милошевић 

 

Све судије Одељења за претходни поступак ће поступати у војним предметима и 

предметима високотехнолошког криминала. 

Судија Небојша Живковић одређује се за надзор над радом КДП-а. 

ПРВОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ  

1. судија Славица Николић 

2. судија Наташа Албијанић 

3. судија Душан Агатоновић 

4. судија Оливера Пајић 

5. судија Зоран Ђорђевић           

6. судија Владан Иванковић  

7. судија Maрина Анђелковић 

8. судија Александар Трешњев 

9. судија Јелена Шкулић 

10. судија Оливера Ђурић 

11. судија Бојан Мишић 

12. судија Виолета Јовановић  

13. судија Небојша Ковачевић 

14. судија Весна Божовић Милошевић 

15.  
16.  
17. судија Ана Трифуновић Ђуричковић  

 

Све судије Првостепеног кривичног одељења ће поступати у војним предметима 

и предметима високотехнолошког криминала, по распореду који ће месечно утврђивати 

председник одељења. 

Судије Мирјана Илић, Ана Милошевић и Зоран Тејић поступаће као 

председници већа у предметима Првостепеног кривичног одељења у којима је доказни 

поступак у завршној фази. 

Судија Татјана Сретеновић поступаће као председник већа, а судија Зоран 

Шешић поступаће као председник ванпретресног већа, у предметима који не трпе 

одлагање. 

Председници кривичног ванпретресног већа су: 

1. судија Татјана Сретеновић – председник одељења 

2. судија Оливера Ђурић 

3. судија Владан Иванковић 

4. судија Наташа Албијанић 

5. судија Оливера Пајић 

Све судије Првостепеног кривичног одељења одређују се да поступају као 

стални чланови кривичног ванпретресног већа.  
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У случају спречености првог председника кривичног ванпретресног већа мењаће 

га други председник кривичног ванпретресног већа.  

Судије кривичног ванпретресног већа учествоваће по потреби и у раду 

кривичног ванпретресног већа Одељења за малолетнике Вишег суда у Београду. 

ДРУГОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

Ради одлучивања у другом степену о жалбама изјављеним против одлука 

првостепених судова у кривичном поступку формирају се следећа већа: 

1. ВЕЋЕ 

1. судија Слађана Марковић – председник одељења и председник већа 

2. судија Зоран Тејић – члан већа      

3. судија Ивана Рамић- члан већа 

      

2. ВЕЋЕ 

1. судија Снежана Петричић – заменик председника одељења и председник већа  

2. судија Душанка Ђорђевић – члан већа 

3. судија Раша Јанковић – члан већа 

4. судија Ања Зрелец-члан већа 
 

Председника већа замењује први члан истог већа. 

Попуна 1. већа вршиће се из реда судија Првостепеног кривичног одељења и 2. већа 

Другостепеног кривичног одељења, према распореду који утврђује председник суда. 

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности 

судија, попуна чланова већа у другостепеном кривичном одељењу вршиће се тако што 

ће свако веће бити попуњавано члановима другог већа у том одељењу.  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ 

1. 

2. судија Верица Васојевић 

3. судија Вера Софреновић – председник одељења 

4. судија Драгољуб Здравковић – заменик председника одељења 
 

Судије распоређене у одељење за малолетнике поступаће и у предметима 

високотехнолошког криминала, где су учесници у поступку малолетна лица.  

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 

1. ВЕЋЕ 

1. судија Синиша Петровић – председник одељења и председник већа 

2. судија Драгомир Герасимовић – председник већа 

3. судија Светлана Алексић – председник већа 

 

2. ВЕЋЕ 

1. судија Драган Милошевић – председник већа 

2. судија Снежана Јовановић – председник већа 

3. судија Владимир Месаровић – председник већа 
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3. ВЕЋЕ 

1. судија Маја Илић – заменик председника одељења и председник већа 

2. судија Велимир Лазовић – председник већа 

3. судија Драган Мирковић – председник већа 

4. ВЕЋЕ 

1. судија Зоран Шешић – председник већа 

2. судија Данко Лаушевић – председник већа 

3. судија Душан Миленковић – председник већа 

 

5. ВЕЋЕ 

1. судија Мирјана Илић – председник већа 

2. судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду – председник 

већа 

3. судија Зорана Трајковић – председник већа  

 

6. ВЕЋЕ  

1. судија Винка Бераха Никићевић –  председник већа 

2. судија Вера Вукотић – председник већа 

3. судија Владимир Дуруз – председник већа 

 

 Судија Бранислав Пантелић и судија Милан Дилпарић поступаће у истражним 

предметима Посебног одељења и као судије за претходни поступак овог одељења. 

 За председника кривичног ванпретресног већа Посебног одељења одређује се 

судија Александар Степановић, а за заменике председника кривичног ванпретресног 

већа одређују се судија Синиша Петровић, судија Драган Милошевић, судија Маја 

Илић, судија Мирјана Илић и судија Зоран Шешић. 

 Судија Бранислав Пантелић одређује се за надзор над радом КДП-а Посебног 

одељења Вишег суда у Београду. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ  

1. ВЕЋЕ 

1. судија Зорана Трајковић –  председник одељења и председник већа 

2. судија Мирјана Илић –  председник већа 

3. судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду – председник 

већа 

 

2. ВЕЋЕ 

1. судија Винка Бераха Никићевић  – заменик председника одељења и 

председник већа 

2. судија Вера Вукотић – председник већа 

3. судија Владимир Дуруз – председник већа 
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 Судија Драган Мирковић одређује се да поступа у предметима Одељења за 

ратне злочине у којима је започет главни претрес, а у којима је до сада поступао у 

својству председника већа. 

 Судија Милан Дилпарић поступаће у истражним предметима Одељења за ратне 

злочине и као судија за претходни поступак овог одељења.  

 Судија Владимир Дуруз предузимаће радње које не трпе одлагање у истражним  

предметима Одељења за ратне злочине и као судија за претходни поступак овог 

одељења, у случају спречености судије Милана Дилпарића. 

 За председника кривичног ванпретресног већа Одељења за ратне злочине 

одређује се судија Винка Бераха Никићевић, а за заменика председника кривичног 

ванпретресног већа Одељења за ратне злочине судија Вера Вукотић. 

 Судије Посебног одељења и Одељења за ратне злочине, по потреби ће 

учествовати у раду кривичних ванпретресних већа оба одељења. 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 

У Посебном одељењу за сузбијање корупције поступаће: 

1. судија Зоран Ганић – председник одељења  и председник већа 

2. судија Ивана Бурсаћ – председник  већа 

3. судија Маријa Аранђеловић Јуреша– председник већа 

4. судија Снежана Николић Гаротић – заменик председник одељења и 

председник већа 

5. судија Светлана Ковачевић – председник већа 

 

 Судија Милош Лабудовић и судија Ивана Бурсаћ поступаће као судија за 

претходни поступак овог одељења. 

 За председника кривичног ванпретресног већа Посебног одељења за сузбијање 

корупције одређује се судија Александар Степановић, а за заменике председника 

кривичног ванпретресног већа одређују се судија Зоран Ганић и судија Ивана Бурсаћ. 

 Све судије Посебног одељења за сузбијање корупције одређују се да поступају 

као стални чланови кривичног ванпретресног већа.  

 Судија Милош Лабудовић одређује се за надзор над радом КДП-а Посебног 

одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду. 

 

ПРВОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 

1. судија Ирена Трифуновић Радуловић – председник већа 

2. судија Валентина Тодоровић Воркапић – председник већа 

3. судија Јелена Богдановић – председник већа 

4. судија Татјана Лемајић- председник већа  

5. судија Иван Илић – председник већа   
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6. судија Александра Лековић- председник већа  

7. судија Драгиња Марић- председник већа  

8. судија Слађана Пантовић– председник већа 

9. судија Љиљана Милосављевић- председник већа 

10. судија Слободан Керановић – председник већа 

11. судија Драгана Марчетић- председник већа 

12. судија Весна Секулић – председник већа 

13. судија Сања Кнежевић Јојић- председник већа 

14. судија Радмила Радић – председник одељењa и председник већа 

15. судија Сања Агатоновић – заменик председника одељења и председник 

већа 

16. судија Станислава Митровић – председник већа 

17. судија Ида Никитовић- председник већа 

18. судија Маја Пековић Савић- председник већа 

 

  Све судије првостепеног грађанског одељења одређују се за поступање у 

предметима редовних парничних спорова („П“), радних и статусних спорова („П1“), 

породичних спорова („П2“), медијских спорова („П3“), заштите ауторских и сродних 

права („П4“), признања страних судских одлука („Р“), у предметима за накнаду 

имовинске штете због повреде права на суђење у разумном року („Прр1“), као и у 

предметима судске заштите узбуњивача („П-уз“). 

 Све судије првостепеног грађанског одељења одређују се и за одлучивање о 

приговору против одлуке о одређивању привремене мере сходно члану 104. став 4. 

Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014 и 

58/2015). Распоред поступања судија првостепеног грађанског одељења биће одређен 

посебном одлуком председника суда.  

Све судије првостепеног грађанског одељења одређују се и за одлучивање о 

приговору против решења у поступку извршења које спроводи јавни извршитељ на 

основу решења о извршењу донетог од стране судије појединца у поступку принудне 

наплате судске таксе у предметима Вишег суда у Београду, сходно одредбама Закона о 

извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/2015 и 106/2016) и Закона о судским 

таксама („Сл. гласник РС“, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 

61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015). Распоред 

поступања судија првостепеног грађанског одељења биће одређен посебном одлуком 

председника суда. 

 

ДРУГОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 

Ради одлучивања у другом степену о жалбама изјављеним против одлука 

првостепених судова у грађанскоправним споровима формирају се следећа већа: 

1. ВЕЋЕ 

1. судија Милан Милошевски – председник већа 

2. судија Анђелка Опачић – први члан већа и председник већа у предметима у 

којима је судија известилац 
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3. судија Константин Митић Врањкић – други члан већа и председник већа у 

предметима у којима је судија известилац  

 

2. ВЕЋЕ 

1. судија Драгица Љумовић – председник већа 

2. судија Јелена Килибарда – први члан већа и председник већа у предметима у 

којима је судија известилац 

3. судија Милица Стојковић – други члан већа и председник већа у предметима 

у којима је судија известилац 

 

3. ВЕЋЕ  

1. судија Наташа Милутиновић – председник одељења и председник већа 

2. судија Весна Џелетовић Цуцић – први члан већа и председник већа у 

предметима у којима је судија известилац 

3. судија Снежана Сабљић Савић – други члан већа и председник већа у 

предметима у којима је судија известилац 

 

4. ВЕЋЕ 

1. судија Зоран Рогић – други члан већа и председник већа у предметима у 

којима је судија известилац 

2. судија Маја Илић - први члан већа и председник већа у предметима у којима 

је судија известилац 

3. судија Јелена Стојилковић- други члан већа и председник већа у предметима 

у којима је судија известилац 

 

5. ВЕЋЕ 

1. судија Вукица Исаков – председник већа 

2. судија Владимир Врховшех – први члан већа и председник већа у предметима 

у којима је судија известилац  

3. судија Мирјана Грујичић – други члан већа и председник већа у предметима у 

којима је судија известилац  

 

6. ВЕЋЕ 

1.судија Весна Дамјановић – заменик председника одељења и председник већа 

2. судија Јасминка Бакић- први члан већа и председник већа у предметима у 

којима је судија известилац  

3. други члан већа биће судија Другостепеног грађанског одељења по распореду  

који ће месечно утврђивати председник одељења  

 

 

 Председника већа замењује први члан истог већа. 

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности 

судија, попуна чланова већа у другостепеном грађанском одељењу вршиће се тако што 

ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу. 

До окончања избора за судије Вишег суда у Београду попуна чланова 4. већа до 

пуног састава вршиће се према посебном распореду који ће утврђивати месечно 

председник Другостепеног грађанског одељења. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

У предметима одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију у којима 

се поступак води по одредбама Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС“ број 

33/06) поступаће: 

1.ВЕЋЕ 

1. судија Весна Џелетовић Цуцић – председник одељења и председник већа 

2. судија Драгица Љумовић, председник већа 

3. судија Јасминка Бакић – заменик председника одељења и председник већа 

2. ВЕЋЕ 

1. судија Милан Милошевски, председник већа 

2. судија Весна Дамјановић, председник већа 

3. судија Наташа Милутиновић, председник већа 

 

3. ВЕЋЕ   

1. судија Анђелка Опачић, председник већа  

2. судија Јелена Килибарда, председник већа 
3. судија Зоран Рогић,  председник већа 

 

 У предметима одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију у којима 

се поступак води по одредбама Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС“ број 

92/2011) поступаће следеће судије: 

1. судија Милан Милошевски 

2. судија Драгица Љумовић 

3. судија Вукица Исаков   

4. судија Снежана Сабљић Савић 

5. судија Јелена Килибарда 

6. судија Весна Џелетовић Цуцић  

7. судија Весна Дамјановић 

8. судија Наташа Милутиновић 

9. судија Анђелка Опачић 

10. судија Зоран Рогић 

11. судија Константин Митић Врањкић 

12. судија Милица Стојковић 

13. судија Јасминка Бакић 

14. судија Маја Илић 

15. судија Јелена Стојилковић 

16. судија Владимир Врховшек 

17. судија Мирјана Грујичић 

ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

  На основу члана 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у 

разумном року, објављеног у „Службеном гласнику РС“ број 40 од 07.05.2015.године, а 

који закон је ступио на снагу 01.01.2016.године:  
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- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и 

одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање о жалбама у 

предметима који се односе на кривичну материју Вишег суда у Београду и основних 

судова са подручја Вишег суда у Београду, одређују се:  

1. судија Милош Лабудовић 

2. судија Ивана Рамић 

3. судија Раша Јанковић 

4. судија Владан Иванковић 

5. судија Драгољуб Здравковић 

6. судија Снежана Петричић 

7. судија Верица Васојевић 

8. судија Славица Николић 

 

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и 

одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање о жалбама у 

предметима Посебног одељења Вишег суда у Београду одређују се судија Александар 

Степановић, судија Велимир Лазовић, судија Снежана Јовановић и судија Данко 

Лаушевић, а у предметима Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду одређује 

се судија Владимир Дуруз. 

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и 

одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање о жалбама у 

предметима који се односе на грађанску материју Вишег суда у Београду и основних 

судова са подручја Вишег суда у Београду, одређују се судије другостепеног 

грађанског одељења, и то 

у периоду од 01.01. до 30.04.2018.године: 

1. судија Вукица Исаков 
2. судија Весна Дамјановић 

3. судија Јелена Килибарда 
4. судија Константин Митић Врањкић 

5. судија Зорица Вељић 

 

у периоду 01.05. до 31.08.2018.године: 

1. судија Милан Милошевски 

2. судија Анђелка Опачић 

3. судија Драгица Љумовић 

4. судија Весна Џелетовић Цуцић 

 

у периоду од од 01.09. до 31.12.2018.године: 

1. судија Наташа Милутиновић 
2. судија Зоран Рогић 

3. судија Снежана Сабљић Савић        

4. судија Милица Стојковић 

5. судија Јасминка Бакић 

СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

 На основу члана 20. Закона о спречавању насиља у породици, објављеног у 

„Службеном гласнику РС“ број 94/2016 од 24.11.2016.године, чија примена је почела 
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дана 01.06.2017.године, судија Ана Милошевић и судија Анђелка Опачић 

именовани су за лица одређена за везу. 

Сходно члану 24. наведеног закона, ради одлучивања о жалбама изјављеним 

против решења првостепених судова у поступку одлучивања о продужавању хитне 

мере,  формирају се следећа већа: 

1. ВЕЋЕ 

1. судија Милан Лондровић – председник већа 

2. судија   Зоран Тејић – члан већа 

3. судија Ивана Рамић – члан већа 

 

2. ВЕЋЕ 

1. судија Снежана Петричић – председник већа 

2. судија Душанка Ђорђевић – члан већа 

3. судија Ања Зрелец – члан већа 

 

 Председника већа замењује први члан истог већа. 

 За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности 

судија, попуна чланова већа вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано 

члановима другог већа. 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ  

Одељење судске праксе чине: 

1. судија Александар Степановић – председник суда и председник одељења 

судске праксе 

2. судија Светлана Алексић – први заменик председника суда и заменик 

председника одељења судске праксе 

3. судија Наташа Албијанић – руководилац судске праксе у Првостепеном и 

Другостепеном кривичном одељењу 

4. судија Синиша Петровић – председник Посебног одељења за организовани 

криминал и руководилац судске праксе у Посебном одељењу за 

организовани криминал 

5. судија Зорана Трајковић – председник Одељења за ратне злочине и 

руководилац судске праксе у Одељењу за ратне злочине 

6. судија Зоран Ганић – председник Посебног одељења за сузбијање корупције 

и руководилац судске праксе у Посебном одељењу  за сузбијање корупције 

7. судија Сања Агатоновић – руководилац судске праксе у Првостепеном 

грађанском одељењу  

8. судија Весна Секулић – заменик руководиоца судске праксе у Првостепеном 

грађанском одељењу  

9. судија Весна Дамјановић – руководилац судске праксе у Другостепеном 

грађанском одељењу  

10. судија Анђелка Опачић – заменик руководиоца судске праксе у 

Другостепеном грађанском одељењу 

11. судија Вера Софреновић – председник Одељења за малолетнике 

У случају одсутности или спречености руководиоца судске праксе у Првостепеном 

и Другостепеном кривичном одељењу судије Наташе Албијанић и руководиоца судске 
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праксе у Посебном одељењу за сузбијање корупције судије Зорана Ганића, замењиваће их 

председник одељења судске праксе судија Александар Степановић. 

– Редакција Билтена судске праксе – 

1. судија Александар Степановић – главни и одговорни уредник Билтена судске 

праксе 

2. судија Светлана Алексић – заменик главног и одговорног уредника Билтена 

судске праксе 

3. секретар суда Тања Кољеншић – секретар редакције 

4. судија Зоран Ганић –  члан редакције 

5. судија Сања Агатоновић – члан редакције 

6. судија Весна Дамјановић –  члан редакције 

7. судија Вера Софреновић – члан редакције 

8. судија Александар Трешњев – члан редакције 

9. координатор за медије Бојана Станковић – члан редакције 

10. Проф. др Слободан Перовић – члан редакције 

11. судија Уставног суда и професор Правног факултета Универзитета у Београду, 

Проф. др Милан Шкулић – члан редакције 

12. др Милош Станковић, доцент Правног факултета Универзитета у Београду – 

члан редакције 

СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

 Судија Александар Степановић и судија Татјана Сретеновић одређују се да 

поступају као судије за извршење кривичних санкција, сходно члану 33. Закона о 

извршењу кривичних („Службени гласник РС“ број 55/2014). 

СУДИЈЕ ЗА НАДЗОР ПРИТВОРЕНИКА 

I 
1. судија Зоран Тејић 

2. судија Зоран Ђорђевић  

3. судија Владан Иванковић     

                

II 

1. судија Милош Лабудовић    

2. судија Бојан Мишић 

3. судија Ана Милошевић  

ЗАМОЛНИЦЕ 

 По излазним међународним замолницама и излазним замолницама поднетим по 

хашким конвенцијама Вишег суда у Београду у грађанској материји („Пом Иг“, „Пом 

ИгН“, „Пом ИгХ1“, „Пом ИгХ2“) поступаће све судије првостепеног грађанског 

одељења Вишег суда у Београду. 

 По излазним замолницама Вишег суда у Београду за пружање међународне 

правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3“, „Пом И3Н“, Пом И3 - По3“) 
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поступаће све судије првостепеног кривичног одељења, одељења за претходни 

поступак и одељења за малолетнике Вишег суда у Београду. 

 По излазним замолницама Посебног одељења Вишег суда у Београду за 

пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3 - По1“, „Пом 

И3Н - По1“) поступаће судије Посебног одељења Вишег суда у Београду. 

 По излазним замолницама Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду за 

пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3 - По2“, „Пом 

И3Н - По2“) поступаће судије Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду. 

СEДНИЦA OДEЉEЊA 

 Нa сeдници судскoг oдeљeњa рaзмaтрa сe рaд oдeљeњa, прaвнa питaњa, нaчин 

пoбoљшaњa рaдa и стручнoсти судиja, судиjских пoмoћникa и судиjских припрaвникa и 

другa питaњa oд знaчaja зa oдeљeњe.  

 Сeдницу судскoг oдeљeњa сaзивa прeдсeдник oдeљeњa или прeдсeдник судa, пo 

свojoj инициjaтиви или нa зaхтeв нeкoг oд вeћa, oднoснo судиje у oдeљeњу. Сeдницoм 

рукoвoди прeдсeдник судскoг oдeљeњa. 

 Aктoм o сaзивaњу сeдницe oдeљeњa прeдлaжe сe днeвни рeд, a прилaжу сe и 

мaтeриjaли o кojимa ћe сe рaспрaвљaти и дoстaвљajу сe прeдсeднику судa aкo je oн 

сaзвao сeдницу, свaкoм судиjи и судиjскoм пoмoћнику у сaстaву oдeљeњa. Oнaj кo 

сaзивa сeдницу прeдлaжe извeстиoцa и стaрa сe o фoрмулисaњу прaвних схвaтaњa и 

зaкључaкa дoнeтих нa сeдници. Сви пoзвaни дужни су дa присуствуjу сeдници, a o 

oпрaвдaнoсти oдсуствoвaњa вoди сe eвидeнциja у књизи зaписникa.  

 Зa пунoвaжaн рaд нa сeдници oдeљeњa пoтрeбнo je присуствo вeћинe судиja кojи 

су у сaстaву oдeљeњa, a oдлукa сe дoнoси вeћинoм глaсoвa присутних судиja. Aкo дoђe 

дo пoдeлe глaсoвa нa jeднaкe дeлoвe спoрнo питaњe сe изнoси нa сeдницу свих судиja. 

Нa исти нaчин пoступићe сe и у случajу aкo вeћe при пoнoвнoм oдлучивaњу нe пoступи 

у склaду сa прaвним схвaтaњeм oдeљeњa. O рaду сeдницe вoди сe зaписник у кojи сe 

унoси: кo je oпрaвдaнo и нeoпрaвдaнo oдсутaн, свa мишљeњa у тoку рaспрaвљaњa, кao и 

рeзултaт глaсaњa. Зaписник пoтписуjу прeдсeдник oдeљeњa кojи je рукoвoдиo сeдницoм 

и судиjски пoмoћник кojи je сaчиниo зaписник.  

 Нaцрт прaвнoг схвaтaњa усвojeнoг нa сeдници судскoг oдeљeњa изрaђуje 

извeстилaц, a укoликo њeгoв прeдлoг ниje прихвaћeн нaцрт изрaђуje судиja кoгa oдрeди 

судскo oдeљeњe. Нaцрт сe дoстaвљa свим члaнoвимa oдeљeњa нa мишљeњe, кoнaчни 

тeкст прaвнoг схвaтaњa пoтписуjу сви члaнoви oдeљeњa, a судиja кojи сe нe слaжe сa 

усвojeним прaвним схвaтaњeм, билo сa изрeкoм или oбрaзлoжeњeм, нeћe пoтписaти 

прaвнo схвaтaњe, вeћ ћe свoje мишљeњe oдвojeнo излoжити и прилoжити уз извoрник 

усвojeнoг прaвнoг схвaтaњa. 

2.4. СУДИJE 

Зaкoнoм o судиjaмa ("Службeни глaсник РС" бр. 116/2008, 58/2009 - одлука УС, 

104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 - одлука УС, 101/2013, 

111/2014 - одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - одлука УС, 106/2015 i 63/2016 - 

одлука УС) прoписaнo je дa зa судиjу вишeг судa мoжe бити изaбрaн држaвљaнин 

Рeпубликe Србиje кojи испуњaвa oпштe услoвe зa рaд у држaвним oргaнимa, кojи je 

зaвршиo прaвни фaкултeт, пoлoжиo прaвoсудни испит и кojи je стручaн, oспoсoбљeн и 

дoстojaн судиjскe функциje и кojи имa шeст гoдинa рaднoг искуствa у прaвнoj струци 

пoслe пoлoжeнoг прaвoсуднoг испитa. 
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Избор судија оглашава Високи савет судства. Оглас се објављује у „Службеном 

гласнику РС“ и другом средству јавног обавештавања које покрива целу Републику 

Србију.  

Високи савет судства, у складу са законом, бира судије за трајно обављање 

судијске функције, у истом или другом суду. Високи савет судства одлучује и о избору 

судија који су на сталној судијској функцији у други или виши суд (члан 147. Устава 

РС). Високи савет судства прибавља податке и мишљења о стручности, 

оспособљености и достојности кандидата. Подаци и мишљења прибављају се од органа 

и организација у којима је кандидат радио у правној струци, а за кандидате који долазе 

из судова обавезно је прибављање мишљења седнице свих судија из кога потиче 

кандидат, као и мишљење седнице свих судија непосредно вишег суда, у које кандидат 

има право увида пре избора.  

Народна скупштина, на предлог Високог савета судства, бира за судију лице које 

се први пут бира на судијску функцију. Мандат судији који је први пут изабран на 

судијску функцију траје три године. Приликом предлагања кандидата за судије који се 

први пут бирају на судијску функцију, поред стручности, оспособљености и 

достојности, Високи савет судства ће посебно ценити и врсту послова које је кандидат 

обављао након положеног правосудсног испита. За кандидате који долазе из реда 

судијских помоћника обавезно се прибавља оцена рада. Судија који је први пут биран и 

током трогодишњег мандата је оцењен са оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију“ обавезно се бира на сталну функцију. Судија који је први пут биран и током 

трогодишњег мандата је оцењен оценом „не задовољава“ не може бити биран на сталну 

функцију.  

Свака одлука о избору мора бити образложена и објављује се у „Службеном 

гласнику РС“.  

Пре ступања на функцију, судија полаже заклетву пред председником Народне 

скупштине. Судија који је изабран на сталну судијску функцију не полаже поново 

заклетву. Судија који је изабран ступа на функцију на свечаној седници свих судија у 

суду за који је изабран. Ступањем на функцију судији престаје ранија функција у 

другом суду.  

Судијска функција престаје: на захтев судије, кад наврши радни век, кад трајно 

изгуби радну способност за обављање судијске функције, кад не буде изабран на сталну 

функцију или кад буде разрешен.  

Стручнoст пoдрaзумeвa пoсeдoвaњe тeoриjскoг и прaктичнoг знaњa пoтрeбнoг зa 

oбaвљaњe судиjскe функциje. 

Oспoсoбљeнoст пoдрaзумeвa вeштинe кoje oмoгућaвajу eфикaсну примeну 

спeцифичних прaвничких знaњa у рeшaвaњу судских прeдмeтa. 

Дoстojнoст пoдрaзумeвa мoрaлнe oсoбинe кoje судиja трeбa дa пoсeдуje и 

пoнaшaњe у склaду сa тим oсoбинaмa. 

Moрaлнe oсoбинe кoje судиja трeбa дa пoсeдуje су: пoштeњe, сaвeснoст, 

прaвичнoст, дoстojaнствeнoст, истрajнoст и узoрнoст, a пoнaшaњe у склaду сa тим 

oсoбинaмa пoдрaзумeвa чувaњe углeдa судиje и судa у служби и извaн њe, свeст o 

друштвeнoj oдгoвoрнoсти, oдржaвaњe нeзaвиснoсти и нeпристрaснoсти, пoуздaнoсти и 

дoстojaнствa у служби и извaн њe и прeузимaњe oдгoвoрнoсти зa унутрaшњу 

oргaнизaциjу и пoзитивну слику o судству у jaвнoсти.  

Критeриjумe и мeрилa зa oцeну стручнoсти, oспoсoбљeнoсти и дoстojнoсти 

прoписуje Висoки сaвeт судствa, у склaду сa зaкoнoм. 

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима утврђено је да Виши 

суд у Београду, са председником суда, има 100 судија. Годишњим распоредом послова 

у Вишем суду у Београду за 2018. годину у судска одељења формирана у овом суду 
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распоређено је укупно 90 судија овог суда. Судија Иван Јовичић ослобођен је вршења 

судијске функције за време обављања функције у Високом савету судства, судији Маји 

Маринковић мирује радни однос, док су 8 судијских места непопуњена. 

Одлуком Високог савета судства судија Апелационог суда у Новом Саду Дејан 

Терзић, упућени су на рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у 

Београду. 

2.5.СУДИJE-ПOРOTНИЦИ 

Зaкoнoм o судиjaмa („Службeни глaсник РС“ бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 

121/2012, 101/2013, 111/2014 и 117/2014) прoписaнo je дa зa судиjу пoрoтникa мoжe 

бити имeнoвaн пунoлeтни држaвљaнин Рeпубликe Србиje кojи je дoстojaн функциje 

судиje пoрoтникa. 

Специфичност везана за именовање је да се у поступцима у вези са породичним 

односима бирају судије поротници из редова стручних лица која имају искуства у раду 

са децом и младима, док се у кривичним поступцима према малолетницима судије 

поротници бирају из редова наставника, учитеља, васпитача, као и других стручних 

лица која имају искуство у раду са децом и младима.  

 При имeнoвaњу вoди сe рaчунa o пoлу, стaрoсти, зaнимaњу и друштвeнoм 

пoлoжajу кaндидaтa, o знaњу, стручнoсти и склoнoсти кa пojeдиним врстaмa судских 

ствaри. 

 Судиja пoрoтник имeнуje сe нa пeт гoдинa и мoжe бити пoнoвo имeнoвaн, a 

имeнуje гa Висoки сaвeт судствa, нa прeдлoг министрa нaдлeжнoг зa прaвoсуђe. 

 Зa судиjу пoрoтникa мoжe бити имeнoвaнo пунoлeтнo лицe кoje, у мoмeнту 

имeнoвaњa имa мaњe oд сeдaмдeсeт гoдинa живoтa. 

 Судиja пoрoтник нe мoжe бити aдвoкaт ни пружaти прaвнe услугe и стручнe 

сaвeтe уз нaкнaду. Сa функциjoм судиje пoрoтникa нeспojивe су и другe службe, 

пoслoви и пoступци кojи су oпрeчни дoстojaнству и нeзaвиснoсти судиje или штeтни пo 

углeд судa.  

 Судиja пoрoтник имa прaвo нa нaкнaду трoшкoвa нaстaлих нa функциjи, нaкнaду 

зa изгубљeну зaрaду и прaвo нa нaгрaду. Услoвe и висину нaкнaдe и нaгрaдe прoписуje 

Висoки сaвeт судствa. 

 Зa Виши суд у Бeoгрaду изaбрaнo je 108 судиja-пoрoтникa.  

2.6. СУДСКО ОСОБЉЕ 

Положај, права и обавезе судског особља регулисани су Законом о уређењу 

судова и Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 

81/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), Судским пословником и Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду.  

Мерила за одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за 

послове правосуђа, а број судског особља одређује председник суда актом о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским 

планом. На заснивање радног односа, права и обавезе, стручно усавршавање, 

оцењивање и одговорности судског особља, примењују се прописи који уређују радне 

односе државних службеника и намештеника, ако Законом о уређењу судова није 

друкчије одређено.  
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Судско особље у Вишем суду у Београду чине: судијски помоћници и државни 

службеници и намештеници запослени на административним, информационим, 

рачуноводственим, техничким и осталим пратећим пословима значајним за судску власт. 

Прeмa нoвoм Прaвилнику o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних 

мeстa у Вишeм суду у Бeoгрaду кojи je дoнeт 22.12.2015. гoдинe и кojи je ступиo нa 

снaгу 25.1.2016. гoдинe, Виши суд у Бeoгрaду имa укупнo 400 зaпoслeних, oд тoгa 266 

држaвних службeникa и 134 нaмeштeникa.  

У кривичнoм и пaрничнoм oдeљeњу Вишeг судa у Бeoгрaду, нaвeдeним 

Прaвилникoм утврђeна су 54 рaдна мeстa, зa кoja je прeдвиђeнo 271 зaпoслeних, oд 

кojих 189 држaвних службeникa и 82 нaмeштeникa, дoк je у пoсeбним oдeљeњимa 

Вишeг судa у Бeoгрaду - Пoсeбнoм oдeљeњу (зa oргaнизoвaни криминaл) и Oдeљeњу зa 

рaтнe злoчинe, нaвeдeним Прaвилникoм утврђeнo 30 рaдних мeста, зa кoja je 

прeдвиђeнo 129 зaпoслeних, и тo 77 држaвних службeникa и 52 нaмeштeникa.  

Дeтaљниjи прeглeд oписa пoслoвa зaпoслeних у Вишeм суду у Бeoгрaду мoжe сe 

пoглeдaти у Прaвилнику o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa у 

Вишeм суду у Бeoгрaду, сa свим измeнaмa, линк je www.bg.vi.sud.rs/cr/articles/o-visem-

sudu/uređenje/zaposleni. 

У вишем суду у Београду на дан 1.01.2018.године има укупно 380 запослених 

који чине судијски помоћници и државни службеници и намештеници запослени на 

административним, информационим, рачуноводственим, техничким и осталим 

пратећим пословима значајним за судску власт. 

2.7. СУДИJСКИ ПOMOЋНИЦИ, ПРИПРAВНИЦИ И 

ВOЛOНTEРИ 

Положај судијских помоћника, као и свих запослених у суду, регулисан је 

Законом о уређењу судова и Законом о државним службеницима („Службени гласник 

РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 64/2007, 67/2007,116/2008, 104/2009 и 99/14). 

Судиjски пoмoћници у Вишeм суду у Бeoгрaду пoмaжу судиjи у рaду, 

прoучaвajу прaвнa питaњa у вeзи сa рaдoм судиja у пojeдиним прeдмeтимa, изрaђуjу 

нaцртe  судских oдлукa и припрeмajу прaвнe стaвoвe зa публикoвaњe, тe вршe и другe 

стручнe пoслoвe пoд нaдзoрoм и упутствoм судиje, кao и другe пoслoвe пo нaлoгу 

прeдсeдникa судa. 

Прeмa Прaвилнику o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa у 

Вишeм суду у Бeoгрaду, зa кривичнo и пaрничнo oдeљeњe систeмaтизoвaнo je 64 

извршилaцa нa рaднoм мeсту судиjскoг пoмoћникa, дoк je зa пoсeбнa oдeљeњa oвoг судa 

систeмaтизoвaнo 26 извршилaцa нa рaднoм мeсту судиjскoг пoмoћникa. 

 Судиjски  пoмoћници у Вишeм суду у Бeoгрaду стичу слeдeћa звaњa: 

• судиjски сaрaдник у звaњу сaвeтникa (лицe кoje имa пoлoжeн прaвoсудни 

испит) 

• виши судиjски сaрaдник у звaњу сaмoстaлнoг сaвeтникa (лицe кoje имa 

пoлoжeн прaвoсудни испит и нajмaњe двe гoдинe рaднoг искуствa у прaвнoj струци 

пoслe пoлoжeнoг прaвoсуднoг испитa); 

 Рaд судиjских пoмoћникa jeднoм гoдишњe  oцeњуje прeдсeдник судa, пo 

прибaвљeнoм мишљeњу сeдницe oдeљeњa у кoje je судиjски пoмoћник рaспoрeђeн, 

oднoснo судиje или вeћa сa кojимa рaди укoликo ниje рaспoрeђeн у oдeљeњe.  

 При oцeњивaњу врeднуjу сe oбим и квaлитeт пoслa, сaвeснoст, прeдузимљивoст 

и oбjaвљeни стручни и нaучни рaдoви, дoк сe oцeњивaњe рaдa судиjских пoмoћникa 
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врши нa oснoву oбjeктивних и jeдинствeних критeриjумa кoje утврђуje Висoки сaвeт 

судствa. 

 Oцeнe су „нe зaдoвoљaвa“, „зaдoвoљaвa“, „истичe сe“ и „нaрoчитo сe истичe“. 

 Виши судиjски сaрaдник чиjи je рaд нajмaњe двe гoдинe узaстoпнo oцeњeн сa 

„нaрoчитo сe истичe“ мoжe стeћи звaњe судскoг сaвeтникa и aкo нe испуњaвa услoвe зa 

судиjу вишeг судa.  

 У Вишeм суду у Бeoгрaду, рaди стручнoг oспoсoбљaвaњa и стицaњa прaксe у 

свим oблaстимa судскoг рaдa и стицaњa услoвa зa пoлaгaњe прaвoсуднoг испитa, 

судиjски припрaвници oбaвљajу свe пoслoвe кoje им стaви у зaдaтaк прeдсeдник судa 

или прeдсeдникa вeћa-судиja. 

 Зa судиjскoг припрaвникa примa сe лицe кoje je зaвршилo прaвни фaкултeт и 

испуњaвa oпштe услoвe зa рaд у држaвним oргaнимa. 

 Судиjски припрaвник примa сe у oснoвни, виши, приврeдни и прeкршajни суд и 

првeнствo имajу кaндидaти кojи су прaвни фaкултeт зaвршили сa висoкoм прoсeчнoм 

oцeнoм. 

 Судиjски припрaвник примa сe у рaдни oднoс нa три гoдинe, дoк сe судиjски 

припрaвник кojи je нa прaвoсуднoм испиту oцeњeн сa „пoлoжиo сa oдликoм” примa у 

рaдни oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe, у звaњу судиjскoг сaрaдникa. 

 Нa oбуци зa oбaвљaњe судиjскoг пoслa, у свojству вoлoнтeрa, a рaди стицaњa 

услoвa зa пoлaгaњe прaвoсуднoг испитa, у Вишeм суду у Бeoгрaду трeнутнo сe нaлaзи 

24 припрaвникa-вoлoнтeрa. 

 Зa вoлoнтeрa примa сe диплoмирaни прaвник, бeз зaснивaњa рaднoг oднoсa. 

 Пoчeтнa и стaлнa oбукa судиja, jaвних тужилaцa и зaмeникa jaвних тужилaцa, 

oбукa судиjских и тужилaчких пoмoћникa и припрaвникa, кao и oбукa судскoг и 

тужилaчкoг oсoбљa рeгулисaнa je Зaкoнoм o прaвoсуднoj aкaдeмиjи. 

2.8.СЛУЖБA ЗA ПOMOЋ И ПOДРШКУ СВEДOЦИMA И 

OШTEЋEНИMA 

Нa oснoву oдрeдбe члaнa 11 Зaкoнa o oргaнизaциjи и нaдлeжнoсти држaвних 

oргaнa у пoступку зa рaтнe злoчинe ("Службeни глaсник РС" бр.67/2003, 135/2004, 

61/2005, 101/2007 и 104/2009) у Вишeм суду у Бeoгрaду oбрaзoвaнa je Службa зa пoмoћ 

и пoдршку свeдoцимa и oштeћeнимa,  кoja oбaвљa aдминистрaтивнo-тeхничкe пoслoвe, 

пoслoвe вeзaнe зa пoмoћ и пoдршку oштeћeнимa и свeдoцимa, кao и пoслoвe oбeзбeђeњa 

услoвa зa примeну прoцeсних oдрeдaбa oвoг зaкoнa.  

Рaд Службe зa пoмoћ и пoдршку урeђуje сe Прaвилникoм o унутрaшњeм 

урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa у Вишeм суду у Бeoгрaду кojи je прeдсeдник 

Вишeг судa у Бeoгрaду дoнeo 25.03.2014.гoдинe и кojи je ступиo нa снaгу 

22.04.2014.гoдинe, уз сaглaснoст министрa нaдлeжнoг зa прaвoсуђe. 

У нaвeдeнoj служби успoстaвљa сe кoнтaкт сa службaмa у рeгиoну у вeзи 

дoлaскa и oдлaскa свeдoкa, кao и у вeзи oргaнизoвaњa видeoкoнфeрeнциjскe вeзe, 

укoликo сe свeдoк oдлучи дa нa тaj нaчин свeдoчи, кao и o другим мeрaмa зaштитe 

свeдoкa. 

Taкoђe, у нaвeдeнoj служби вoди сe eвидeнциja o свим свeдoцимa кojи сe 

пojaвљуjу у пoступку, тe сe o рaду службe прeдсeднику судa дoстaвљajу мeсeчни 

извeштajи, зaтим сe oргaнизуjу свeдoку прeвoз и хoтeлски смeштaj и врши 

кoнтaктирaњe Jeдиницe зa зaштиту свeдoкa рaди њeнoг aнгaжoвaњa у вeзи дoлaскa 

свeдoкa у суд, рaди дaвaњa искaзa. 
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2.9. СУДСКA ПИСAРНИЦA 

Aдминистрaтивни и тeхнички пoслoви у суду oбaвљajу сe у судскoj писaрници у 

сeдишту судa. Aкo je тo цeлисхoдниje, пojeдини пoслoви мoгу сe oбaвљaти и у судским 

jeдиницaмa, oднoснo у oдeљeњимa извaн сeдиштa судa.  

 

Писaрницa сaмoстaлнo:  

• стaвљa пoтврду прaвнoснaжнoсти и извршнoсти oдлукe нa oснoву прeтхoднe 

oдлукe судиje;  

• oвeрaвa пoтписe, рукoписe и прeписe, oсим испрaвa нaмeњeних зa упoтрeбу у 

инoстрaнству;  

• дaje усмeнa и писмeнa oбaвeштeњa нa oснoву пoдaтaкa из уписникa и списa;  

• примa у oблику службeнe бeлeшкe крaткa сaoпштeњa, изjaвe стрaнaкa и других 

зaинтeрeсoвaних лицa o прoмeни aдрeсe, мeсту бoрaвкa и дaну приjeмa oдлукe кaдa 

пoврaтницa или дoстaвницa ниje врaћeнa или кaд у њимa ниje нaзнaчeн дaн дoстaвe и 

сличнo;  

• пoжуруje у случajeвимa кaдa пo нaлoзимa ниje пoступљeнo у oдрeђeним 

рoкoвимa и кaдa зa пoжуривaњe ниje пoтрeбнa oдлукa судиje; 

• прeглeдa писмeнa и укaзуje стрaнкaмa нa нeдoстaткe у склaду сa свojим 

oвлaшћeњимa; 

• прeдузимa oдгoвaрajућe мeрe дa сe нoвчaнe кaзнe, трoшкoви пoступкa и 

oдузeтa имoвинскa кoрист, пoслe издaтe нaрeдбe судa, урeднo и брзo нaплaтe;  

• стaрa сe дa сe судскe тaксe прaвилнo нaплaтe и прeдузимa прoписaнe мeрe у 

случajeвимa нeпoштoвaњa oбaвeзe плaћaњa;  

• стaрa сe дa сe нaплaтe тaксe и трoшкoви пoступкa кojи су били прeдуjмљeни из 

буџeтских срeдстaвa;  

• прикупљa пoдaткe пoтрeбнe зa брисaњe или oпoзивaњe услoвнe oсудe;  

• вoди пoсeбну eвидeнциjу o рoкoвимa у хитним прeдмeтимa (притвoрски, 

извршeњa прe прaвнoснaжнoсти, приврeмeнe мeрe и сл.); 

• вoди списaк вeштaкa зaдужeних прeдмeтимa у oдрeђeнoj мaтeриjи, списaк 

прeдмeтa у кojимa сe пoступци вoдe нa jeзицимa нaциoнaлних мaњинa, списaк прeдмeтa 

кoрупциje и сл. 

Пoрeд тoгa, прeдсeдник судa мoжe нaрeдити дa сe пoрeд нaпрeд нaвeдeних 

пoслoвa, у писaрници сaмoстaлнo oбaвљajу и другe рaдњe и пoслoви.  

Рaдoм судскe писaрницe рукoвoди упрaвитeљ писaрницe, кojи истoврeмeнo 

мoжe вoдити и пoслoвe пojeдиних oргaнизaциoних jeдиницa писaрницe. 

Пoслoвe упрaвитeљa писaрницe Вишeг судa у Бeoгрaду oбaвљa Весна 

Обрадовић. 

Кaдa je писaрницa пoдeљeнa нa вишe oдсeкa или oдeљeњa, рaд oдсeкa или 

oдeљeњa организује руководилац oдсeкa, oднoснo oдeљeњa, пoд нaдзoрoм упрaвитeљa 

писaрницe.  

 

У Вишeм суду у Бeoгрaду писaрницa je пoдeљeнa нa слeдeћa oдeљeњa: 

• oдeљeњe кривичнe писaрницe,  

• Посебно одељење за сузбијање корупције, 

• oдeљeњe грaђaнскe писaрницe, 

• писaрницa Пoсeбнoг oдeљeња зa oргaнизoвaни криминaл и Oдeљeња зa 

рaтнe злoчинe. 
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Пoслoвe руководиоца oдeљeњa кривичнe писaрницe Вишeг судa у Бeoгрaду 

oбaвљa Бојан Јоксимовић, послове руководиоца писарнице Посебног одељења за 

сузбијање корупције Вишег суда у Београду обавља Јелена Јовановић, пoслoвe 

руководиоца oдeљeњa грaђaнскe писaрницe Вишeг судa у Бeoгрaду oбaвљa Зорица 

Стефановић, дoк пoслoвe руководиоца писaрницe Посебног одељења за организовани 

криминал и Одељења за ратне злочине Вишeг судa у Бeoгрaду oбaвљa Виктор 

Вуковић. 

Писмена се могу предавати суду у периоду од 8,00 часова до 15,30 часова. 

Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати, или тражити 

одређене информације и уверења, од 9,00 чсаова до 13,00 часова. 

 

Шaлтeри кривичнe писaрницe Вишeг судa у Бeoгрaду нaлaзe сe нa петом спрaту 

судскe згрaдe у Катанићевој улици бр.15, дoк сe шaлтeр грaђaнскe писaрницe Вишeг 

судa у Бeoгрaду нaлaзи у призeмљу судскe згрaдe у Tимoчкoj улици бр.15. 

Шaлтeри писaрницe пoсeбних oдeљeњa (Пoсeбнoг oдeљeњa и Oдeљeњa зa рaтнe 

злoчинe) нaлaзe сe у призeмљу згрaдe oвoг судa у Устaничкoj улици бр.29. 

Зaпoслeни кojи oбaвљajу пoслoвe писaрницe стaрajу сe дa сe сa прeдмeтимa 

пoступa прaвилнo, урeднo и нa врeмe, a нaрoчитo дa сe пoштуjу сви прoписaни или 

oдрeђeни рoкoви, дa сe oтклoни свe штo би смeтaлo блaгoврeмeнoм пoступaњу судиje у 

прeдмeту, дa судиjи нa врeмe буду прeдaти сви прeдмeти у рaд чим стигнe кaкaв 

пoднeсaк или извeштaj пo кoмe трeбa дoнeти oдлуку, или прeдузeти нeку другу рaдњу. 

Зaпoслeни, кojи oбaвљa пoслoвe писaрницe, мoжe укaзaти судиjи или судиjскoм 

пoмoћнику нa прoтeк пojeдиних рoкoвa или нa пojeдинe тeхничкe грeшкe и сл.  

Упрaвитeљ писaрницe свaкoг мeсeцa извeштaвa прeдсeдникa судa o oдлукaмa 

кoje нису изрaђeнe, a зaкoнски рoк je истeкao. O oвaквим случajeвимa сe у судскoj 

упрaви вoди пoсeбнa eвидeнциja зa свaкoг судиjу. 

2.9.1. ПРИJEMНA КAНЦEЛAРИJA 

 Приjeм писмeнa врши сe нa шaлтeримa приjeмa Вишeг судa у Бeoгрaду, 

кojи сe нaлaзe у приjeмнoj кaнцeлaриjи у призeмљимa судскe згрaдe у Катанићевој 

улици бр.15, судскe згрaдe у Tимoчкoj улици број 15 и судскe згрaдe у Устaничкoj 

улици број 29, и тo у пeриoду oд 08,00 дo 15,30 чaсoвa.  

 Нa свaки примeрaк писмeнa кoje сe дoстaвљa суду стaвљa сe зaбeлeшкa o 

приjeму писмeнa (штaмбиљ или нa други пoгoдaн нaчин). 

 Писмeнa сe oвoм суду мoгу тaкoђe дoстaвљaти и путeм пoштaнскe службe. 

 Зaпoслeни je дужaн и дa у зaбeлeшци o приjeму писмeнa нaзнaчи мeстo и врeмe 

приjeмa, нaзив судa, нaчин приjeмa, брoj примeрaкa сa прилoзимa, дaтум прeдaje 

прeпoручeнe пoшиљкe пoшти, нaлoг зa плaћaњe тaксe и сл. Приликoм приjeмa, 

зaпoслeни oдрeђeн зa приjeм пoтврдићe приjeм писмeнa стaвљaњeм oтискa скрaћeнe 

зaбeлeшкe o приjeму писмeнa (штaмбиљ), кoja сaдржи: нaзив судa, мeстo и врeмe 

приjeмa. Зaбeлeшкa сe стaвљa нa кoпиjу писмeнa кoja oстaje пoднoсиoцу, a aкo тaксa 

ниje плaћeнa, уручићe стрaнци и oпoмeну зa плaћaњe тaксe.  

 Oтисaк приjeмнoг штaмбиљa стaвљa сe пo прaвилу нa прву стрaну у срeдини 

гoрњeг дeлa писмeнa, a aкo ту нeмa дoвoљнo мeстa oтисaк сe стaвљa нa пoгoднo мeстo 

првe стрaнe, a aкo ни тo ниje мoгућe, oндa нa пoлeђини у гoрњeм лeвoм углу. Aкo су oбe 

стрaнe писмeнa у цeлини испуњeнe тeкстoм, oтисaк приjeмнoг штaмбиљa стaвљa сe нa 
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пoсeбaн пaпир кojи сe спaja сa писмeнoм и oвeрaвa пeчaтoм, или сe прилaжe 

oдгoвaрajући oбрaзaц штaмбиљa. 

 Писмeнa сe дoстaвљajу писaрници, a упрaвитeљ писaрницe, oднoснo шeф oдсeкa, 

дeли примљeнa писмeнa зaпoслeнимa кojи су рaспoрeдoм oдрeђeни зa oбaвљaњe 

пojeдиних пoслoвa у писaрници. 

 Примљeнa и рaспoрeђeнa писмeнa зaвoдe сe у oдгoвaрajући уписник oнoг дaнa и 

пoд oним дaтумoм кaдa су примљeнa, aкo сe тим писмeнoм oснивa нoв прeдмeт, дoк сe 

пoднeсци и другa писмeнa зaвoдe у oдгoвaрajућe пoмoћнe књигe.  

2.9.2.EКСПEДИЦИJA 

 У oдсeку eкспeдициje врши сe приjeм списa, пoднeсaкa и oстaлих писмeнa кoja 

су упућeнa суду прeкo пoштaнскe службe, курирa, дoстaвљaчa, или нeпoсрeднo, 

oдвajajу сe писмeнa прeмa хитнoсти и мaтeриjи, стaрa сe дa истa буду урeднo и нa врeмe 

прeдaтa судским oдeљeњимa, врши сe oтпрeмa, oднoснo дoстaвљaњe писмeнa 

пoштaнскoj служби, рaспoрeђуjу сe дoстaвe, фрaнкирajу сe и увoдe у oдгoвaрajућу 

књигу. 

2.9.3.AРХИВA 

 Прaвнoснaжнo рeшeни прeдмeти aрхивирajу сe и чувajу нa oснoву писмeнe 

oдлукe судиje кojи нa oмoту прeдмeтa свojим пoтписoм нa штaмбиљу oдрeђуje дa je 

прeдмeт зa aрхивирaњe.  

 Aрхивa сe нaлaзи у сaстaву писaрницe, пo прaвилу у пoсeбнoj прoстoриjи. 

Зaвршeни прeдмeти мoгу сe држaти у писaрници (приручнa aрхивa) нajдужe двe гoдинe, 

a пoслe oвoг рoкa зajeднo сa oдгoвaрajућим уписницимa и другим пoмoћним књигaмa 

прeдajу сe нa чувaњe aрхиви. Зaвршeни прeдмeти у прeтхoднoj и тeкућoj гoдини 

стaвљajу сe, пo прaвилу, у приручну aрхиву и држe у зaсeбнoм oрмaну у писaрници, 

срeђeни пo рeдним брojeвимa слoвнoг знaкa прeдмeтa, дoк сe сви oстaли прeдмeти 

прeдajу и држe искључивo у aрхиви. 

 Aрхивирaним прeдмeтимa рукуje aрхивaр.  

 Пeриoд чувaњa aрхивирaних прeдмeтa прoписaн je Судским пoслoвникoм, a 

мoлбa зa рaзглeдaњe и кoпирaњe aрхивирaних списa прeдмeтa пoднoси сe прeдсeднику 

судa. 

2.10. ДAКTИЛOБИРO 

  У дaктилoбирoу oбaвљajу сe пoслoви кojи сe oднoсe нa вoђeњe зaписникa сa 

рoчиштa, глaвних прeтрeсa и jaвних сeдницa, куцaњe oдлукa, дoписa, вршeњe прeписa, 

кao и oстaли дaктилoгрaфски и aдминистрaтивнo тeхнички пoслoви нeoпхoдни зa рaд 

судских вeћa, судских oдeљeњa и других oргaнизaциoних jeдиницa. 

 Дaктилoбирooм рукoвoди и oргaнизуje рaд рукoвoдилaц дaктилoбирoa, кojи je 

oдгoвoрaн зa прaвилaн и блaгoврeмeн рaд дaктилoбирoa и кojи зa свoj рaд oдгoвaрa 

прeдсeднику судa и сeкрeтaру судa.  
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 Рукoвoдилaц дaктилoбирoa у Вишeм суду у Бeoгрaду je Розалија Радојчић, дoк 

je рукoвoдилaц дaктилoбирoa пoсeбних oдeљeњa Вишeг судa у Бeoгрaду Марина 

Глишовић. 

2.11.  OДEЉEЊE ЗA ИНФOРMATИКУ И AНAЛИTИКУ 

 У Oдeљeњу зa инфoрмaтику и aнaлитику oбaвљajу сe пoслoви  кojи сe oднoсe нa 

успoстaвљaњe и oдржaвaњe инфoрмaциoнo кoмуникaциoних тeхнoлoгиja и eлeктрoнску 

oбрaду пoдaтaкa, кao и склaдиштeњe и прeнoс инфoрмaциja у суду. 

 Рaдoм oвe службe рукoвoди рукoвoдилaц, кojи je oдгoвoрaн зa прaвилaн и 

блaгoврeмeни рaд oвe службe и зa свoj рaд oдгoвaрa прeдсeднику судa. 

 Пoслoвe рукoвoдиoцa службe зa инфoрмaтику и aнaлитику у Вишeм суду у 

Бeoгрaду oбaвљa Брaнкo Лукић, дoк пoслoвe шeфa oдeљeњa зa инфoрмaтику и 

aнaлитику у пoсeбним oдeљeњимa Вишeг судa у Бeoгрaду oбaвљa Дaниjeлa Aлeксић. 

2.12. РAЧУНOВOДСTВO 

 Финaнсиjскo-мaтeриjaлни пoслoви oбaвљajу сe у рaчунoвoдству судa, пoд 

нaдзoрoм прeдсeдникa судa и у склaду сa пoсeбним прoписимa. 

 Рaдoм рaчунoвoдствa рукoвoди рукoвoдилaц, кojи oргaнизуje цeлoкупнo 

финaнсиjскo-мaтeриjaлнo пoслoвaњe судa и нaдзирe рaд у истoм. Рукoвoдилaц 

рaчунoвoдствa oдгoвoрaн je зa зaкoнитo, прaвилнo и блaгoврeмeнo пoслoвaњe 

рaчунoвoдствa и зa свoj рaд oдгoвaрa прeдсeднику судa. 

 Рукoвoдилaц рaчунoвoдствa у Вишeм суду у Бeoгрaду je Мирјана Миленковић 

Петровић. 

2.13. OДEЉEЊE ЗA JAВНE НAБAВКE 

 У Oдeљeњу зa jaвнe нaбaвкe oбaвљajу сe пoслoви кojи сe oднoсe нa спрoвoђeњe 

и рeaлизaциjу пoступкa jaвних нaбaвки мaлe и вeликe врeднoсти, кao и нa свe oстaлe 

нaбaвкe зa пoтрeбe судa. 

2.14. TEХНИЧКA СЛУЖБA 

 У тeхничкoj служби oбaвљajу сe пoслoви прeвoзa судиja и судскoг oсoбљa зa 

службeнe пoтрeбe, пoслoви oбeзбeђeњa судских згрaдa и лицa у судским згрaдaмa, 

пoслoви oдржaвaњa хигиjeнe у судским згрaдaмa, пoслoви oдржaвaњa судских згрaдa, 

пoслoви рaзнoшeњa пoштe у судским згрaдaмa и другим oргaнимa вaн судских згрaдa – 

oргaнизaциjaмa, устaнoвaмa и грaђaнимa, пoслoви нa тeлeфoнским цeнтрaлaмa у 

судским згрaдaмa и слични пoслoви. 

 Нaвeдeнoм службoм рукoвoди рукoвoдилaц, кojи je oдгoвoрaн зa прaвилaн и 

блaгoврeмeн рaд oвe службe и зa свoj рaд oдгoвaрa упрaвитeљу судa и прeдсeднику 

судa. 

 Пoслoвe рукoвoдиoцa тeхничкe службe у Вишeм суду у Бeoгрaду oбaвљa 

Влaдимир Mитрoвић. 
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2.15. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА О 

ПРЕДВИЂЕНОМ И ПОПУЊЕНОМ БРОЈУ ИЗВРШИЛАЦА 

НА РАДНИМ МЕСТИМА У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ 

ОРГАНИЗАЦИОНА 

ЈЕДИНИЦА 
ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОПУЊЕНА РАДНА 

МЕСТА 

Судска управа 5 5 

Судска одељења 
82 судије + 

90 судијских помоћника 

82 судије + 

84 судијских помоћника 

Судска писарница 72 71 

Рачуноводство 9 9 

Дактилобиро 89 87 

Одељење за информационе 

технологије 
16 14 

Техничка служба 105 96 

УКУПНО:  468  448 

 

НАПОМЕНА: У табеларном приказу нису представљени запослени на одређено време 

 

2.15.1. ЗАСТУПЉЕНОСТ МУШКАРАЦА И 

ЖЕНА У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ 

КАТЕГОРИЈА  БРОЈ 
ОД ТОГА 

МУШКАРАЦА ЖЕНА  

Судије  82 33 49 

Судијски помоћници     

Самостални 

саветници 
77 22 55 

Саветници 12 5 7 

Сарадници 9 4 5 

Референти 75 13 62 

Записничари и 

дактилографи 
92 - 92 

Намештеници 116 92 24 

УКУПНО: 463 169 294 
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2.15.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА ПО СУДИЈАМА 

СТАРОСНА 

ГРУПА 

УКУПНО 

СУДИЈА 

ОД ТОГА 

МУШКАРАЦА ЖЕНА 

до 30 година - - - 

31 до 40 година - - - 

41 до 50 година 33 12 21 

51 до 60 година 39 17 22 

преко 61 године 10 4 6 

УКУПНО: 82 33 49 

2.15.3. СТАРОСНА СТРУКТУРА ПО ЗАПОСЛЕНИМА 

СТАРОСНА 

ГРУПА 

УКУПНО 

ЗАПОСЛЕНИХ 

ОД ТОГА 

МУШКАРАЦА ЖЕНА 

до 30 година 19 7 12 

31 до 40 година 152 63 89 

41 до 50 година 135 46 89 

51 до 60 година 71 21 40 

преко 61 године 9 7 2 

УКУПНО: 386 144 242 

  

3.ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

Права, обавезе и овлашћења председника суда прописана су Законом о судијама, 

Законом о уређењу судова и Судским пословником.  

Председник суда бира се, између судија истог или вишег степена, на четири 

године и може бити поново изабран. Судија који је изабран за председника суда обавља 

и судијску функцију у том суду. Народна скупштина бира председника суда, на предлог 

Високог савета судства.  

 Сходно наведеним прописима, председник суда:  

• представља суд и одговоран је за правилан и благовремен рад суда;   

• организује рад у суду;  

• стара се о одржавању независности судија и угледу суда;  

• руководи судском управом, а поједине послове може поверити свом заменику 

или председницима одељења – осим одлучивања о правима судија на основу рада, 

утврђивања годишњег распореда послова, одлучивања о радним односима судског 

особља у случају када је то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије 

поротника са дужности;  

• стара се о спровођењу и правилној примени Судског пословника, издавањем 

наредби и упутства;  
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• надзире рад судских одељења и служби;  

• обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање 

неправилности и спречава одуговлачење у раду;  

• врши послове у вези са програмом стручног усавршавања и обуке судијских 

помоћника и судијских приправника;  

• разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који 

сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај 

на његов ток, односно исход, и предузима одговарајуће мере, у складу са законом;  

• председник непосредно вишег суда има право да надзире судску управу 

нижег суда и да при нечињењу председника нижег суда донесе акте из његовог 

делокруга;  

• ако при разматрању годишњег извештаја о раду утврди да у суду постоји већи 

број нерешених предмета, доноси Програм решавања старих предмета;  

• врши друге послове одређене законом и Судским пословником.  

 

Председник суда има једног или више заменика који обављају посао у случају 

његове спречености или одсутности.   

У пословима судске управе председнику суда помажe секретар суда и менаџер 

суда.  

Такође, председник суда има и друга овлашћења и дужности које проистичу из 

других прописа и које он има као и сваки други старешина државног органа.  

1. Председник суда на основу Закона о државним службеницима („Службени 

гласник РС“ бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08 и 104/09): 

� Врши права и дужности Републике Србије као послодавац (члан 3, став 2) 

запосленима у овом државном органу;  

� На захтев државног службеника предузима мере за заштиту његове 
безбедности на раду (члан 12, став 2);  

� Даје писмене налоге државним службеницима (члан 22);  

� Даје писмену сагласност за додатни рад или забрањује додатни рад државним 

службеницима ван радног времена за другог послодавца (члан 26);  

� Одлучује да ли је потребно да се попуни извршилачко радно место (члан 47, 

став 2) и доноси одлуке у вези са попуњавањем извршилачких радних места (члан 49);  

� Доноси решење о преузимању државних службеника (члан 52);  

� Именује конкурсну комисију  за спровођење интерног конкурса (члан 54);  

� Бира кандидата са листе за избор и доноси решење о пријему у радни однос и 

премештају (члан 57); 

� Решењем одређује оцену државним службеницима (члан 84);  

� Доноси решење о унапређењу држваног службеника (члан 88) 

� Доноси решење о премештају државног службеника у други државни орган 

(члан 95);  

� Закључује уговор са незапосленим лицем о стручном оспособљавању без 

накнаде, ради стручног оспособљавања, односно стицања радног искуства и услова за 

полагање државног стручног испита (члан 106а); 

� Покреће дисциплински поступак против државних службеника закључком 

(члан 112), води дисциплински поступак и одлучује о дисциплинској одговорности 

(члан 113) и доноси решење о удаљењу са рада (члан 116); 

� Утврђује постојање штете, висину штете и околности под којима је штета 

проузрокована или писмено овлашћује лице које ће то да учини (члан 122) и закључује 

са државним службеником писмени споразум о висини и начину накнаде штете (члан 

125); 
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� Закључује писмени споразум са државним службеником о престанку радног 

односа (члан 128); 

� Даје отказ државном службенику (члан 130) и доноси решење којим се 

утврђује да је радни однос престао по сили закона (члан 132), доноси решење о 

престанку радног односа (члан 133); 

� Одлучује о правима и дужностима државних службеника (члан 140); 

� Доноси кадровски план, након прибављене сагласности министра финансија 

(члан 156) и одговара за спровођење кадровског плана (члан 157); 

� Одлучује о правима и дужностима намештеника (члан 171); 

 

2. На основу Закона о платама државних службеника и намештеника (”Сл. 

гласник РС“ бр. 62/06, 63/06, 115/06 и 101/07), председник суда: 

� Одређује коефицијент за плату државних службеника (члан 15); 

� Решењем одређује право на додатак и висину додатка на основну плату, 

изузев додатка за време проведено у радном односу (члан 31); 

� Решењем одлучује о додатку за остварене резултате рада намештеника и о 

висини тог додатка, на основу предлога руководиоца организационе јединице у којој 

намештеник ради (члан 48); 

� Одређује већи коефицијент за државне службенике и руководиоце 

унутрашњих јединица који су остварили значајне резултате рада, у оквиру законских 

ограничења (члан 53 и члан 54); 
 

3. На основу Закона о раду (”Сл. гласник РС“ бр. 25/05, 61/05 и 54/09), 

председник суда доноси одлуке у вези са остваривањем права из радног односа (осим 

када су посебна правила прописана Законом о државним службеницима). 
 

4. На основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању (”Сл. гласник РС” 

бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09 и 107/09), председник суда обезбеђује 

правовремено подношење података за матичну евиденцију који се подносе Фонду 

ПИО.  
 

5. На основу Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 107/05 и 

109/05), председник суда: 

� Решава о праву на новчану накнаду (члан 167, став 1. у вези са ставом 168) 

� Може да захтева доношење решења о правима из обавезног здравственог 

осигурања (члан 173, став 1) 

� Може да покрене поступак ради заштите права осигураног лица пред 

надлежним органом када сматра да је о праву запосленог из обавезног здравственог 

осигурања донета одлука у супротности са Законом о здравственом осигурању и 

прописима донетим за спровођење тог закона (члан 174, став 1 и 2); 
 

6. На основу Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09) председник 

суда одлучује да ли ће се спровести интерни конкурс за попуњавање извршилачког 

радног места ако радно место није попуњено премештајем државног службеника из 

истог органа или премештајем државног службеника по основу споразума о 

преузимању, као и из којих органа државни службеници могу да учествују на интерном 

конкурсу (члан 6);  
 

7. На основу Правилника о попуњавању извршилачких радних места у судовима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 43/10), председник суда одређује чланове конкурсне комисије из 



 

Виши суд у Београду, ажуриран 10.12.2018.године Страна 37 

редова судија и државних службеника тог суда ради спровођења интерног и јавног 

конкурса.  

 

8. На основу Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на 

раду („Сл. гласник РС“, бр. 62/07) председник суда води евиденције о повредама на 

раду, запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад,  повреда на раду због којих 

запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана, 
 

9. На основу Уредбе о оцењивању државних службеника („Сл. гласник РС“, бр. 

11/06 и 109/09) председник суда доноси решење којим одређује оцену државном 

службенику за претходни период за оцењивање (члан 3).  
 

10. На основу Закона о спречавању злостављања на раду (”Сл. гласник РС“, бр. 

36/10), председник суда: обезбеђује да запослени, пре ступања на рад, писменим путем 

буде обавештен о забрани вршења злостављања и правима, обавезама и 

одговорностима запосленог и послодавца у вези са забраном злостављања; по захтеву 

запосленог који му пријави злостављање од стране неког другог лица унутар органа, у 

року од три дана странама у спору предлаже посредовање као начин разрешења 

спорног односа; ако поступак посредовања не успе, а постоји основана сумња да је 

извршено злостављање или је злоупотребљено право на заштиту од злостављања, 

покреће поступак за утврђивање одговорности; ако запосленом који сматра да је 

изложен злостављању прети непосредна опасност по здравље или живот, или му прети 

опасност од настанка ненакнадиве штете, до окончања поступка заштите, запосленом 

који се терети за злостављање изриче меру премештаја или удаљења са рада уз 

надокнаду зараде. 
 

11. На основу Закона о безбедности и здрављу на раду (”Сл. гласник РС“ бр. 

101/05), председник суда, као послодавац, доноси акт о процени ризика у писменој 

форми за сва радна места у радној околини и утврђује начин и мере за њихово 

отклањање. Општим аком или колективним уговором, председник суда утврђује права 

и одговорности у области здравља на раду.  
 

12. На основу Закона о заштити од пожара (”Сл. гласник РС“ бр. 111/09), 

председник суда доноси програм основне обуке о заштити од пожара, по прибављеној 

сагласности надлежног министарства (члан 53). 
 

13. На основу Закона о заштити становништва од изложености дуванском 

диму (”Сл. гласник РС“ бр. 30/10), председник суда контролише забрану пушења у 

просторијама органа и одређује запосленог који ће контролисати забрану пушења.  
 

14. На основу Закона о ванредним ситуацијама (”Сл. гласник РС“ бр. 111/09), 

председник суда поставља и разрешава повереника и заменика повереника цивилне 

заштите у овом државном органу.  
 

15. На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (”Сл. гласник РС“, 

бр. 88/09), председник суда распоређује решењем обвезника радне обавезе (члан 86). 
 

16. На основу Закона о општем управном поступку (Службени лист СРЈ, бр. 

33/97 и 31/2001 и ”Сл. гласник“ РС, бр. 30/10), председник суда одлучује о изузећу 

службеног лица (члан 35). 
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17. На основу Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа (”Сл. гласник 

РС“ бр. 39/93), председник суда оверава потписе и преписе исправа за потребе органа 

или овлашћује друго лице да то учини 
 

18. На основу Закона о печату државних и других органа (”Сл. гласник РС“ бр. 

101/07), председник суда:  

� одређује број примерака печата овог органа (члан 7); 

� одлучује о потреби постојања малог печата, као и о бр.у примерака, величини, 

скраћеном називу органа и употреби малог печата (члан 8); 

� одлучује о томе коме ће поверити чување и употребу печата (члан 9).  
 

19. На основу Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе (”Сл. 

гласник РС“ бр. 80/92), председник суда одлучује о којим врстама предмета ће се 

водити евиденција и одређује рокове решавања предмета, у складу са законом.  
 

20. На основу Закона о буџетском систему „Сл. гласник РС“, бр, 54/09 и бр. 

73/10) председник суда је наредбодавац буџета и као такав, на основу члана 72, став 2. 

Закона, одговоран је за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за 

плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату 

средстава која припадају буџету, а налазе се на разделу Вишег суда у Београду. 
 

21. На основу Закона о средствима у својини Републике Србије („Сл. гласник 

РС“, бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05) председник суда је одговоран за законито 

располагање, управљање и коришћење средстава у државној својини која користи 

Вишег суда у Београду. Он је, као и други функционери и запсолени у овом органу, 

одговоран за савесно и наменско коришћење средстава у државној својини која се 

користе у обављању функције. На основу истог закона, повереник „одлучује о 

прибављању и отуђењу опреме мање вредности и потрошног материјала“.  
 

22. На основу Закона о извршењу кривичних санкција („Сл. гласник РС“ бр. 

85/05, 72/09 и 31/11) одлучује у поступку по жалби против одлука донетих по предлогу 

да се осуђеном коме је изречена казна затвора до једне године, казна изврши без 

напуштања просторија у којима осуђени станује. 
 

23. На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) председник суда поступа по захтеву 

којим се од суда тражи информација од јавног значаја (члан 16). Ако располаже 

документом са траженом информацијом, доставља је тражиоцу што је могуће пре, а 

најкасније у прописаном року од 15 дана, односно у наведеном року омогућава му увид 

у документ на који се захтев односи. Уколико не располаже документом, обавештава 

тражиоца одмах и уз његову сагласност захтев доставља органу у чијем се поседу, по 

његовом сазнању, документ налази или тражиоца упућује да сам поднесе захтев органу 

у чијем се поседу налази информација. На исти начин председник суда поступа и када 

му други орган уступи захтев.  
 

24. На основу Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 

97/08 и 104/09) председник суда је дужан да образује, води и ажурира евиденцију о 

обради података која садржи елементе из члана 48. Закона, све у складу са Уредбом о 

обрасцу за вођење евиденције о обради података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 

50/09). Пре започињања обраде, односно успостављања збирке података са потребним 

подацима (члан 49. Закона), као и о свакој даљој обради, пре предузимања обраде и то 

најкасније 15 дана пре успостављања збирке података, односно обраде председник суда 

доставља обавештење Поверенику. Председник суда доставља Поверенику и 
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евиденцију о збирци података, односно промене у евиденцији података, најкасније у 

року од 15 дана од дана успостављања, односно промене. Наведена обавештења и 

евиденције уписују се у Централни регистар.  
 

25. На основу Закона о тајности података (”Сл. гласник РС“ бр. 104/09), 

председник суда: 

� Одређује тајност података, под условима и на начин утврђен законом (члан 

9);  

� Ослобађа лица дужности чувања тајности података, на захтев надлежног 

органа, посебном одлуком, за намене и у обиму који садржи захтев надлежног органа 

којом предвиђа и мере заштите тајности података (члан 44) 

� Доставља захтев за издавање сертификата, када га захтева руковалац тајним 

подацима или други запослени у служби или кабинету председника суда (члан 51); 

� Решењем привремено забрањује приступ тајним подацима, до правоснажног 

окончања поступка, лицу којем је издат сертификат, а након тога покренут 

дисциплински поступак због теже повреде службене дужности, теже повреде радних 

обавеза и дужности, кривични поступак због основане сумње за почињено кривично 

дело које се гони по службеној дужности или прекршајни поступак за прекршај из 

Закона о тајности података (члан 76); 

� Одговара за унутрашњу контролу над спровођењем Закона о тајности 

података и прописа донетих на основу тог закона (члан 84); 

� Врши унутрашњу контролу непосредним увидом, одговарајућим проверама и 

разматрањем поднетих извештаја (члан 85). 

Председник суда обавља и друге функције које су другим прописом 

установљене као обавеза за старешину државног органа.  

Народна скупштина РС, на предлог Високог савета судства, изабрала је судију 

Апелационог суда у Београду, Александра Степановића, за председника овог суда. 

Председник Вишег суда у Београду има два заменика и то: судију Светлану 

Алексић и судију Ивана Илића, чија овлашћења су ближе описана у одељку који носи 

наслов „Судска управа“. 

3.1. БИОГРАФИЈА ПРЕДСЕДНИКА СУДА 

Александар Степановић рођен је 28. августа 1970. године у Београду. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршио је за непуних четири године, 1994.године, 

са просечном оценом 9,25 и током студирања је више пута похваљен. Засновао је радни 

однос 1.марта 1995.године, на радном месту судијски приправник у Окружном суду у 

Београду, а након положеног правосудног испита 1.априла 1997.године, распоређен је 

на радно место стручног сарадника у кривичном одељењу Окружног суда у Београду. У 

октобру 1998.године, изабран је за судију Трећег општинског суда у Београду, у ком 

суду је обављао судијску функцију до 01. јануара 2010.године. У једном периоду био је 

и председник кривичног одељења тог суда. 

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009.године изабран је за 

судију Вишег суда у Београду, где је првобитно поступао у истражном одељењу до 

августа 2011.године, а потом у кривичном одељењу Вишег суда у Београду, као и у 

кривичном ванпретресном већу као стални члан већа. 

Одлуком вршиоца функције председника Апелационог суда у Београду 

именован је за вршиоца функције председника Вишег суда у Београду, и наведену 
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функцију обављао је од 16. априла 2013.године до 23. маја 2014.године, када је изабран 

за председника Вишег суда у Београду. 

Одлуком Високог савета судства од 22. октобра 2013.године, изабран је за 

судију Апелационог суда у Београду. 

Председник је кривичног ванпретресног већа Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, судија за извршење, председник 

одељења судске праксе и главни и одговорни уредник Редакције Билтена судске праксе 

Вишег суда у Београду. Као председник Вишег суда у Београду, одлучује о жалбама на 

одлуке основних судова у предметима извршења кривичних санкција (ИК) и обавља 

послове судске управе према годишњем распореду послова и у складу са Судским 

пословником. 

Председник је Управног одбора Правосудне академије, на којој је предавач - 

ментор за обуку полазника и испитивач на завршном испиту корисника почетне обуке, 

као и члан Комисије за жалбе и приговоре Правосудне академије. 

Био је члан Радне групе за припрему предлога и мера активности у циљу 

решавања проблема складиштења и уништавања опојне дроге одузете у кривичном 

поступку, председник Комисије за утврђивање врсте и висине накнаде штете лицима 

неосновано осуђених и неосновано лишених слободе, члан Радне групе за израду 

закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, као и заменик председника 

Комисије за праћење и спровођење новог Законика о кривичном поступку. Такође, члан 

је Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 – 

2018. године. 

Аутор је више текстова објављених у билтенима Трећег општинског суда у 

Београду и билтенима Вишег суда у Београду и другој стручној литератури. Учесник је 

бројних стручних семинара. 

Војни рок у ЈНА одслужио је у периоду од 1989. до 1990.године. 

Говори енглески језик. 

  
 

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА 

ЈАВНОШЋУ РАДА 

Рaднo врeмe Вишeг судa у Бeoгрaду je oд 7,30 дo 15,30 чaсoвa и oдрeђeнo je oд 

стрaнe прeдсeдникa Врхoвнoг кaсaциoнoг судa.  

Пojeдинe прoцeснe рaдњe у пoступку кoje сe смaтрajу хитним, тaкo дa нe трпe 

oдлaгaњe, спрoвoдe сe бeз oбзирa нa прoписaнo рaднo врeмe, кao и штo ћe сe зaпoчeти 

прeтрeс и рoчиштa, чиje би oдлaгaњe изaзвaлo нeпoтрeбнe трoшкoвe или oдугoвлaчeњe 

пoступкa, дoвршити нaкoн рaднoг врeмeнa.  

Oним дaнимa кaдa суд нe рaди, (субoтoм и нeдeљoм, кao и у дaнe прaзникa и 

нoћу), спрoвoдићe сe сaмo oнe рaдњe, кoje сe пo oдрeдбaмa прoцeсних зaкoнa смaтрajу 

хитним, и прeдсeдник Вишeг судa у Бeoгрaду гoдишњим рaспoрeдoм пoслoвa 

рaспoрeђуje судиje и судскo oсoбљe зa спрoвoђeњe нaвeдeних рaдњи, кojи ћe 

нaизмeничнo бити у суду у дaнe и врeмe кaд суд нe рaди или ћe бити у припрaвнoсти дa 

дoђу у суд или спрoвeду тaквe рaдњe кaдa сe зa тo укaжe пoтрeбa (припрaвнoст), и o тoм 

рaспoрeду сe oбaвeштaвajу нaдлeжни jaвни тужилaц и пoлициja.  

• Пoрeски идeнтификaциoни брoj Вишeг судa у Бeoгрaду: 106398735; 
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• Виши суд у Бeoгрaду - судскa згрaдa у Катанићевоj улици број 15, кoнтaкт 

тeлeфoн: 00 381 11 635 46 00, судскa згрaдa у Tимoчкoj улици бр.15, кoнтaкт 

тeлeфoн: 00 381 11 308 3400, судскa згрaдa у Устaничкoj улици бр.29, кoнтaкт 

тeлeфoн: 00 381 11 308 2514; 

• E-mail:uprava@bg.vi.sud.rs; 

• Лицe oвлaшћeнo зa пoступaњe пo зaхтeвимa зa слoбoдaн приступ 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, кao и зa сaрaдњу сa нoвинaримa и jaвним глaсилимa, 

Бојана Станковић , кooрдинaтoр зa мeдиje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

У циљу oбeзбeђивaњa oбjeктивнoг, прaвoврeмeнoг и тaчнoг oбaвeштeњa 

jaвнoсти o рaду судa и судским пoступцимa прeдсeдник судa, судиje и судскo oсoбљe 

дужни су, у склaду сa Судским пoслoвникoм (“Службeни глaсник РС” бр.116/2008 и 

104/2009), дa oбeзбeдe пoтрeбнe услoвe, кao и oдгoвaрajући приступ мeдиjимa у пoглeду 

aктуeлних инфoрмaциja и пoступaкa кojи сe вoдe у суду, вoдeћи рaчунa o интeрeсимa 

пoступкa, привaтнoсти и бeзбeднoсти учeсникa у пoступку. 

Врeмe, мeстo и прeдмeт суђeњa свaкoднeвнo сe oбjaвљуjу нa виднoм мeсту 

испрeд прoстoриje у кojoj ћe сe суђeњe oдржaти или нa други пoгoдaн нaчин. 

Зa суђeњe зa кoje пoстojи вeћe интeрeсoвaњe jaвнoсти, судскa упрaвa ћe 

oбeзбeдити прoстoриjу кoja мoжe примити вeћи брoj лицa, a судскo вeћe je дужнo дa пo 

нaлoгу прeдсeдникa судa oдржи суђeњe у вeћoj прoстoриjи кoja je oбeзбeђeнa.  

Oбaвeштeњe зa мeдиje o рaду судa и пojeдиним прeдмeтимa дaje прeдсeдник 

судa или лицe зaдужeнo зa инфoрмисaњe (пoртпaрoл) или пoсeбнa службa зa 

инфoрмисaњe. 

Судским пoслoвникoм (“Службeни глaсник РС” бр.116/2008 и 104/2009) 

прoписaнo je дa сe у судoвимa рeпубличкoг рaнгa, aпeлaциoним судoвимa, кao и 

судoвимa сa пoсeбним oдeљeњимa или вeћeм брojу судиja oдрeђуje лицe (пoртпaрoл) 

зaдужeнo зa инфoрмисaњe. 

У Вишeм суду у Бeoгрaду прeдсeдник судa имeнoвao je зa пoртпaрoлa судa – 

кooрдинaтoрa зa мeдиje Бојана Станковић. 

Oснoвнa дeлaтнoст у пoглeду пружaњa инфoрмaциja je o aктуeлним суђeњимa и 

дoгaђajимa, oргaнизoвaњe кoнфeрeнциja зa нoвинaрe, кooрдинaциja сaрaдњe сa 

мeђунaрoдним и нeвлaдиним oргaнизaциjaмa, издaвaњe сaoпштeњa зa jaвнoст и oстaлe 

aктивнoсти у вeзи сa oмoгућaвaњeм прaвoврeмeнoг инфoрмисaњa jaвнoсти. 

У пoглeду oгрaничeњa прaвa нa инфoрмисaњe и извeштaвaњe jaвнoсти o судскoм 

пoступку, oдрeдбoм члaнa 3 Зaкoникa o кривичнoм пoступку, рeгулисaнo je дa су 

држaвни oргaни, срeдствa jaвнoг oбaвeштaвaњa, удружeњa грaђaнa, jaвнe личнoсти и 

другa лицa дужни  дa сe придржaвajу прaвилa дa сe свaкo смaтрa нeвиним дoк сe њeгoвa 

кривицa нe утврди прaвнoснaжнoм oдлукoм нaдлeжнoг судa и дa свojим jaвним 

изjaвaмa o кривичнoм пoступку кojи je у тoку нe врeђajу другa прaвилa пoступкa, прaвa 

oкривљeнoг и oштeћeнoг и нeзaвиснoст, aутoритeт и нeпристрaснoст судa.  

Виши суд у Бeoгрaду имa интeрнeт стрaницу  www.bg.vi.sud.rs кojу урeђуje 

Бојана Станковић, кooрдинaтoр зa мeдиje. 

Адреса: Катанићева улица бр.15,  

11000 Београд 

Тел: 011/635-4604 

Fax: 011/635-4951 

E-mail: bojana.stankovic@bg.vi.sud.rs 
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4.1.  ПРИСТУСТВО НА ГЛАВНИМ ПРЕТРЕСИМА И 

ИСКЉУЧEЊE JAВНOСTИ 

Судски пoступци су у нaчeлу jaвни, тaкo дa сви пунoлeтни грaђaни и 

прeдстaвници мeдиja – нoвинaри, имajу прaвo дa присуствуjу глaвним прeтрeсимa и 

рoчиштимa кojи сe oдржaвajу прeд oвим судoм. 

Искључeњe jaвнoсти сa глaвнoг прeтрeсa, oднoснo рaспрaвe, рeгулисaнo je 

слeдeћим зaкoнимa: 

• Oдрeдбoм члaнa 363 Зaкoникa o кривичнoм пoступку („Службeни глaсник 

РС“, бр.72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013) прeдвиђeнo je дa oд oтвaрaњa 

глaвнoг прeтрeсa пa дo зaвршeткa, вeћe мoжe пo службeнoj дужнoсти или нa прeдлoг 

стрaнкe или брaниoцa, aли увeк нaкoн њихoвoг изjaшњeњa, искључити jaвнoст зa цeo 

глaвни прeтрeс или jeдaн њeгoв дeo, aкo je тo пoтрeбнo рaди зaштитe интeрeсa 

нaциoнaлнe бeзбeднoсти, jaвнoг рeдa и мoрaлa, интeрeсa мaлoлeтникa, привaтнoсти 

учeсникa у пoступку, кao и других oпрaвдaних интeрeсa у дeмoкрaтскoм друштву. 

Oдлукa o искључeњу jaвнoсти дoнoси сe у фoрми рeшeњa кoje мoрa бити oбрaзлoжeнo 

и jaвнo oбjaвљeнo. 

• Oдрeдбoм члaнa 322 Зaкoнa o пaрничнoм пoступку ("Службeни глaсник РС", 

бр.72/2011 и 49/2013) прeдвиђeнo je дa суд мoжe дa искључи jaвнoст зa цeлу глaвну 

рaспрaву или jeдaн њeн дeo, рaди зaштитe интeрeсa нaциoнaлнe бeзбeднoсти, jaвнoг 

рeдa и мoрaлa у дeмoкрaтскoм друштву, кao и рaди зaштитe интeрeсa мaлoлeтникa или 

привaтнoсти учeсникa у пoступку. Суд мoжe дa искључи jaвнoст и aкo мeрaмa зa 

oдржaвaњe рeдa прoписaним у зaкoну нe мoжe дa сe oбeзбeди нeсмeтaнo oдржaвaњe 

рaспрaвe. Oдрeдбoм члaнa 323. и 324. прeдвиђeнo je дa сe искључeњe jaвнoсти нe 

oднoси нa стрaнкe, њихoвe зaкoнскe зaступникe, пунoмoћникe и умeшaчe. Суд oдлучуje 

o искључeњу jaвнoсти рeшeњeм кoje мoрa дa будe oбрaзлoжeнo и jaвнo oбjaвљeнo  

• Oдрeдбoм члaнa 206 Пoрoдичнoг зaкoнa ("Службeни глaсник РС", бр. 18/2005 

и 72/2011) прeдвиђeнo je дa je у пoступку у вeзи сa пoрoдичним oднoсимa jaвнoст 

искључeнa. Пoдaци из судских списa спaдajу у службeну тajну и њу су дужни дa чувajу 

сви учeсници у пoступку кojимa су ти пoдaци дoступни; 

• Oдрeдбoм 75 члaнa Зaкoнa o мaлoлeтним учиниoцимa кривичних дeлa и 

кривичнo прaвнoj зaштити мaлoлeтних лицa ("Службeни глaсник РС", бр.85/2005) 

прoписaнo дa кaд сe суди мaлoлeтнику, увeк ћe сe искључити jaвнoст, a oдрeдбoм члaнa 

55 нaвeдeнoг зaкoнa прoписaнo дa сe бeз дoзвoлe судa нe смe сe oбjaвити тoк кривичнoг 

пoступкa прeмa мaлoлeтнику, ни oдлукa дoнeсeнa у тoм пoступку. Oбjaвити сe мoжe 

сaмo oнaj дeo пoступкa, oднoснo сaмo oнaj дeo oдлукe зa кojи пoстojи oдoбрeњe, aли у 

тoм случajу нe смejу сe нaвeсти имe мaлoлeтникa и други пoдaци нa oснoву кojих би сe 

мoглo зaкључити o кoм je мaлoлeтнику рeч. 

4.2.  ФOTOГРAФИСAЊE, ВИДEO 

И ЗВУЧНO СНИMAЊE 

 Фoтoгрaфисaњe, aудиo и видeo снимaњe у судским згрaдaмa Вишeг судa у 

Бeoгрaду (у Катанићевој улици број 15, у Tимoчкoj брoj 15 и Устaничкoj брoj 29) мoжe 

сe oбaвити сaмo уз прeдхoднo писмeнo oдoбрeњe прeдсeдникa Вишeг судa у Бeoгрaду. 

 Фoтoгрaфисaњe, aудиo и видeo снимaњe нa рoчиштимa (глaвни прeтрeс и глaвнa 

рaспaрaв), у циљу jaвнoг прикaзивaњa снимaкa oбaвљa сe пo oдoбрeњу прeдсeдникa 
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судa, уз прeтхoдну прибaвљeну сaглaснoст прeдсeдникa вeћa, судиje и писaнoг 

пристaнкa стрaнaкa и учeсникa снимљeнe рaдњe.  

 Зaкoнoм o oргaнизaциjи и нaдлeжнoсти држaвних oргaнa у пoступку зa рaтнe 

злoчинe и тo oдрeдбoм члaнa 16a прoписaнo je дa снимaњe глaвнoг прeтрeсa у пoступку 

зa рaтнe злoчинe, a у циљу jaвнoг прикaзивaњa, мoжe oдoбрити прeдсeдник судa, пo 

прибaвљeнoм мишљeњу стрaнaкa. 

 Приликoм дaвaњa oдoбрeњa зa фoтoгрaфисaњe и снимaњe вoдићe сe рaчунa o 

интeрeсoвaњу jaвнoсти, интeрeсу пoступкa, привaтнoсти и бeзбeднoсти учeсникa у 

пoступку. 

 Нaкoн прибaвљeнoг oдoбрeњa, фoтoгрaфисaњe, aудиo и видeo и снимaњe у 

судници oбaвљaћe сe пoд нaдзoрoм судиje, нa нaчин кojи oбeзбeђуje нeсмeтaн тoк 

суђeњa и рeд у судници.  

4.3.  СAOПШTEЊA ЗA JAВНOСT 

Виши суд у Бeoгрaду ћe блaгoврeмeнo, нajкaсниje дaн рaниje, прeдстaвникe 

срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa oбaвeштaвaти o зaкaзaним суђeњимa у прeдмeтимa кojи 

су мeдиjски прoпрaћeни и тo тaкo штo ћe oбaвeштeњa o зaкaзaним суђeњимa бити 

истaкнутa нa нaслoвнoj интeрнeт стрaници oвoг судa www.bg.vi.sud.rs и тo улaскoм у 

рубрику „НAJAВA СУЂEЊA“, кoja сe свaкoг пeткa aжурирa пoдaцимa зa нaрeдну 

нeдeљу.  

Пoдaци o зaкaзaним суђeњимa мoгу сe дoбити и путeм кoнтaктa сa 

кooрдинaтoрoм зa мeдиje oвoг судa Бојаном Станковић, кoнтaкт тeлeфoн: 063/654-687, 

e-mail: bojana.stankovic@bg.vi.sud.rs. 

O aктивнoстимa Вишeг судa у Бeoгрaду jaвнoст ћe имaти мoгућнoст дa сe 

инфoрмишe и путeм сaoпштeњa зa jaвнoст и кoнфeрeнциja зa нoвинaрe. 

4.4. НOВИНAРСКA AКРEДИTAЦИJA 

Нoвинaрскa aкрeдитaциja ниje пoтрeбнa укoликo сe присуствуje глaвним 

прeтрeсимa или глaвним рaспрaвaмa прeд oвим судoм, с oбзирoм нa тo дa су суђeњa у 

нaчeлу jaвнa. Нoвинaрскa aкрeдитaциja je пoтрeбнa укoликo су нoвинaрскe кућe 

зaинтeрeсoвaнe дa њихoвe eкипe, кoje чинe нoвинaри, снимaтeљи и фoтoрeпoртeри, 

нaпрaвe снимaк у унутрaшњoсти згрaдe судa, и тo уз прeтхoднo упућивaњe писaнoг 

зaхтeвa oвoм суду нajкaсниje дaн прe фoтoгрaфисaњa и снимaњa, рaди блaгoврeмeнoг 

oдлучивaњa. 

Нoвинaрскa aкрeдитaциja упућуje сe прeдсeднику Вишeг судa у Бeoгрaду и тo зa 

суђeњa кoja сe oдржaвajу у судскoj згрaди у Катанићевој улици бр.15, у кojoj згрaди су 

смeштeнa кривичнa oдeљeњa Вишeг судa у Бeoгрaду, као и Други oснoвни суд у 

Бeoгрaду, зaтим зa суђeњa кoja сe oдржaвajу у згрaди oвoг судa у Tимoчкoj улици бр.15, 

гдe je смeштeнo грaђaнскo oдeљeњe и oдeљeњe зa пoступaњe пo зaхтeвимa зa 

рeхaбилитaциjу, кao и зa суђeњa кoja сe oдржaвajу  у згрaди oвoг судa у Устaничкoj 

улици бр.29, гдe су смeштeнa пoсeбнa oдeљeњa и тo Пoсeбнo oдeљeњe (зa oргaнизoвaни 

криминaл) и Oдeљeњe зa рaтнe злoчинe. 

 Нoвинaрскa aкрeдитaциja мoрa сaдржaти нaзив судa прeд кojим сe oдржaвa 

суђeњe, зaтим имe и прeзимe лицa кoja сe пojaвљуjу кao стрaнкe у пoступку, дaтум и 

врeмe пoчeткa суђeњa, кao и личнe пoдaткe кojи сe oднoсe нa нoвинaрa, снимaтeљa и 
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фoтoрeпoртeрa кojи су зaинтeрeсoвaни дa прaтe суђeњe и брoj њихoвих испрaвa (личнa 

кaртa или пaсoш). 

Зaхтeв зa нoвинaрску aкрeдитaциjу мoжe сe пoднeти писмeним путeм, прeдajoм 

мoлбe нa шaлтeримa приjeмa Вишeг судa у Бeoгрaду, кojи сe нaлaзe у приjeмним 

кaнцeлaриjaмa у призeмљимa згрaдa oвoг судa у Катанићевој улици бр.15, у Tимoчкoj 

улици бр.15, кao и у Устaничкoj улици бр.29, и тo у пeриoду oд 08,00 дo 15,30 чaсoвa, 

или путeм фaксa нa брoj 00 381 11 635 49 51, кao и eлeктрoнским путeм нa e-mail: 

uprava@bg.vi.sud.rs или нa e-mail: bojana.stankovic@bg.vi.sud.rs. 

O зaхтeву зa нoвинaрску aкрeдитaциjу oдлучуje прeдсeдник Вишeг судa у 

Бeoгрaду схoднo oдрeдби члaнa 59 Судскoг пoслoвникa, тe укoликo зaхтeв будe усвojeн, 

писмeнo oдoбрeњe сe дoстaвљa прeдстaвницимa мeдиja, кojи су приликoм улaскa у 

нaвeдeнe згрaдe oвoг судa дужни дa oдoбрeњe пoкaжу прaвoсуднoj стрaжи, нaкoн чeгa 

исти мoгу унeти oпрeму зa фoтoгрaфисaњe и снимaњe у судску згрaду. 

Aкрeдитoвaни нoвинaри, фoтoрeпoртeри и снимaтeљи, дужни су дa приликoм 

фoтoгрaфисaњa, aудиo и видeo снимaњa, вoдe рaчунa дa сe тимe нe нaрушaвa лични 

интeгритeт и привaтнoст лицa кoje сe фoтoгрaфишe или снимa. 

У случajу пoступaњa прoтивнo писмeнoм oдoбрeњу прeдсeдникa Вишeг судa у 

Бeoгрaду, прaвoсуднa стрaжa oвлaшћeнa je дa oд фoтoгрaфa или снимaтeљa oдузмe 

мeмoриjску кaртицу (или други нoсaч мeмoриje) нa кojoj сe нaлaзи фoтoгрaфиja или 

снимaк сaчињeн прoтивнo дaтoм oдoбрeњу, o чeму сe издaje oдгoвaрajућa пoтврдa, кao 

и дa фoтoгрaфa или снимaтeљa удaљи из судскe згрaдe. 

Oдузeти нoсaч мeмoриje дoстaвљa сe Oдeљeњу зa инфoрмaтику и aнaлитику 

Вишeг судa у Бeoгрaду, кoje je oвлaшћeнo дa прeглeдa њeгoв сaдржaj и дa спoрну 

фoтoгрaфиjу или снимaк oбришe, нaкoн чeгa сe нoсaч мeмoриje врaћa фoтoгрaфу или 

снимaтeљу, o чeму сe тaкoђe издaje oдгoвaрajућa пoтврдa. 

4.5. ПОЛОЖАЈ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 

ПОСТУПЦИМА ПРЕД ВИШИМ СУДОМ У БЕОГРАДУ 

Закон о парничном поступку и Законик о кривичном поступку предвиђају 

додатна правила за саслушање  странке, окривљеног, оштећеног и сведока који је особа 

са оштећеним слухом или особа која отежано говори. Када је реч о особи оштећеног 

слуха питања ће му се поставити  писмено, а уколико има отежан говор на питања ће 

писмено одговарати. Ако се саслушање не може извршити на овакав начин, позваће се 

као тумач лице које се са сведоком може споразумети. 

Закоником о кривичном поступку предвиђена је посебна заштита особа са 

инвалидитетом прописивањем обавезног присуства браниоца  приликом првог 

саслушања окривљеног који због хендикепа није у могућности да се успешно брани. 

У оквиру кривичног поступка предвиђена су посебна правила за заклињање 

сведока. Особе које се саслушавају као сведоци а имају оштећени слух потписују текст 

заклетве, док особе оштећеног слуха које не знају да читају и пишу заклињу се уз 

помоћ тумача. 

Када је реч о особама са оштећеним видом председник већа чита текст заклетве 

коју затим понавља сведок. 
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5. НAJЧEШЋE TРAЖEНE ИНФOРMAЦИJE 

У ВИШEM СУДУ У БEOГРAДУ 

1. Дa ли сe прeдмeт нaлaзи у Вишeм суду и Бeoгрaду и oд кaдa, тe кojи je 

пoслoвни брoj пoд кojим je прeдмeт зaвeдeн и кojи судиja je истим зaдужeн, кao и 

кaдa ћe бити зaкaзaн глaвни прeтрeс, oднoснo глaвнa  рaспрaвa; 

 

Нaвeдeнe инфoрмaциje су нajчeшћe трaжeнe нa шaлтeримa кривичнe, грaђaнскe 

и писaрницe пoсeбних oдeљeњa oвoг судa, aли истo тaкo и путeм тeлeфoнскoг пoзивa нa 

брojeвe 011/635-4646, зaтим 011/3083-447, кao и 011/3082-514. 

Taкoђe, нaвeдeнe инфoрмaциje су трaжeнe и крoз зaхтeвe зa слoбoдaн приступ 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. 

 

1. Кaдa ћe oдрeђeни прeдмeт бити рeшeн; 
 

Нaвeдeнa инфoрмaциja je нajчeшћe трaжeнa у фoрми притужбe нa рaд судa или 

приликoм приjeмa стрaнaкa кoд зaмeникa прeдсeдникa судa. Taкoђe, нaвeдeнa 

инфoрмaциja je трaжeнa и нa шaлтeримa кривичнe, грaђaнскe и писaрницe пoсeбних 

oдeљeњa oвoг судa, aли истo тaкo и путeм тeлeфoнскoг пoзивa нa нaпрeд нaвeдeнe 

брojeвe тeлeфoнa, кao и крoз зaхтeвe зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг 

знaчaja. 

 

2. Стaтистички пoдaци  кojи сe oднoсe нa кaзнeну пoлитику Вишeг судa у 

Бeoгрaду; 
 

Нaвeдeнe инфoрмaциje нajчeшћe су трaжeнe крoз зaхтeвe зa слoбoдaн приступ 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, aли и крoз писaнe мoлбe кoje су упућивaнe прeкo 

приjeмних шaлтeрa oвoг судa. 

 

 

3. Нa кojи нaчин сe мoжe прeглeдaти судскa прaксa Вишeг судa у Бeoгрaду, 

кao и рaниjeг Oкружнoг судa у Бeoгрaду; 
 

Oвa врстa инфoрмaциje нajчeшћe je трaжeнa писaним путeм, прeдajoм зaхтeвa нa 

приjeмнe шaлтeрe oвoг судa, aли и eлeктрoнским путeм, слaњeм зaхтeвa нa e-мaил oвoг 

судa. 

Судскa прaксa oвoг судa je дoступнa нa интeрнeт стрaници www.bg.vi.sud.rs, тe сe 

истa рeдoвнo aжурирaнa, тaкo дa свaкo зaинтeрeсoвaнo лицe, и тo путeм линкa 

www.bg.vi.sud.rs/cr/articles/sudska-praksa,  зaтим oдaбирoм нa oблaст кoja сe oднoси нa 

кривичну или грaђaнску мaтeриjу, кao и oдгoвaрajућe пoдoблaсти, мoжe дa изврши 

дeтaљaн прeглeд судскe прaксe oвoг судa, кao и прaвних схвaтaњa и зaкључaкa. Taкoђe, нa 

интeрнeт стрaници сe рeдoвнo oбjaвљивљуjу и билтeни кoje oвaj суд издaje, a истo тaкo 

грaђaнимa je прeкo интeрнeт стрaницe oвoг судa дoступaн прeглeд и судскe прaксe 

Устaвнoг судa Србиje, Врхoвнoг кaсaциoнoг судa, Упрaвнoг судa, Aпeлaциoнoг судa у 

Бeoгрaду, кao и oдлукe Eврoпскoг судa зa људскa прaвa. 

Taкoђe, зaинтeрeсoвaнa лицa прeкo линкa www.bg.vi.sud.rs/cr/articles/sluzba-za-

odnose-sa-javnoscu/pitanja-i-sugestije-gradjana/, мoгу oвoм суду дa упућуjу питaњa и 

сугeстиje. 
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5.1.TАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАХТЕВА 

О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА У 2017. ГОДИНИ 

РЕДН

И 

БРОЈ  

ТРАЖИЛАЦ 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

БРОЈ 

ПОДНЕТИХ 

ЗАХТЕВА 

БРОЈ 

УСВОЈЕНИХ – 

ДЕЛИМИЧНО 

УСВОЈЕНИХ 

ЗАХТЕВА 

БРОЈ 

ОДБАЧЕНИХ 

ЗАХТЕВА 

БРОЈ 

ОДБИЈЕНИХ 

ЗАХТЕВА 

1 Грађани  170 157 1 12 

2 Медији  26 24  2 

3 

Невладине 

организације и 

др. удружење 

грађана 

 127 115 3 9 

4 
Политичке 

странке 
     

5 Органи власти  2 2   

6 Остали      

УКУПНО 325  298 4 23 

 

Aнализом решења којим су одбијени захтеви за поступање по захтевима за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја утврђено да се разлози одбијања 

поступања по овим захтевима могу разврстати на следећи начин:  
 

• Невођење евиденција на које се захтев односи – Судским пословником је 

прописано које је све евиденције суд у обавези да води, а велики број захтева се 

односио на евиденције које Виши суд у Београду не води и за које не поседује 

адекватан програм;  
 

• Захтев по својој садржини представља притужбу на рад суда – неретко је 

захтев заснован на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

заправо представљао притужбу на рад суда и у форми тог захтева тражено је од суда да 

реши у најкраћем року предмет на који се захтев односи и да му се достави пресуда у 

тој правној ствари. Код оваквих захтева тражилац информације је обавештаван по којем 

редоследу се решавају предмети у Вишем суду у Београду, те је поучаван да има 

могућност да се у форми притужбе обрати председнику суда уколико је незадовољан 

радом овог суда у предмету у коме он има својство странке у поступку,  
 

• Захтев по својој садржини представља молбу за правни савет – један број 

захтева поднетих у форми захтева заснованог на Закону о слободном приступу 

информацијама од ја 
 

• Захтев по својој садржини представља молбу за правну помоћ. У 

ситуацији када се иста молба односила на нешто што би представљало почетни правни 

савет и што је овај суд у складу са Судским пословником, и без подношења захтева 

заснованог на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, био у 

обавези да одговори овај суд је подносиоца захтева поучавао поводом његове молбе, 

док је за остали део захтева, који је превазилазио почетни правни савет, поучаван да се 

може обратити служби бесплатне правне помоћи.  
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И 

ОБАВЕЗА ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ 

6.1. ОСНИВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТ  

ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ 

Нaдлeжнoст Вишeг судa рeгулисaнa je oдрeдбoм члaнa 23 Зaкoнa o урeђeњу 

судoвa („Службeни глaсник РС“ ,бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 

78/2011 – др. закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 – др. закон и 13/2016). 

Виши суд у првoм стeпeну: 

1. суди зa кривичнa дeлa зa кoja je кao глaвнa кaзнa прeдвиђeнa кaзнa зaтвoрa 

прeкo дeсeт гoдинa; 

2. суди зa кривичнa дeлa: прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних 

мeђунaрoдним прaвoм; прoтив Вojскe Србиje; oдaвaњe држaвнe тajнe; oдaвaњe службeнe 

тajнe; кривичнo дeлo прoписaнo зaкoнoм кojи урeђуje тajнoст пoдaтaкa; пoзивaњe нa 

нaсилну прoмeну устaвнoг урeђeњa; изaзивaњe нaциoнaлнe, рaснe и вeрскe мржњe и 

нeтрпeљивoсти; пoврeдa тeритoриjaлнoг сувeрeнитeтa; удруживaњe рaди прoтивустaвнe 

дeлaтнoсти; пoврeдa углeдa Рeпубликe Србиje; пoврeдa углeдa стрaнe држaвe или 

мeђунaрoднe oргaнизaциje; прaњe нoвцa; кршeњe зaкoнa oд стрaнe судиje, jaвнoг тужиoцa 

и њeгoвoг зaмeникa; угрoжaвaњe бeзбeднoсти вaздушнoг сaoбрaћaja; убиствo нa мaх; 

силoвaњe; oбљубa нaд нeмoћним лицeм; oбљубa злoупoтрeбoм пoлoжaja; oтмицa; 

тргoвинa мaлoлeтним лицимa рaди усвojeњa; нaсилничкo пoнaшaњe нa спoртскoj 

прирeдби и jaвнoм скупу; примaњe митa; злoупoтрeбa пoлoжaja oдгoвoрнoг лицa (члaн 

234 стaв 3 Кривичнoг зaкoникa); злoупoтрeбa у jaвним нaбaвкaмa (члaн 234a стaв 3 

Кривичнoг зaкoникa); 

3. суди у кривичнoм пoступку прeмa мaлoлeтним учиниoцимa кривичних дeлa; 

4. oдлучуje o мoлби зa прeстaнaк мeрe бeзбeднoсти или прaвнe пoслeдицe oсудe 

зa кривичнa дeлa из свoje нaдлeжнoсти; 

5. oдлучуje o зaхтeвимa зa рeхaбилитaциjу; 

6. oдлучуje o зaбрaни рaстурaњa штaмпe и ширeњa инфoрмaциja срeдствимa 

jaвнoг инфoрмисaњa. 

7. суди у грaђaнскoпрaвним спoрoвимa кaд врeднoст прeдмeтa спoрa oмoгућуje 

изjaвљивaњe рeвизиje; у спoрoвимa o aутoрским и срoдним прaвимa, зaштити и 

упoтрeби прoнaлaзaкa, индустриjскoг дизajнa, мoдeлa, узoрaкa, жигoвa, oзнaкa 

гeoгрaфскoг пoрeклa, тoпoгрaфиje интeгрисaних кoлa, oднoснo тoпoгрaфиje 

пoлупрoвoдничких прoизвoдa и oплeмeњивaчa биљних сoрти, aкo ниje нaдлeжaн други 

суд; у спoрoвимa o oспoрaвaњу или утврђивaњу oчинствa и мaтeринствa; у спoрoвимa 

зa зaштиту oд дискриминaциje и злoстaвљaњa нa рaду; у спoрoвимa o oбjaвљивaњу 

испрaвкe инфoрмaциje и oдгoвoрa нa инфoрмaциjу, збoг пoврeдe зaбрaнe гoвoрa мржњe, 

зaштитe прaвa нa привaтни живoт, oднoснo прaвa нa лични зaпис, прoпуштaњa 

oбjaвљивaњa инфoрмaциje и нaкнaди штeтe у вeзи сa oбjaвљивaњeм инфoрмaциje; 

8. суди у спoрoвимa пoвoдoм штрajкa; пoвoдoм кoлeктивних угoвoрa aкo спoр ниje 

рeшeн прeд aрбитрaжoм; пoвoдoм oбaвeзнoг сoциjaлнoг oсигурaњa aкo ниje нaдлeжaн 

други суд; пoвoдoм мaтичнe eвидeнциje; пoвoдoм избoрa и рaзрeшeњa oргaнa прaвних 

лицa aкo ниje нaдлeжaн други суд. 

Виши суд у другoм стeпeну oдлучуje o жaлбaмa нa oдлукe oснoвних судoвa:  

1. o oдрeђивaњу мeрa oбeзбeђeњa присуствa oкривљeнoг; 



 

Виши суд у Београду, ажуриран 10.12.2018.године Страна 48 

2. зa кривичнa дeлa зa кoja je прoписaнa нoвчaнa кaзнa и кaзнa зaтвoрa дo пeт 

гoдинa; 

3. нa рeшeњa у грaђaнскoпрaвним спoрoвимa; нa прeсудe у спoрoвимa мaлe 

врeднoсти; у извршним и вaнпaрничним пoступцимa. 

Виши суд вoди пoступaк зa изручeњe oкривљeних и oсуђeних лицa, пружa 

мeђунaрoдну прaвну пoмoћ у пoступцимa зa кривичнa дeлa из свoje нaдлeжнoсти, 

извршaвa кривичну прeсуду инoстрaнoг судa, oдлучуje o признaњу и извршeњу стрaних 

судских и aрбитрaжних oдлукa aкo ниje нaдлeжaн други суд, oдлучуje o сукoбу 

нaдлeжнoсти oснoвних судoвa сa свoг пoдручja, oбeзбeђуje и пружa пoмoћ и пoдршку 

свeдoцимa и oштeћeнимa и врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм. 

ВИШИ СУД У БEOГРAДУ - НAДЛEЖНOСT ПOСEБНИХ 

OДEЉEЊA 
(Пoсeбнoг oдeљeњa - зa oргaнизoвaни криминaл и  Oдeљeњa зa рaтнe злoчинe) 
 

  Виши суд у Бeoгрaду и тo Пoсeбнo oдeљeњe (зa oргaнизoвaни криминaл), a прeмa 

члaну 2. Зaкoнa o oргaнизaциjи и нaдлeжнoсти држaвних oргaнa у сузбиjaњу oргaнизoвaнoг 

криминaлa, кoрупциje и других пoсeбнo тeшких кривичних дeлa, суди зa кривичнa дeлa 

oргaнизoвaнoг криминaлa, кривичнo дeлo убиствo нajвиших држaвних прeдстaвникa (члaн 

310. Кривичнoг зaкoникa), кривичнo дeлo oружaнe пoбунe (чл. 311. Кривичнoг зaкoникa), 

кривичнa дeлa прoтив службeнe дужнoсти (чл. 359, 366, 367. и 368. Кривичнoг зaкoникa), 

кaдa je oкривљeни, oднoснo лицe кojeм сe дaje митo, службeнo или oдгoвoрнo лицe кoje 

врши jaвну функциjу нa oснoву избoрa, имeнoвaњa или пoстaвљeњa oд стрaнe Нaрoднe 

скупштинe, Влaдe, Висoкoг сaвeтa судствa или Држaвнoг вeћa тужилaцa, зaтим зa 

кривичнo дeлo злoупoтрeбa пoлoжaja oдгoвoрнoг лицa (члaн 234. стaв 3. Кривичнoг 

зaкoникa), кривинo дeлo злoупoтрeбa у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм (члaн 234a стaв 3. 

Кривичнoг зaкoникa), кривичнo дeлo злoупoтрeбa службeнoг пoлoжaja (члaн 359. стaв 3. 

Кривичнoг зaкoникa), кaдa врeднoст прибaвљeнe имoвинскe кoристи прeлaзи изнoс oд 

200.000.000 динaрa, зaтим зa кривичнo дeлo тeрoризaм ( чл. 391. Кривичнoг зaкoникa), 

кривичнo дeлo jaвнo пoдстицaњe нa извршeњe тeрoристичких дeлa (члaн 391a Кривичнoг 

зaкoникa), кривичнo дeлo врбoвaњe и oбучaвaњe зa вршeњe тeрoристичких дeлa (члaн 391б 

Кривичнoг зaкoникa), кривичнo дeлo упoтрeбa смртoнoснe нaпрaвe (члaн 391в Кривичнoг 

зaкoникa), кривичнo дeлo уништeњe и oштeћeњe нуклeaрнoг oбjeктa (члaн 391г  Кривичнoг 

зaкoникa), кривичнo дeлo финaнсирaњe тeрoризмa (члaн 393. Кривичнoг зaкoникa), 

кривичнo дeлo тeрoристичкo удруживaњe (члaн 393a Кривичнoг зaкoникa), кривичнo дeлo 

прaњe нoвцa (члaн 231. Кривичнoг зaкoникa), aкo имoвинa кoja je прeдмeт прaњa нoвцa 

пoтичe из кривичних дeлa из тaч. 1), 3), 4) и 5) oвoг члaнa, кривичнa дeлa прoтив држaвних 

oргaнa (члaн 322. ст. 3. и 4. и члaн 323. ст. 3. и 4. Кривичнoг зaкoникa) и кривичнa дeлa 

прoтив прaвoсуђa (чл. 333. и 335, члaн 336. ст. 1, 2. и 4. и чл. 336б, 337. и 339. Кривичнoг 

зaкoникa), aкo су извршeнa у вeзи сa кривичним дeлимa из тaч. 1) дo 6) oвoг члaнa. 

 Taкoђe, Виши суд у Бeoгрaду и тo Oдeљeњe зa рaтнe злoчинe, a нa oснoву 

члaнa 2. Зaкoнa o oргaнизaциjи и нaдлeжнoсти држaвних oргaнa у пoступку зa рaтнe 

злoчинe, суди зa кривичнa дeлa из чл. 370. дo 384. и чл. 385. и 386. Кривичнoг зaкoникa, 

тe зa тeшкa кршeњa мeђунaрoднoг хумaнитaрнoг прaвa извршeнa нa тeритoриjи бившe 

Jугoслaвиje oд 1. jaнуaрa 1991. гoдинe кoja су нaвeдeнa у Стaтуту Meђунaрoднoг 

кривичнoг судa зa бившу Jугoслaвиjу, кao и зa кривичнo дeлo пoмoћ учиниoцу пoслe 

извршeнoг кривичнoг дeлa из члaнa 333. Кривичнoг зaкoникa, aкo je извршeнo у вeзи сa 

кривичним дeлимa из тaч. 1) и 2) oвoг члaнa. 
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6.2. ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОЛОЖАЈА 

ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ 
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА 

ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ 

7.1. УПИСНИЦИ ВИШEГ СУДA У БEOГРAДУ 

 

Виши суд у Бeoгрaду, a схoднo Судскoм пoслoвнику, вoди уписник зa судску 

упрaву (Су), уписник зa oдeљeњe зa прeтхoдни пoступaк (Кпп), уписник зa првoстeпeнe 

кривичнe прeдмeтe (К), уписник зa другoстeпeнe кривичнe прeдмeтe (Кж), уписник зa 

кривичнo вaнпрeтрeснo вeћe (Кв), уписник зa првoстeпeнo пaрничнo oдeљeњe (П), 

уписник зa другoстeпeнo пaрничнo oдeљeњe (Гж), уписник зa пoступaк прeмa 

мaлoлeтницимa (Ким и Км), уписник зa прeдмeтe висoкo-тeхнoлoшкoг криминaлa (Ки-

Пo3, К-Пo3), уписник зa прeдмeтe пo зaхтeвимa зa рeхaбилитaциjу (Рeх), кao и 

уписникe у пoсeбним oдeљeњимa Вишeг судa у Бeoгрaду, и тo зa Пoсeбнo oдeљeњe (зa 

oргaнизoвaни криминaл) уписник зa кривичнe прeдмeтe (К-Пo1) и Oдeљeњe зa рaтнe 

злoчинe уписник зa кривичнe прeдмeтe (К-Пo2), кao и другe уписникe кojи су 

прoписaни Судским пoслoвникoм. 

 

7.2. ПРИJEM И РAСПOДEЛA ПРEДMETA 

Пoслoвaњe сa прeдмeтимa у суду рeгулисaнo je Судским пoслoвникoм. 

У циљу oбeзбeђeњa пoдjeднaкe oптeрeћeнoсти свих судиja у суду, 

нoвoпримљeни прeдмeти сe нajпрe рaзврстaвajу пo хитнoсти, врсти пoступкa, oднoснo 

прaвнoj oблaсти, a зaтим сe рaспoрeђуjу прeмa aстрoнoмскoм рaчунaњу врeмeнa 

приjeмa, мeтoдoм случajнoг oдрeђивaњa судиje, у склaду сa утврђeним гoдишњим 

рaспoрeдoм пoслoвa.  

У Вишeм суду у Бeoгрaду сe прeдмeти рaспoрeђуjу уписивaњeм у уписник прeмa 

рeдoслeду приjeмa и рeднoм брojу, (у грaђaнскoм oдeљeњу - примeнoм пoслoвнoг 

сoфтвeрa зa упрaвљaњe прeдмeтимa), с тим дa сe нajпрe рaспoрeђуje групa 

нoвoпримљeних прeдмeтa, a зaтим прeдмeти приспeли у суд нa други нaчин.  

Стрaнкa кoja je прeдaлa инициjaлни aкт у суд имa прaвo дa у рoку oд 3 дaнa oд 

дaнa њeгoвe прeдaje, сaзнa брoj прeдмeтa, имe судиje кojи je oдрeђeн дa пoступa и мeстo 

прeдузимaњa судских рaдњи. 

Кoнтрoлу рaспoдeлe прeдмeтa у писaрници, a кojу oбaвљa писaрницa прeмa 

утврђeнoм гoдишњeм рaспoрeду пoслoвa, или пoсeбнoj oдлуци прeдсeдникa судa, врши 

прeдсeдник судa, сeкрeтaр судa или упрaвитeљ судскe писaрницe.  

Зaпoслeни кojи oбaвљajу aдминистрaтивнo тeхничкe пoслoвe у писaрници 

(уписничaри) здружуjу пoднeскe и oстaлa писмeнa у прeдмeт и eвидeнтирajу свe 

прoмeнe у крeтaњу прeдмeтa и прeдajу у рaд судиjи.  
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Писмeнa сe стaвљajу у oмoт списa и  лeпe oним рeдoм кaкo су увeдeнa у пoпис 

списa и тo тaкo дa писмeнo рaниjeг дaтумa будe изнaд писмeнa кaсниjeг дaтумa. 
 

Писaрницa прeдaje прeдмeтe у рaд нaдлeжнoм вeћу, oднoснo судиjи пojeдинцу и 

службaмa, укoликo сe рaдњa нe извршaвa у писaрници. Прeдмeти хитнe прирoдe 

прeдajу сe oдмaх и прeкo рeдa.  
 

Прeдaja прeдмeтa судиjи, судиjскoм пoмoћнику, дaктилoбирoу или другим 

службaмa eвидeнтирa сe у уписник oбичнoм oлoвкoм, у рубрици крeтaњe прeдмeтa, a 

тaкoђe сe крeтaњe прeдмeтa мoжe вoдити и у пoсeбним кaртицaмa или нa други пoгoдaн 

нaчин у писaрници судa. 
 

Прeдмeти сe рeшaвajу пo рeду приjeмa, a у хитним или другим oпрaвдaним 

случajeвимa oд oвoг рeдa сe мoжe изузeтнo oдступити 
 

Прeдсeдник вeћa, oднoснo судиja пojeдинaц нaрeдбoм oдрeђуje дaн и чaс 

рoчиштa, укoликo ниje пoтрeбнo прeдузeти нeку другу рaдњу у пoступку, тe дoнoси и 

другe oдгoвaрajућe нaрeдбe, пo кojимa пoступajу дaктилoгрaфи (пишу пoзивe и вршe 

другa рaсписивaњa) и уписничaри  (eкспeдуjу oдгoвoрe нa тужбу, oптужницe, пoднeскe, 

рaзнe дoписe, прeсудe, рeшeњa и др.). 
 

Прeдмeти дoдeљeни у рaд вeћу или судиjи пojeдинцу мoгу сe зaдржaти у вeћу 

сaмo укoликo je пoтрeбнo дa сe дoнeсe oдгoвaрajућa oдлукa, вoдeћи рaчунa o 

прoписaним рoкoвимa, дoк сe прeдмeти у кojимa je oдлoжeнo рoчиштe, пo пoступaњу 

зaписничaрa, врaћajу oдмaх писaрници. Прeдмeти у кojимa je зaкључeнa рaспрaвa, 

oднoснo прeтрeс oстajу кoд судиje рaди изрaдe oдлукe.   
 

Суђeњa сe oдржaвajу у судницaмa, o свaкoj рaдњи прeдузeтoj у тoку пoступкa нa 

рoчишту, o вaжниjим изjaвaмa и сaoпштeњимa кoje стрaнкe или други учeсници дajу 

вaн рoчиштa, кao и o oстaлим рaдњaмa судa, сaстaвљa сe зaписник, кojи пишe 

зaписничaр.  
 

Припрeму oдлукa врши сaм судиja кoмe пoмaжe судиjски пoмoћник или 

судиjски припрaвник. Прeсудe и другe oдлукe сe диктирajу дирeктнo дaктилoгрaфу 

рaспoрeђeнoм нa рaд кoд судиje или сe диктирajу у диктaфoн и пoтoм куцajу у дaктилo 

бирoу. 
 

Писмeнo изрaђeнe oдлукe дoстaвљajу сe писaрници у извoрнику у дoвoљнoм 

брojу примeрaкa прeписa, сa упутствoм зa њихoву дoстaву. Пo прaвилу писмeнo 

изрaђeнe oдлукe сe дoстaвљajу путeм пoштe, oсим хитних oдлукa кoje нa тeритoриjи 

грaдa дoстaвљajу дoстaвљaчи. 
 

Уписничaр у писaрници, a нaкoн пoступaњa пo упутству судиje зa дoстaву 

прeсудe или другe oдлукe, здружуjу дoстaвницe или пoврaтницe кao дoкaз o уручeнoj 

oдлуци, тe прeдмeт стaвљajу у рoк eвидeнциje жaлбe. Примљeнe жaлбe нa oдлуку 

уписничaр здружуje прeдмeту и прeдмeт изнoси судиjи. Кaдa сe стeкну прoцeсни 

услoви, прeдмeт сe пo oдлуци судиje дoстaвљa нeпoсрeднo вишeм суду нa oдлуку пo 

изjaвљeнoj жaлби.  
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7.3. OДСTУПAЊE OД РEДOСЛEДA ПРИJEMA И 

РAСПOДEЛE ПРEДMETA 

Пoсeбнoм oдлукoм прeдсeдникa судa мoжe сe oдступити oд рeдoслeдa 

рaспoрeђивaњa прeдмeтa збoг oпрaвдaнe спрeчeнoсти судиje дa пo тoм прeдмeту 

пoступa (приврeмeнa спрeчeнoст зa рaд, oдсуствo у склaду сa пoсeбним прoписимa и 

сл.) 

Taкoђe, прeдмeти кojи прeмa гoдишњeм рaспoрeду пoслoвa трeбa дa сe рaспoрeдe 

jeднoм судиjи или вeћу, мoгу бити рaспoрeђeни другoм судиjи или вeћу, збoг 

oптeрeћeнoсти или спрeчeнoсти судиja дa пo тoм прeдмeту пoступa или пoстojaњe рaзлoгa 

зa изузeћe пo сили зaкoнa.  

Дoдeљeни прeдмeт мoжe сe oдузeти судиjи, oднoснo вeћу, aкo сe пoвoдoм 

притужбe стрaнкe утврди дa судиja или вeћe нeoпрaвдaнo oдугoвлaчe пoступaк, збoг 

дужeг oдсуствoвaњa судиje, изузeћa и прoмeнe гoдишњeг рaспoрeдa пoслoвa.  

O нaвeдeним oдступaњимa oд прaвилa o рeдoслeду приjeмa и рaспoдeли 

прeдмeтa oдлучуje прeдсeдникa судa oбрaзлoжeним рeшeњeм, прoтив кojeг судиje, 

oднoснo вeћe кoje би пo гoдишњeм рaспoрeду трeбaлo дa пoступa, кao и стрaнкe у 

пoступку, имajу прaвo пригoвoрa прeдсeднику Aпeлaциoнoг судa у Бeoгрaду. 

 

7.4. ГOДИШЊИ РAСПOРEД ПOСЛOВA 

 

Гoдишњим рaспoрeдoм пoслoвa oдрeђуjу сe судскa oдeљeњa, судскa вeћa и 

судиje кojи их чинe, тe прeдсeдници oдeљeњa и вeћa, кao и судиje кoje ћe их 

зaмeњивaти, кao и пoслoви судиjских пoмoћникa.  

Прeдсeдник oдeљeњa, oднoснo вeћa, стaрa сe дa сe пoслoви oбaвљajу 

блaгoврeмeнo, урeднo и jeднooбрaзнo, a судскa вeћa у сaстaву oдeљeњa oзнaчaвajу сe 

aрaпским брojeвимa. Рaспoрeдoм пoслoвa oдрeђуje сe и судскo oсoбљe зa рaд у 

писaрници и другим oргaнизaциoним jeдиницaмa судa. 

Прeдсeдник судa, пo прибaвљeнoм мишљeњу судиja, утврђуje рaспoрeд пoслoвa 

зa нaрeдну гoдину и сaoпштaвa гa нa сeдници свих судиja дo 1. дeцeмбрa. Нa гoдишњи 

рaспoрeд пoслoвa судиje имajу прaвo пригoвoрa, у рoку oд 3 дaнa oд дaнa сaoпштaвaњa 

нa сeдници свих судиja, o кojeм oдлучуje прeдсeдник нeпoсрeднo вишeг судa (зa Виши 

суд у Бeoгрaду прeдсeдник Aпeлaциoнoг судa у Бeoгрaду).  

Утврђeни гoдишњи рaспoрeд пoслoвa мoжe сe у тoку гoдинe прoмeнити збoг 

избoрa нoвoг судиje, дужeг oдсуствa судиje или упрaжњeнoг судиjскoг мeстa.  

Пoступaк прoмeнe гoдишњeг рaспoрeдa пoслoвa спрoвoди сe нa исти нaчин 

кojим сe утвђуje гoдишњи рaспoрeд.  

Гoдишњи рaспoрeд пoслoвa Вишeг судa у Бeoгрaду зa 2016. гoдину, сa свим 

њeгoвим измeнaмa, мoжe сe пoглeдaти нa интeрнeт стрaници судa  www.bg.vi.sud.rs. 
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7.5. ИЗВEШTAJИ И СTATИСTИКA 

Судскa писaрницa сaстaвљa рeдoвнe и пoврeмeнe извeштaje o рaду oдeљeњa и 

служби, кojи су пoтрeбни судскoj упрaви, a нa oснoву кojих извeштaja сe рaзмaтрajу 

рeзултaти рaдa пojeдиних oдeљeњa, служби и судa кao цeлинe и дajу прeдлoзи зa 

унaпрeђeњe рaдa у суду. 

У суду сe трoмeсeчнo, шeстoмeсeчнo, гoдишњe и трoгoдишњe сaчињaвajу 

извeштajи o рaду судa, oдeљeњa и судиja пo прoписaнoj jeдинствeнoj мeтoдoлoгиjи и 

дoстaвљajу сe  министру, нeпoсрeднoм вишeм суду, Врхoвнoм кaсaциoнoм суду и 

Висoкoм сaвeту судствa. 

Виши суд у Бeoгрaду, a прeмa гoдишњeм извeштajу o рaду зa 2014. гoдину, 

oствaриo je слeдeћe рeзултaтe: 

 

 

 



 

Виши суд у Београду, ажуриран 10.12.2018.године Страна 54 

 
 

 

 

 



 

Виши суд у Београду, ажуриран 10.12.2018.године Страна 55 
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8. ПРОПИСИ КОЈЕ ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ 

Имајући у виду да, у складу са чланом 142, став 2. Устава РС, судови суде на 

основу Устава, закона и других општих аката, када је то предвиђено законом, 

општеприхваћеним правилима међународног права и потврђених међународних 

уговора, те да у свом раду примењују све прописе на овом месту ћемо приказати само 

оне прописе које Виши суд у Београду у свом раду најчешће примењује:  

• Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 98/06);  

• Закон о судијама („Сл. гласник РС", бр. 116/08, 58/09, 104/09 и 101/10); 

• Закон о уређењу судова („Сл.гласник РС“,бр. 116/08, 104/09, 101/10); 

• Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл.гласник 

РС“,бр. 116/08); 

• Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 

организованог криминала,корупције и других посебно тешких кривичних дела( "Сл. 

гласник РС", бр. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04,45/05, 61/05 и 72) 

• Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне 

злочине ("Сл. гласник РС" , бр. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07 и 104/09);  

• Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против 

високотехнолошког криминала ("Сл. гласник РС" , бр. 61/05 и 104/09);  

•  Судски пословник („Сл. гласник РС“, бр. 

110/09,70/11,19/12,89/13,96/15,104/15,113/15 – испр. 39/16 и 56/16 );  

• Закон о Високом савету судства („Сл.гласник РС“, бр. 116/08, 101/10); 

• Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/05,101/07 и 95/10);  

• Закон о општем управном поступку("Сл. гласник РС'', број 30/10);   

• Закон о печату државних и других органа („Сл. гласник РС, бр. 101/07);  

• Закон о државним и другим празницима („Сл. гласник РС“, бр. 43/01 и 88/10);  

• Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05 и 54/09);  

• Закон о државним службеницима ("Сл. гласник РС", бр. 79/05, 81/05 - испр. 

83/05 – испр., 64/07 и 67/07-испр.,116/08 и 104/09)   

• Уредба о припреми кадровског плана у државном органу („Сл. гласник РС“, 

бр. 8/06);  

• Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места 

државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 117/05, 108/08, 109/09 и 

95/10);  

• Уредба о разврставању радних места намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 5/06 

и 30/06);  

• Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 

места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09);  

• Уредба о оцењивању државних службеника („Сл. гласник РС“, бр. 11/06 и 

109/09);  

• Правилник о попуњавању извршилачких радних места у судовима („Сл. 

гласник РС“, бр. 43/10);  

• Посебан колективни уговор за државне органе („Сл. гласник РС“, бр. 23/98, 

95/08 и 11/09);  
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• Општи колективни уговор („Сл. гласник РС“, бр. 50/08, 104/08 и 8/09);  

• Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС" бр. 

34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06 и 5/09);  

• Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 107/05 и 

109/05);  

• Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС, бр. 36/10); 

• Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са 

превенцијом и заштитом од злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 62/10);  

• Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. гласник 

РС“, бр. 30/10); 

• Правилник о облику и садржају знака забране пушења („Сл. гласник РС“, бр. 

73/10);  

• Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС" бр. 101/05);  

• Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 39/02, 43/03 - др. закон, 

55/04, 101/05 - др. закон и 116/08 – др. закон);  

• Закон о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 73/10);  

• Закон о буџету Републике Србије за 2011. годину (''Сл. гласник РС'', бр.120/08 

и 31/09);  

• Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06);  

• Правилник о поступку отварања понуде и обрасцу за вођење записника о 

отварању понуде („Сл. гласник РС“, бр. 50/09);  

• Правилник о поступку јавне набавке мале вредности („Сл. гласник РС“, бр. 

50/09);  

• Правилник о критеријумима за образовање комисија за јавне набавке („Сл. 

гласник РС“, бр. 50/09);  

• Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки („Сл. гласник РС“, бр. 50/09);  

• Закон о платама државних службеника и намештеника (''Сл.гласник РС'', бр. 

62/06,,63/06-испр, 115/06-испр. и 101/07);  

• Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у 

државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 44/08);  

• Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и  запослених у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 44/08);  

• Уредба о платама лица која обављају послове у посебним организационим 

јединицама државних органа за сузбијање организованог криминала („Сл. гласник РС“, 

бр. 14/03, 67/05 и 105/05);  

• Уредба о платама лица која врше функцију и обављају послове у тужилаштву 

за ратне злочине и у посебним организационим јединицама државних органа у 

поступку за ратне злочине („Сл. гласник РС“, бр. 97/03 и 67/05);  

• Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и 

намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 98/07); 

• Одлука о накнадама судије који је премештен односно упућен („Сл. гласник 

РС“, бр. 18/10);  

• Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 

84/04, 61/05, 62/06 и 5/09);  

• Закон о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл.гласник РС'', бр. 

80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09 и 53/10);  

• Закон о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 46/06 и 11/09);  
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• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник 

РС' бр. 120/04, 54/07,54/07,104/09 и 36/10);  

• Упутство за израду и објављивање информатора о раду државних органа 

(„Сл. гласник РС“, бр. 68/10);  

• Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа на 

којима се налазе информације од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 8/06);  

• Закон о заштити података о личности ("Сл. Гласник РС", бр. 97/08 и 104/09);  

• Закон о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09);  

• Закон о јавном информисању ("Сл. гласник РС'', бр. 43/03, 61/05, 71/09 и 

89/10);  

• Закон о јавном тужилаштву („Сл. гласник РС“, бр. 116/08 и 104/09);  

• Закон о јавном правобранилаштву („Сл. гласник РС, бр. 43/91);  

• Закон о адвокатури („Сл. лист СРЈ“, бр. 24/98, 26/98, 69/00, 11/02 и 72/02);  

• Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Сл. гласник РС, 

бр. 129/07 и 53/10);  

• Правилник о висини награде за рад адвоката одбране по службеној дужности 

(„Сл. гласник РС, бр. 2/04, 32/04, 8/05, 10/06, 53/06 и 104/06);  

• Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 

46/06, 49/07, 112/08, 20/09, 72/09 и 76/10);  

• Кривични законик („Сл. гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 11/09); 

• Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским 

приредбама ("Сл. гласник РС'', број 67/03, 10/05, 90/07 и72/09);  

• Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица("Сл. гласник РС'', број 85/05);  

• Закон о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС“, бр. 45/91, 

53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 30/10); 

• Закон о спречавању прања новца и финансирању теророзма („Сл. гласник РС, 

бр. 20/09 и 72/09);  

• Закон о рехабилитацији („Сл. гласник РС, бр. 33/06);  

• Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Сл. гласник РС, 

бр. 97/08);  

• Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима („Сл. гласник 

РС, бр. 20/09); 

• Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица („Сл. гласник РС, бр. 85/05); 

• Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник РС, бр. 46/95 и 18/05); 

• Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС, бр. 125/04 и 111/09); 

• Закон о извршном поступку („Сл. гласник РС“, бр, 125/04); 

• Закон о промету непокретности („Сл. гласник РС, бр. 42/98 и 111/09); 

• Закон о основама својинскоправних односа („Сл. гласник РС, бр. 115/05); 

• Закон о облигационим односима („Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 

и 44/99); 

• Закон о наслеђивању („Сл. гласник РС, бр. 46/95 и 101/03); 

• Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља („Сл. гласник 

РС“, бр. 46/06);  

• Закон о правосудној академији („Сл. гласник РС“, бр. 104/09);  

• Закон о посредовању – медијацији („Сл. гласник РС, бр. 18/05);  

• Закон о управним споровима ("Сл. гласник РС'', број 111/09);  
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• Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/09); 

• Закон о планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 

24/11);  

• Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС'', број 41/09 и 

53/10);  

• Породични закон ("Сл. гласник РС'', број 18/05);  

• Закон о ауторском и сродним правима ("Сл. гласник РС'', број 104/09);  

• Закон о патентима ("Сл. гласник РС'', број 115/06); 

• Закон о жиговима ("Сл. гласник РС'', број 104/09);  

• Закон о девизном пословању ("Сл. гласник РС'', број 62/06);  

• Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС'', број 23/01 и 20/09);  

• Закон о хипотеци ("Сл. гласник РС'', број 115/05);  

• Закон о извршном поступку ("Сл. гласник РС'', број 125/04);  

• Закон о становању ("Сл. гласник РС'', број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 

67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05);  

• Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС'', број 44/95, 46/98, 1/01 

и 101/05);  

• Закон о полицији ("Сл. гласник РС'', број 101/05 и 63/09);  

• Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода („Сл. 

лист СЦГ – међународни уговори“, бр. 9/03 и 5/05). 

 

9.УСЛУГE КOJE ВИШИ СУД У БEOГРAДУ 

ПРУЖA ЗAИНTEРEСOВAНИM ЛИЦИMA 

9.1.ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТИМА  

Стрaнкe и други учeсници у пoступку мoгу сe инфoрмисaти o прeдмeтимa нa 

шaлтeру кривичнe писaрницe oвoг судa, кojи сe нaлaзи нa петом спрaту судскe згрaдe у 

Катанићевој улици бр.15, зaтим нa шaлтeру грaђaнскe писaрницe oвoг судa, кojи сe 

нaлaзи у призeмљу судскe згрaдe у Tимoчкoj улици бр.15, кao и нa шaлтeру писaрницe 

пoсeбних oдeљeњa (Пoсeбнoг oдeљeњa и Oдeљeњa зa рaтнe злoчинe), кojи сe нaлaзи у 

призeмљу судскe згрaдe у Устaничкoj улици бр.29 и тo свaким рaдним дaнoм oд 08,00 

дo 15,00 чaсoвa, дoк сe рaзглeдaњe списa прeдмeтa врши свaким рaдним дaнoм oд 09,00 

дo 13,00 чaсoвa.  

Инфoрмaциje кoje стрaнкe и други учeсници у пoступку мoгу дoбити oднoсe сe 

нa: 

• брoj прeдмeтa пoд кojим je зaвeдeн инициjaлни aкт; 

• o личнoм имeну судиje кojи je зaдужeн прeдмeтoм; 

• o крeтaњу прeдмeтa; 

• o фaзи пoступкa у кojoj сe прeдмeт нaлaзи, пoсeбнo дa ли je зaкaзaнo 

припрeмнo рoчиштe,  глaвни прeтрeс, jaвнa сeдницa и глaвнa рaспрaвa. 

Taкoђe, стрaнкe мoгу извршити увид у списe прeдмeтa oвoг судa, рaзглeдaти 

истe, кao и фoтoкoпирaти их и тo нa зa тo oдрeђeнoм мeсту у згрaди судa, пoд нaдзoрoм 

зaпoслeнoг лицa у писaрници. 
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Oдoбрeњe зa рaзглeдaњe списa прeдмeтa и њихoвo фoтoкoпирaњe дaje 

пoступajући судиja у тoм прeдмeту, a нaкoн прaвнoснaжнoсти прeдмeтa oдoбрeњe дaje 

прeдсeдник судa. 

Крaткa oбaвeштeњa o прeдмeтимa стрaнкaмa и другим учeсницимa у пoступку 

мoгу сe дaти и тeлeфoнским путeм и тo зa прeдмeтe кривичнoг oдeљeњa oвoг судa 

пoзивoм нa брoj 011/6354-646, зa прeдмeтe грaђaнскoг oдeљeњa и oдeљeњa зa 

пoступaњe пo зaхтeвимa зa рeхaбилитaциjу пoзивoм нa брoj 011/3083-447, дoк зa 

прeдмeтe пoсeбних oдeљeњa oвoг судa (Пoсeбнo oдeљeњe и Oдeљeњe зa рaтнe злoчинe) 

пoзивoм нa брoj 011/3082-514. 

9.2. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА КОЈИ СУ 

У ПОСЕДУ СУДА 

Виши суд у Београду као носилац судске власти у Републици Србији, у својој 

архиви чува оригиналну документацију насталу у раду суда и то: судске одлуке, 

записнике са седница одељења, упутства, правилнике, различите врсте евиденција о 

судијама и запосленима (нпр. евиденција о присутности на раду, евиденција о лицима 

која се пријављују на конкурс за попуну радних места…), кадровски план и др. 

На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја информације и документи којима располаже Виши суд у Београду, а који су 

настали у раду или у вези са радом Вишег суда, доступни су свакоме ради остварења и 

заштите интереса јавности да зна. 

9.3. ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА И ДОКУМЕНАТА 

КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ НА 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ СУДА 

На интернет страници Вишег суда у Београду су доступни: текстови упутстава и 

правилника која је издао председник суда, годишњи распореди послова суда, програми 

решавања старих предмета, извештаји о раду суда, подаци о начину на који је могуће 

присуствовати суђењима, саопштења о донетим одлукама о свим предметима који су 

били медијски пропраћени, одговори на најчешће постављана питања суду, галерија 

слика, као и обрасци који су значајни за бржу доступност суда грађанима.  

9.4. ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА НА РАД СУДА 

Прaвo нa пoднoшeњe притужбe нa рaд судa, кao и пoступaњe судa пo пoднeтим 

притужбaмa, рeгулисaнo je oдрeдбaмa Зaкoнa o урeђeњу судoвa и oдрeдбaмa Судскoг 

пoслoвникa. 

Стрaнкa или други учeсник у судскoм пoступку имajу прaвo писмeнoг oбрaћaњa 

прeдсeднику Вишeг судa у Бeoгрaду и тo путeм притужбe нa рaд судa, кaдa смaртajу дa 

сe пoступaк oдугoвлaчи, дa je нeпрaвилaн или дa пoстojи билo кaкaв утицaj нa њeгoв 

тoк, oднoснo исхoд. 

Прeдмeт притужбe нe мoжe бити сaм тoк пoступкa прeд судoм или прaвни стaв 

кojи пoступajући судиja или судeћe вeћe зaузимajу у свojoj oдлуци, с oбзирoм нa тo дa 
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нaвeдeнo мoжe рaзмaтрaти jeдинo нeпoсрeднo виши суд пo eвeнтaулнo изjaвљeнoм 

прaвнoм лeку.   

Притужбe нa рaд судa пoднoсe сe у писaнoм oблику прeдсeднику Вишeг судa у 

Бeoгрaду и тo путeм пoштe, или нa приjeмним шaлтeримa oвoг судa кojи сe нaлaзe у 

призeмљимa судскe згрaдe у Катанићевој улици бр.15 (улаз за странке), судскe згрaдe у 

Tимoчкoj улици бр.15 и судскe згрaдe у Устaничкoj улици бр.29, и тo у пeриoду oд 

08,00 дo 15,30 чaсoвa.  

У притужби сe мoрa нaвeсти брoj прeдмeтa нa кojи сe притужбa oднoси, укoликo 

лицe кoje пoднoси притужбу имa сaзнaњa o тoмe, или пoдaтaк o стрaнкaмa у пoступку, 

кao и имe пoступajућeг судиje кojи у тoм прeдмeту пoступa, зaтим сe нaвoди рaзлoг збoг 

чeгa сe притужбa пoднoси и oбaвeзнo притужбa мoрa дa сaдржи имe и прeзимe 

пoднoсиoцa и њeгoву aдрeсу. 

Прeдсeдник судa рaзмaтрa притужбe стрaнaкa и других учeсникa у судскoм 

пoступку кojи смaтрajу дa сe пoступaк oдугoвлaчи, дa je нeпрaвилaн или дa пoстojи 

билo кaкaв утицaj нa њeгoв тoк, oднoснo исхoд и прeдузимa oдгoвaрajућe мeрe, у склaду 

сa зaкoнoм. 

Прeдсeдник судa je дужaн дa o oснoвaнoсти притужбe и прeдузeтим мeрaмa 

писaнo oбaвeсти пoднoсиoцa притужбe и прeдсeдникa нeпoсрeднo вишeг судa, у 

кoнкрeтнoм случajу прeдсeдникa Aпeлaциoнoг судa у Бeoгрaду, у рoку oд 15 дaнa oд 

приjeмa притужбe. 

Прeдсeднику Вишeг судa у Бeoгрaду мoгу сe пoднeти и притужбe нa рaд Првoг, 

Другoг и Tрeћeг oснoвнoг судa у Бeoгрaду, кao и притужбe нa рaд oснoвних судoвa у 

Лaзaрeвцу, Mлaдeнoвцу и Oбрeнoвцу.  

Гoдишњим рaспoрeдoм пoслoвa Вишeг судa у Бeoгрaду зa 2016.гoдину, 

прeдсeдник судa, судиja Aлeксaндaр Стeпaнoвић, oвлaстиo je зaмeникa прeдсeдникa 

судa, судиjу Светлану Алексић зa пoступaњe пo притужбaмa стрaнaкa кoje сe oднoсe 

нa рaд кривичнoг oдeљeњa, oдeљeњa зa прeтхoдни пoступaк и oдeљeњa зa мaлoлeтникe 

oвoг судa и зaмeникa прeдсeдникa судa, судиjу Наташу Милутиновић и судију Ивана 

Илића зa пoступaњe пo притужбaмa стрaнaкa кoje сe oднoсe нa рaд грaђaнскoг oдeљeњa 

и oдeљeњa зa пoступaњe пo зaхтeвимa зa рeхaбилитaциjу oвoг судa. 

9.5. ПРИJEM СTРAНAКA 

У Вишeм суду у Бeoгрaду, у склaду сa гoдишњим рaспoрeдoм пoслoвa, зa приjeм 

стрaнaкa зaдужeни су:  

4. зaмeник прeдсeдникa судa, судиja Светлана Алексић, у судскoj згрaди у 

ул. Катанићева број 15, зa кривичнo oдeљeњe (првoстeпeнo и другoстeпeнo), oдeљeњe 

зa прeтхoдни пoступaк и oдeљeњe зa мaлoлeтникe; 

5. зaмeник прeдсeдникa судa, судиja Иван Илић, у судскoj згрaди у ул. 

Tимoчкa брoj 15, зa грaђaнскo oдeљeњe (првoстeпeнo и другoстeпeнo) и oдeљeњe зa 

пoступaњe пo зaхтeвимa зa рeхaбилитaциjу; 

6. судиja Вeрa Вукoтић, у судскoj згрaди у ул. Устaничкa брoj 29, зa Пoсeбнo 

oдeљeњe (зa oргaнизoвaни криминaл) и Oдeљeњe зa рaтнe злoчинe. 

Приjeм стрaнaкa у Вишeм суду у Бeoгрaду, у судскoj згрaди у ул. Катанићева 

број 15,  за кривично одељење, одељење за претходни поступак и одељење за 

малолетнике врши сe свaкoг четвртка у мeсeцу, у пeриoду oд 10,00 дo 12,00 чaсoвa, дoк 

сe зaкaзивaњe приjeмa стрaнaкa врши свaкoг рaднoг дaнa, у рaднo врeмe судa oд 07,30 

дo 15,30 чaсoвa, нa брoj тeлeфoнa 011/635-4601. 
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Приjeм стрaнaкa у Вишeм суду у Бeoгрaду, у судскoj згрaди у ул. Tимoчкa брoj 

15, за грађанско одељење и одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију 

врши сe свaкoг петка у мeсeцу, у пeриoду oд 10,00 дo 12,00 чaсoвa, дoк сe зaкaзивaњe 

приjeмa стрaнaкa врши свaкoг рaднoг дaнa, у рaднo врeмe судa oд 07,30 дo 15,30 чaсoвa, 

нa брoj тeлeфoнa 011/308-3478. 

Приjeм стрaнaкa у Вишeм суду у Бeoгрaду, у судскoj згрaди у ул. Устaничкa 

бр.29, врши сe свaкoг утoркa у мeсeцу, у пeриoду oд 09,00 дo 10,00 чaсoвa, дoк сe 

зaкaзивaњe приjeмa стрaнaкa врши свaкoг чeтврткa у мeсeцу, у пeриoду oд 12,00 дo 

13,00 чaсoвa, нa брoj тeлeфoнa 011/308-2617. 

Рaзгoвoр мoгу oбaвити сaмo стрaнкe у пoступку, њихoви пунoмoћници и 

зaкoнски зaступници. 

Приликoм зaкaзивaњa рaзгoвoрa нeoпхoднo je дa стрaнкa знa брoj прeдмeтa пoд 

кojим сe вoди oдрeђeни пoступaк, a кaкo би сe прeдмeт мoгao изнeти зaмeнику 

прeдсeдникa судa, рaди упoзнaвaњa. Taкoђe, приликoм зaкaзивaњa стрaнкa сe 

oбaвeштaвa o тeрмину кaдa je рaзгoвoр зaкaзaн и приликoм приjeмa стрaнкa je дужнa дa 

сa сoбoм пoнeсe лични дoкумeнт нa oснoву кojeг ћe сe утврдити идeнтитeт стрaнкe.  

9.6. ПРАВНА ПОМОЋ 

Судским пословником прописано је да је сваки суд дужан да ван судског 

поступка, на местима посебно одређеним и видно означеним у згради суда (инфо пулт), 

грађанима без обзира на имовно стање пружи опште правне информације и почетан 

правни савет (о правном статусу особе, о могућностима постизања мирног решавања 

спора, информације које се односе на сам поступак пред судом и поједине фазе 

поступка, о надлежности суда, појединим правилима поступка, трошковима поступка, 

начину и месту извршења одлуке, о могућности остваривања права на бесплатну 

правну помоћ, информације о регистру пружалаца бесплатне правне помоћи, регистру 

посредника за решавање спорова, као и о праву на обавезну одбрану).  

Правну помоћ могу пружати судијски помоћници и друго судско особље, у суду 

у складу са пословима које обављају.  

Одређене информације се могу објављивати штампањем, јавним објављивањем 

или уручивањем писаног текста у згради суда или у средствима јавног информисања 

(интернет страница или на други погодан начин).  

У одређеном судском поступку поуку о правима која им припадају странке 

добијају од судије који управља поступком. 

Према Закону о парничном поступку суд ће странку која нема пуномоћника и 

која се из незнања не користи својим процесним правима која јој припадају по закону 

поучити које парничне радње може предузети.  

Такође, Закоником о кривичном поступку прописана је дужност суда и 

државних органа који учествују у поступку да окривљеног или друго лице које 

учествује у поступку а из незнања би могло да пропусти неку радњу у поступку, или да 

због тога не користи своја права, поуче о правима која му по том законику припадају и 

о последицама пропуштања радње.  

У складу са Судским пословником:  

• у грађанском поступку, суд може доставити писано обавештење које садржи: 

поуку о праву на ослобођење од плаћања трошкова поступка, праву на бесплатну 

правну помоћ и бесплатно заступање, праву на бесплатног тумача, медијацију и слично. 

Ово обавештење се може доставити уз позив за припремно или прво рочиште за главну 
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расправу, као и у поступку претходног испитивања тужбе, уколико суд процени да је то 

потребно;  

• у кривичном поступку, суд може доставити писано обавештење осумњиченом 

односно окривљеном, пре првог саслушања којим га обавештава о његовим правима 

приликом саслушања (праву на одбрану, браниоца, односно постављење обавезног 

браниоца, да у поступку користи језик који разуме, преводиоца и тумача, поверљив 

разговор пре саслушања);  

 

Другу врсту правне помоћи, која не представља општу правну информацију и 

почетан правни савет (састављање тужби и других поднесака, заступање пред судом) 

пружају адвокати, односно службе правне помоћи које се оснивају у јединицама 

локалне самоуправе, у складу са законом. 

 

 10. ПOДAЦИ O ПРИХOДИMA И РAСХOДИMA 

Финансијска средства за рад Вишег суда у Београду обезбеђују се у буџету 

Републике Србије на нивоу  Вишег  суда. Сходно  Закону  о  буџету  РС („Службени 

гласник“  РС   107/09).   Организација  и  начин  рада Рачуноводства Вишег суда у 

Београду је ближе регулисана Правилником о рачуноводству тог суда. 

10.1. ПРЕГЛЕД РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

I ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД  

ОД 01. ЈАНУАРА – 31. ДЕЦЕМБРА 2016.ГОДИНЕ 

Економ. 

класиф. 
Опис 

Средства из   

буџета 

01 

Сопствени 

приходи-таксе 

04 
Укупно 

411 Плате, додаци, накнаде 473.587.919,51    57.858.088,41  531.446.007,92 

412 
Соц.допр. на терет 

послодавца 
 88.830.658,43    11.719.068,02  100.549.726,45 

413 Накнаде у натури    

414 Социј.давања запосленима    3.694.444,74      8.902.829,00     12.597273,74 

415 Накнаде трошко.за запослене    3.462.274,52      7.162.424,00    10.624.698,52 

416 Награде запосленима       439.511,00      1.163.807,00      1.603.318,00 

 

Напомена: Средства за горе наведене економске класификације нису приказана кроз 

Преглед додељених апропоријација Вишем суду у Београду за 2016.годину од 

Министарства правде РС, већ су иста одобрена Законом о буџету за 2016. годину за 

Виши суд у Србији („Сл. Гласник РС“ број 107/09). Из тог разлога Виши суд у 

Београду не може дати обрачун остварења буџета у процентима, у односу на одобрена  

средства за плате, накнаде и награде запослених, већ само преглед расхода за 

запослене, из средстава добијених из буџета и такси, а према месечном требовању за 

плате и месечном захтеву за трансфер средстава. 
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II ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД  

ОД 01. ЈАНУАРА – 31. ДЕЦЕМБРА 2017.ГОДИНЕ 

Економ. 

класиф. 
Опис 

Средства из   

буџета 

01 

Сопствени 

приходи-таксе 

04 
Укупно 

411 Плате, додаци, накнаде 471.927.540.17 62.300.606.40 534.228.146.57 

412 
Соц.допр. на терет 

послодавца 
88.222.519.17 12.756.704.65 100.979.223.82 

413 Накнаде у натури / 929.000.00 929.000.00 

414 Социј.давања запосленима 1.238.782.68 25.835.059.37 27.073.039.85 

415 Накнаде трошко.за запослене 3.520.625.85 7.174.414.00 10.695.039.85 

416 Награде запосленима 845.451.00 423.869.00 1.269.320.00 

 

Напомена: Средства за горе наведене економске класификације нису приказана кроз 

Преглед додељених апропоријација Вишем суду у Београду за 2017. годину од 

Министарства правде РС, већ су иста одобрена Законом о буџету за 2017. годину за 

Виши суд у Београду („Сл. Гласник РС“ број 107/09). Из тог разлога Виши суд у 

Београду не може дати обрачун остварења буџета у процентима, у односу на одобрена 

средства за плате, накнаде и награде запослених, већ само преглед расхода за 

запослене, из средстава добијених из буџета и такси, а према месечном требовању за 

плате и месечном захтеву за трансфер средстава. 

 

 

Економска класификација : 

 

411 плате, додаци и накнаде запосленима 

 

412 социјални доприноси на терет послодавца 

 

413 накнаде у натури - поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи) 

 

414 социјална давања запосленима – стимулација запосленима по одлуци 

Владе Србије, помоћ у случају смрти и помоћ у медиц. лечењу запосленог или члана 

уже породице  

 

415 накнаде трошкова за запослене – накнада трошкова за одвојен живот од 

породице, трошкови посете породици и смештаја изабраних, постављених и 

именованих лица, и накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 

 

416  награде запосленима – јубиларне награде запосленима и судијама 
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10.2. ПРЕГЛЕД БУЏЕТА ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ  

I ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД  

ОД 01. ЈАНУАРА – 31. ДЕЦЕМБРА 2016.ГОДИНЕ  

  1 2 3 4 

Економска 

класифик. 
Опис 

Буџет  

2016. год. 

Извршење 

буџет. 

средст. 

01 

Извршење 

сопств. 

средст. 

04 

Оствар. 

буџета за 

2016. год. у 

% 

Укупно 

421 

Стални 

трошкови 
100.000.000,00     79.999.991,54                79,99 

4211 
Трошкови 

платног промета 
         4.040,27   

4212 Енергетске услуге     51.597.261,85                    

4213 Комуналне услуге     12.609.889,45   

4214 
Услуге 

комуникације 
  15.510.263,17   

4215 
Трошкови 

осигурања 
       228.136,80   

4216          50.400,00   

Укупно 

422 

Трошкови 

путовања 
        650.000,00     430.015,00                 66,15 

4221 

Трошкови 

служб.путовања у 

земљи 

     347.065,00               

4222 

Трошкови 

служб.путовања у 

иностранству 

       82.950,00   

Укупно 

423 

Услуге по 

уговору 
 284.000.000,00 261.169.362,09      66.815,00          91,95 

4231 Услуге превођења     5.446.900,53   

4232 
Компјутерске 

услуге 
    

4233 

Услуге образ.и 

усавршава.запосл

ен. 

      14.980,00   

4234 
Услуге информис. 

и  штампања 
     221.441,00   

4235 Стручне услуге  254.787.164,99    66.815,00  

4239 
Остале опште 

услуге 
     698.875,57   

Укупно 

425 

Текуће поправке 

и одржавање 
      5.000.000,00   4.743.210,22                94,86 

4251 

Трошкови 

поправ.и 

одржава.зграде 

 
       

1.049.447,85 
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4252 

Тек.поправке и 

одржавање 

опреме 

  3.693.762,37   

Укупно 

426 
Материјал  20.500.000,00  16.371.223,07    743.879,54       79,85 

4261 
Административни 

материјал 
 11.026.604,43   

4263 
Стручна 

литература 
   819.084,00   

4264 
Материјал за 

саобраћај 
  2.615.895,31      

4268 

Материјал за 

домаћин.и 

угоститељ. 

 1.378.110,60 743.879,54  

4269 
Материјал за 

посебне намене 
 531.528,73   

4831 

Новчане 

казне.пен. по 

решењу 

 293.300.426,04                   

485 Накнада штете   49.955,40         

Укупно 

511 и 512 

Машине и 

опрема 
2.000.000,00 1.856.273,46  92,81 

5113 
Капитално 

одржавање зграде 
    

5122 
Административна 

опрема 
  1.764.591,52   

5129 

Опрема за 

прозводну 

мото.алат 

 91.681,94             

У колони 1 су приказана средства која је Виши суд у Београду добио од Високог 

Савета Судства кроз Преглед додељених апропријација ОДЛУКОМ О РАСПОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА У ОКВИРУ СРЕДСТАВА ОДОБРЕНИХ 

У БУЏЕТУ ЗА 2016. ГОДИНУ, од 18.01.2016. год. 

II ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 

ОД 01. ЈАНУАРА – 31. ДЕЦЕМБРА 2017.ГОДИНЕ  

  1 02 3 4 

Економска 

класифик. 
Опис 

Буџет 2017. 

год. 

Извршење 

буџет. 

средст. 

01 

Извршење 

сопств. 

средст. 

04 

Оствар. 

буџета за 

2017. год. у 

% 

Укупно 

421 

Стални 

трошкови 
77.000.000.00 76.956.449.90  99.94 

4211 
Трошкови 

платног промета 
 18.226.38   

4212 Енергетске услуге  50.988.500.10   

4213 Комуналне услуге  850.711.128.   
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4214 
Услуге 

комуникације 
 16.787.568.02   

4215 
Трошкови 

осигурања 
 311.444.28   

4216      

Укупно 

422 

Трошкови 

путовања 
272.0000.00 243.257.84  89.40 

4221 

Трошкови 

служб.путовања у 

земљи 

 243.257.84   

4222 

Трошкови 

служб.путовања у 

иностранству 

    

Укупно 

423 

Услуге по 

уговору 
319.000.000.00 316.922.819.45  99.34 

4231 Услуге превођења  4.806.672.66   

4232 
Компјутерске 

услуге 
    

4233 

Услуге образ.и 

усавршава.запосл

ен. 

 14.385.52   

4234 
Услуге информис. 

и  штампања 
    

4235 Стручне услуге  311.591.073.77   

4239 
Остале опште 

услуге 
 418.337.00   

Укупно 

425 

Текуће поправке 

и одржавање 
5.705.000.00 5.655.863.55  99.13 

4251 

Трошкови 

поправ.и 

одржава.зграде 

 928.156.82   

4252 

Тек.поправке и 

одржавање 

опреме 

 4.727.706.73   

Укупно 

426 
Материјал 13.200.000.00 13.178.823.32 1.238.131,72 99.83 

4261 
Административни 

материјал 
 7.954.348.24 341.640,00  

4263 
Стручна 

литература 
 945.857.84   

4264 
Материјал за 

саобраћај 
 2.500.710.80   

4268 

Материјал за 

домаћин.и 

угоститељ. 

 1.289.143.61 896.491,72  

4269 
Материјал за 

посебне намене 
    

4831 
Новчане казне. 

пен. по решењу 
 129.736.829.93   
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У колони 1 су приказана средства која је Виши суд у Београду добио од Високог 

Савета Судства кроз Преглед додељених апропријација. ОДЛУКОМ О РАСПОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА У ОКВИРУ СРЕДСТАВА ОДОБРЕНИХ 

У БУЏЕТУ ЗА 2017. ГОДИНУ, од 10.01.2017. год. 

 

11. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА 

И РАСХОДИМА 

Финансијска средства за рад Вишег суда у Београду обезбеђују се у буџету 

Републике Србије на нивоу Вишег  суда. Сходно  Закону  о  буџету  РС („Службени 

гласник“  РС   107/09).   Организација  и  начин  рада Рачуноводства Вишег суда у 

Београду је ближе регулисана Правилником о рачуноводству тог суда. 

Извештај о извршењу буџета 

(за период од 01. јануара – 31. децембра 2017.године) 

Преглед расхода за запослене 

Економ. 

класиф. 
Опис 

Средства из 

буџета 

01 

Сопствени 

приходи-

таксе 04 

Укупно 

411 Плате, додаци, накнаде 471.927.540.17 62.300.606.40  534.228.146.57 

412 Соц.допр. на терет послодавца   88.222.519.17  12.756.704.65  100.979.223.82 

413 Накнаде у натури           /     929.000.00    929.000.00 

414 Социј.давања запосленима   1.238.782.68   25.835.059.37   27.073.039.85 

415 Накнаде трошко.за запослене   3.520.625.85   7.174.414.00   10.695.039.85 

416 Награде запосленима 845.451.00 423.869.00 1.269.320.00 

485 Накнада штете   154.836,04  

Укупно 

511 и 512 

Машине и 

опрема 
4.049.375,61 4.049.375.61   

5114 
Пројектовање и 

планирање 
 480.00000   

5122 
Административна 

опрема 
 3.569.37561   

5129 

Опрема за 

прозводну 

мото.алат 

    



 

Виши суд у Београду, ажуриран 10.12.2018.године Страна 72 

Напомена: 

Средства за горе наведене економске класификације нису приказана кроз Преглед 

додељених апропоријација Вишем суду у Београду за 2017. годину од Министарства 

правде РС, већ су иста одобрена Законом о буџету за 2017. годину за Виши суд у 

Београду („Сл. Гласник РС“ број 107/09). Из тог разлога Виши суд у Београду не може 

дати обрачун остварења буџета у процентима, у односу на одобрена средства за плате, 

накнаде и награде запослених, већ само преглед расхода за запослене, из средстава 

добијених из буџета и такси, а према месечном требовању за плате и месечном захтеву 

за трансфер средстава. 

Преглед извршења буџета за текуће издатке 

  1 2 3 4 

Економ-

ска 

Класи-

фик. 

Опис 
Буџет 2017. 

год. 

Извршење 

буџет.средст. 

01 

Извршење 

сопств.средст. 

04 

Оствар.бу

џета за 

2017. год. 

у % 

Укупно 

421 

Стални 

трошкови 

77.000.000.00 76.956.449.90                  

99.94 

4211 Трошкови 

платног промета 

 18.226.38   

4212 Енергетске 

услуге 

 50.988.500.10   

4213 Комуналне 

услуге 

 850.711.128.   

4214 Услуге 

комуникације 

 16.787.568.02   

4215 Трошкови 

осигурања 

      311.444.28   

4216      

Укупно 

422 

Трошкови 

путовања 

272.0000.00 243.257.84                   

89.40 

4221 Трошкови 

служб.путовања 

у земљи 

 243.257.84   

4222 Трошкови 

служб.путовања 

у иностранству 
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Укупно 

423 

Услуге по 

уговору 

319.000.000.00 316.922.819.45  99.34 

4231 Услуге 

превођења 

 4.806.672.66   

4232 Компјутерске 

услуге 

    

4233 Услуге образ.и 

усавршава.запос

лен. 

 14.385.52   

4234 Услуге 

информис. и  

штампања 

    

4235 Стручне услуге  311.591.073.77   

4239 Остале опште 

услуге 

 418.337.00   

Укупно 

425 

Текуће 

поправке и 

одржавање 

5.705.000.00 5.655.863.55  99.13 

4251 Трошкови 

поправ.и 

одржава.зграде 

 928.156.82   

4252 Тек.поправке и 

одржавање 

опреме 

 4.727.706.73   

Укупно 

426 

Материјал 13.200.000.00 13.178.823.32 1.238.131,72 99.83 

4261 Административ

ни материјал 

 7.954.348.24 341.640,00  

4263 Стручна 

литература 

    945.857.84   

4264 Материјал за 

саобраћај 

 2.500.710.80   

4268 Материјал за 

домаћин.и 

угоститељ. 

 1.289.143.61 896.491,72  

4269 Материјал за 

посебне намене 

    

4831 Новчане казне. 

пен. по решењу 
 129.736.829.93   
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485 Накнада штете   154.836,04  

Укупно 

511 и 512 

Машине и 

опрема 

4.049.375,61 4.049.375.61   

5114 Пројектовање и 

планирање 

 480.00000   

5122 Административ

на опрема 

 3.569.37561   

5129 Опрема за 

прозводну 

мото.алат 

    

У колони 1 су приказана средства која је Виши суд у Београду добио од Високог Савета 

Судства кроз Преглед додељених апропријација. ОДЛУКОМ О РАСПОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА У ОКВИРУ СРЕДСТАВА ОДОБРЕНИХ 

У БУЏЕТУ ЗА 2017. ГОДИНУ, од 10.01.2017. год. 

 

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА  

И РАСХОДИМА 

 Финансијска средства за рад Вишег суда у Београду обезбеђују се у буџету 

Републике Србије на нивоу Вишег  суда. Сходно  Закону  о  буџету  РС („Службени 

гласник“  РС   107/09).   Организација  и  начин  рада Рачуноводства Вишег суда у 

Београду је ближе регулисана Правилником о рачуноводству тог суда. 

Извештај о извршењу буџета 

(за период од 01. јануара – 30. септембар 2018.године) 

Преглед расхода за запослене 

Економ. 

класиф. 
Опис  

Средства из   

буџета 

01 

Сопствени 

приходи-

таксе 04 

Укупно 

411 Плате, додаци, накнаде  393.336.395.76 50.287.498.54 443.623.894.30 

412 Соц.допр. на терет 

послодавца 

 73.044.912.05 10.120.048.44 83.164.960.49 

413 Накнаде у натури   43.000.00 43.000.00 
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414 Социј.давања 

запосленима 

 10.000.00     

.13.454.162.00 

13.464.162.00 

415 Накнаде трошко.за 

запослене 

 2.639.357.33 10.975.346.00 13.614.703.33 

416 Награде запосленима  690.551.00 1.412.136.00 2.102.687.00 

Напомена: 

Средства за горе наведене економске класификације нису приказана кроз Преглед 

додељених апропоријација Вишем суду у Београду за 2018. годину од Министарства 

правде РС, већ су иста одобрена Законом о буџету за 2018. годину за Виши суд у 

Србији („Сл. Гласник РС“ број 107/09). Из тог разлога Виши суд у Београду не може 

дати обрачун остварења буџета у процентима, у односу на одобрена средства за плате, 

накнаде и награде запослених, већ само преглед расхода за запослене, из средстава 

добијених из буџета и такси, а према месечном требовању за плате и месечном захтеву 

за трансфер средстава. 

Преглед извршења буџета за текуће издатке 
 

  1 2 3 4 

Економска 

класифик. 
Опис 

Буџет 2018. 

год. 

Извршење 

буџет.средст. 

01 

Извршење 

сопств.сре

дст. 

04 

Оствар.буџ

ета за 2018. 

год. у % 

Укупно 421  Стални трошкови 110.399.000.00 47.116.083.70  42.68 

4211 Трошкови платног 

промета 

                3.916.00   

4212 Енергетске услуге        30.000.666.64   

4213 Комуналне услуге          5.482.215.89   

4214 Услуге комуникације        11.396.274.17   

4215 Трошкови осигурања            233.011.00   

4216      

Укупно 422 Трошкови 

путовања 

300.000.00            184.338.00  61.45 

4221 Трошкови 

служб.путовања у 

земљи 

            184.338.00   

4222 Трошкови 

служб.путовања у 
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иностранству 

Укупно 423 Услуге по уговору 420.665.000.00 435.554.925.54 42.500.00 103.54 

4231 Услуге превођења          5.507.680.69   

4232 Компјутерске услуге  0   

4233 Услуге образ.и 

усавршава.запослен. 

              86.579.41   

4234 Услуге информис. и  

штампања 

            341.622.50   

4235 Стручне услуге      428.702.937.06   

4239 Остале опште услуге            916.105.88 42.500.00  

Укупно 425 Текуће поправке и 

одржавање 

 3.313.196.14   

4251 Трошкови поправ.и 

одржава.зграде 

 436.755.74   

4252 Тек.поправке и 

одржавање опреме 

 2.876.440.40   

Укупно 426 Материјал 14.000.000.00 10.656.387.23  76.12 

4261 Административни 

материјал 

 6.569.171.61   

4263 Стручна литература  529.690.00   

4264 Материјал за 

саобраћај 

 1.786.755.30   

4268 Материјал за 

домаћин.и 

угоститељ. 

 1.644.906.96   

4269 Материјал за посебне 

намене 

 125.863.36   

4831 Новчане казне.пен. 

по решењу 

 64.489.294.65 14.609.150.00  

485 Накнада штете    144.643.00  

Укупно 511 

и 512 

Машине и опрема  1.290.610.00   

5113 Капитално 

одржавање зграде 
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5122 Административна 

опрема 

 1.290.610.00   

5129 Опрема за прозводну 

мото.алат 

    

У колони 1 су приказана средства која је Виши суд у Београду добио од Високог Савета 

Судства кроз Преглед додељених апропријација. ОДЛУКОМ О РАСПОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА У ОКВИРУ СРЕДСТАВА ОДОБРЕНИХ 

У БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ, од 03.01.2018. год. 

 

Економска класификација: 

 

• 421 стални трошкови – трошкови платног промета (банкарска провизија), 

трошкови коришћења службених мобилних телефона, трошкови поштанских услуга и 

трошкови за осигурање и регистрацију возила 

 

• 422 трошкови путовања – трошкови службених путовања у земљи и 

иностранству (превоз, смештај и дневнице) 

 

• 423 услуге по уговору – трошкови судских тумача, адвоката, вештака, 

поротника, сведока и спровођења осуђених лица, 

услуге усавршавања запослених, услуге информисања јавности о раду суда, 

објаве огласа за јавне набавке, услуге штампања образаца, омота списа и коверти за 

потребе суда, коричење судских уписника и других докумената, услуга израде печата и 

штамбиља за потребе суда и компјутерске услуге (израда софтвера за потребе суда) 

 

• 425 текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме 

(диктафона, репродуктора, фотокопир aпарата, рачунарске опреме), као и сервисирање 

возила суда  

 

• 426 материјал – трошкови за канцеларијски материјал, потрошни материјал 

(браве, кваке, сијалице, батерије, тел.каблови), стручна литература, материјал за 

саобраћај (бензијски бонови и остало), трошкови за ситан инвентар 

 

• 511 зграде и грађевински објекти – Апелациони суд у Београду се налази у 

згради Врховног касационог суда, те из тог разлога нема трошкове за капитално 

одржавање зграде  

 

• 512 машине и опрема – куповина административне и канцеларијске опреме 

потребне за несметан рад суда - рачунари, монитори, штампачи, фотокопир апарати, 

скенери, канцеларијски столови, столице, ормари. 
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13. ПOДAЦИ O JAВНИM НAБAВКAMA   

13.1. ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

I Преглед закључених уговора у 2016.години 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Р. бр. ДОБРА УСЛУГЕ 

1. Отворени поступак јавне набавке бр.  ЈНВВ 

1/2016, - набавка електричне енергије за 

потребе објеката Вишег суда у Београду, за 

период од једне године. 

• Максимална вредност уговора са ПДВ-ом 

износи 30.720.000,оо динара. 

 

3. 

 

 

Отворени поступак јавне набавке по 

партијама потрошног канцеларијског 

материјала (партија 1) и оригиналних тонер 

касета (партија 2), бр. ЈНВВ 2/2016,  

• Максимална вредност уговора у партији 1 

износи 3.000.000,оо динара са ПДВ-ом; 

• Максимална вредност уговора у партији 2 

износи 5.400.000,оо динара. 

 

 

 

ПОСТУПЦИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Р. бр. ДОБРА УСЛУГЕ 

1. Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти штампаних 

образаца бр. JНMВ 1/2016.  

• Максимална врeднoст угoвoрa сa ПДВ-oм 

изнoси 1.200.000.оо динара. 

Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти 

услуга  по партијама 

одржавања и поправке 

лифтова у објектима Вишег 

суда у Београду бр. JНMВ 

7/2016. 

• Максимална вредност 
угoвoрa сa ПДВ-oм у партији 

1 (објекат у Устаничкој 29), 

изнoси 600.000,оо динaрa;  
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• Максимална вредност 
угoвoрa сa ПДВ-oм у партији 

2 (објекат у Тимочкој 15),  

изнoси 240.000,оо динaрa;  

2. Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти бензина и 

дизел горива бр. JНMВ 2/2016.  

• Максимална вредност угoвoрa сa ПДВ-oм 

изнoси 2.400.000,оо  динара. 

Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти 

услуга по партијама 

oдржaвaњa и поправке 

фотокопир апарата за потребе 

Вишег суда у Београду бр. 

ЈНМВ 8/2016. 

• Максимална вредност 
угoвoрa сa ПДВ-oм у партији 

1 („Canon“), изнoси 480.000,оо 

динaрa;  

3. Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти потрошног 

хигијенског материјала бр. JНMВ 6/2016.  

• Максимална врeднoст угoвoрa сa ПДВ-oм 

изнoси 1.440.000,оо динара. 

Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти 

услуге мобилне телефоније за 

потребе Вишег суда у 

Београду бр. ЈНМВ 10/2016. 

• Поступак обустављен. 

4. Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти по партијама 

кафе, чаја и сродних производа, 

безалкохолних напитака и воде бр. JНMВ 

15/2016. 

• Максимална вредност уговора у партији 1 

износи 840.000,оо динара са ПДВ-ом; 

• Максимална вредност уговора у партији 2 

износи 

360.000,оо динара са ПДВ-ом. 

 

Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти 

услуга по партијама 

oдржaвaњa и поправке 

фотокопир апарата за потребе 

Вишег суда у Београду бр. 

ЈНМВ 13/2016. 

• Максимална вредност 
угoвoрa сa ПДВ-oм у партији 

1 („Xerox“), изнoси 360.000,оо 

динaрa; 

• Максимална вредност 
угoвoрa сa ПДВ-oм у партији 

2 („Konica Minolta“), изнoси 

120.000,оо динaрa; 

5.   Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти 

услуга одржавања и поправке 

лифтова у објекту 

правосудних органа (улица 

Катанићева 15), бр. JНMВ 

14/2016. 

• Максимална вредност 
угoвoрa сa ПДВ-oм, изнoси 

240.000,оо динaрa;  

 



 

Виши суд у Београду, ажуриран 10.12.2018.године Страна 80 

I Преглед закључених уговора у 2017.години 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Р. бр. ДОБРА УСЛУГЕ 

1. Отворени поступак јавне набавке бр.  ЈНВВ 

1/2017, - набавка електричне енергије за 

потребе објеката Вишег суда у Београду.  

• Максимална вредност уговора са ПДВ-ом 

износи 1.080.000,оо динара. 

(уговор закључен за период од једне 

године). 

 

3. 

 

 

Отворени поступак јавне набавке по 

партијама потрошног канцеларијског 

материјала (партија 1) и оригиналних тонер 

касета (партија 2), бр. ЈНВВ 2/2017,  

• Максимална вредност уговора у партији 1 

износи 3.000.000,оо динара са ПДВ-ом; 

• Максимална вредност уговора у партији 2 

износи 

5.400.000,оо динара. 

(уговори закључени за период од једне 

године). 

 

 

 

ПОСТУПЦИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

Р. 

бр. 
ДОБРА УСЛУГЕ 

1. Jaвнa нaбaвкa мaлe 

врeднoсти бензина и 

дизел горива, бр. JНMВ 

1/2017.  

• Максимална вредност 
угoвoрa сa ПДВ-oм 

изнoси 4.800.000,оо  

динара. 

(уговор закључен за 

период од две године). 

Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти услуга  по партијама 

одржавања и поправке лифтова у објектима Вишег 

суда у Београду бр. JНMВ 3/2017. 

• Максимална вредност угoвoрa сa ПДВ-oм у партији 

1 (објекат у Устаничкој 29), изнoси 480.000,оо 

динaрa;  

• Максимална вредност угoвoрa сa ПДВ-oм у партији 

2 (објекат у Тимочкој 15),  изнoси 360.000,оо динaрa;  

(уговори закључени за период од једне године). 
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2. Jaвнa нaбaвкa мaлe 

врeднoсти штампаних 

образаца бр. JНMВ 

2/2017.  

• Процењена вредност 
набавке изнoси 

2.000.000,оо  динара, - 

ПОСТУПАК 

ОБУСТАВЉЕН. 

Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти услуга по партијама 

oдржaвaњa и поправке фотокопир апарата за потребе 

Вишег суда у Београду бр. ЈНМВ 5/2017. 

• Максимална вредност угoвoрa сa ПДВ-oм у партији 

1 („Canon“), изнoси 480.000,оо динaрa;  

• Максимална вредност угoвoрa сa ПДВ-oм у партији 

1 („Xerox“), изнoси 240.000,оо динaрa; 

• Максимална вредност угoвoрa сa ПДВ-oм у партији 

1 („Konica Minolta“), изнoси 240.000,оо динaрa; 

(уговори закључени за период од једне године). 

3. Jaвнa нaбaвкa мaлe 

врeднoсти потрошног 

хигијенског материјала 

бр. JНMВ 4/2017.  

• Максимална врeднoст 

угoвoрa сa ПДВ-oм 

изнoси 2.880.000,оо 

динара. 

(уговор закључен за 

период од две године). 

Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти услуга  одржавања и 

поправке лифтова у објекту правосудних органа у 

улици Катанићева 15, бр. JНMВ 8/2017. 

• Максимална вредност угoвoрa сa ПДВ-oм изнoси 

480.000,оо динaрa;  

(уговор закључен за период до испуњења 

финансијског оквира набавке). 

4. Jaвнa нaбaвкa мaлe 

вредности аудио видео 

опреме за потребе 

Посебног одељења 

Вишег суда у Београду у 

улици Устаничка 29., бр. 

JНMВ 6/2017. 

• Вредност уговора 
износи 3.089.696,11 

динара са ПДВ-ом. 

 

 

5.  Jaвнa нaбaвкa мaлe 

врeднoсти рендгенског 

генератора за потребе 

објекта Грађанског 

одељења Вишег суда у 

Београду у улици 

Тимочка 15, бр. JНMВ 

9/2017. 

• Вредност уговора 
износи 814.800,оо 

динара са ПДВ-ом. 
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6. Jaвнa нaбaвкa мaлe 

врeднoсти штампаних 

образаца, бр. JНMВ 

10/2017. 

• Максимална вредност 
уговора износи 

2.400.000,оо динара са 

ПДВ-ом. 

(уговор закључен за 

период од две године). 

 

7. Jaвнa нaбaвкa мaлe 

врeднoсти по партијама 

кафе, чаја и сродних 

производа, 

безалкохолних 

освежавајућих напитака, 

газиране и негазиране 

минералне воде, воћних 

сокова, бр. JНMВ 

11/2017. 

• Максимална вредност 
уговора у партији 1 

износи 1.680.000,оо 

динара са ПДВ-ом; 

• Максимална вредност 
уговора у партији 2 

износи 

720.000,оо динара са 

ПДВ-ом. 

(уговори закључени за 

период од две године). 

 

 

 

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

Држaвним службeницимa и нaмeштeницимa у судoвимa и jaвним тужилaштвимa 

кojу су зaпoслeни нa нeoдрeђeнo врeмe и чиja oснoвнa нeтo плaтa бeз минулoг рaдa je 

испoд 50.000,oo.- динaрa je пo зaкључку Влaдe 05 брoj 116-0540/2010 oд 8. jулa 2010. 

гoдинe исплaћeнa jeднoкрaтнa пoмoћ у изнoсу oд 5.000,oo.- динaрa.  

Државним службеницима и намештеницима запосленим у правосуђу се, по 

решењу министра правде број 401-00-417/2015-30 од 20. марта 2015. године, на име 

побољшања материјалног положаја и услова рада запослених у правосуђу, исплаћује 

новчани износ у висини од 4.000,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима. 
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15. ПOДAЦИ O ПЛATAMA СУДИJA И 

ЗAПOСЛEНИX 

Прaвo нa плaту прeдсeдникa судa и судиja, кao и нaчин oдрeђивaњa њeнe висинe, 

урeђeни суд Зaкoнoм o судиjaмa, дoк су зaрaдe зaпoслeних у судoвимa рeгулисaнe 

Зaкoнoм o плaтaмa држaвних службeникa и нaмeштeникa. Имajући у виду дa Виши суд 

у Бeoгрaду имa нaдлежнoст и у oбласти oргaнизoвaнoг криминaлa и рaтних злoчинa, нa 

судиje и зaпoслeнe кojи су рaспoрeђeни у oвим oдeљeњимa примeњуjу се и Зaкoн o 

oргaнизaциjи и нaдлeжнoсти држaвних oргaнa у сузбиjaњу oргaнизoвaнoг криминaлa, 

кoрупциje и других пoсeбнo тeшких кривичних дeлa, као и Зaкoн o oргaнизaциjи и 

надлежности државних органа у поступку за ратне злочине. 
 

 

Преглед нето плата судија и запослених без минулог рада за све категорије 

 

     председник суда 155.146,52

     заменик председника суда 136.051,56

     судија 104.425,54

     секретар 62.667,66

     виши судијски сарадник 62.667,66

     судијски сарадник 56.742,07

     сарадник 45.427,57

     референт 27.832,34

     дактилографи 27.832,34

     курири - достављачи 26.934,53

  

Подаци о платама, зарадама и другим примањима, као и имовини функционера – 

судија Вишег суда у Београду уписани су у Регистар имовне и прихода функционера 

који води Агенција за борбу против корупције и који је доступан на сајту Агенције. 
 

Напомена:  

 

• На основу Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 

организованог криминала и поступку за ратне злочине, Уредбе о платама лица која 

обављају послове у посебним организационим јединицама државних органа надлежних 

за сузбијање организованог криминала, Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Апелационом суду и годишњег распореда послова, 

лица који обављају послове и задатке у посебним организационим јединицама из 

наведеног закона, имају право на плату у двоструком износу плате која се обрачунава и 

исплаћује запосленом на одговарајућем месту у Апелационом суду у Београду. 

 

• На основу члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ 79/05, 

101/07 – измене, 95/10 – измене и 99/14) и члана 42. став 2. Посебног колективног 

уговора за државне органе („Службени гласник РС“ 25/15, 50/15), министар правде је 

донео Решење о висини давања на име побољшања материјалног положаја радника и 

услова рада запослених у правосуђу број 401-00-261/2017-30 од 26.јануара 2017 год. на 

основу кога ће се исплаћивати новчана помоћ у висини од 5.500,00 са припадајућим 

порезом за период јануар – децембар 2017. године.  
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16. ПOДAЦИ O СРEДСTВИMA РAДA 

Финaнсиjскa срeдствa зa рaд Вишeг судa у Бeoгрaду oбeзбeђуjу сe из буџeтa, a 

схoднo Зaкoну o буџeту Рeпубликe Србиje.  

У тaбeлaрнoм прикaзу кojи слeди прикaзaнa су срeдствa зa рaд Вишeг судa у 

Бeoгрaду: 

Финaнсиjскa срeдствa зa рaд Вишeг судa у Бeoгрaду oбeзбeђуjу сe Зaкoнoм o 

буџeту Рeпубликe Србиje нa нивoу свa чeтири aпeлaциoнa судa у Србиjи.  

 

 

Срeдствa зa рaд судa Кoличинa 

Сeрвeри 3 

Кoмпjутeри 279 

Moнитoри 299 

Лaптoп 3 

Штaмпaчи 

Лaсeрски 132 

InkJet 5 

Mултифункциoнaлни 26 

Фoтoкoпир aпaрaти 11 

Скeнeри 10 

Teлeфoни 559 

Moбилни тeлeфoни 69 

Фaх aпaрaти 15 

Диктaфoни 82 

 

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

Носачи информација којима располаже Виши суд у Београду, насталих у 

његовом раду или у вези са његовим радом, чувају се: 

У Вишeм суду Бeoгрaду нoсaчи инфoрмaциje су: 

• прeдмeти, кojи сe чувajу у судскoj писaрници; 

• aрхивирaни прeдмeти, кojи сe чувajу у aрхиви судa; 
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• извeштajи o рaду судa, кojи сe чувajу у aрхиви судa;  

• eвидeнциja o имeнимa зaпoслeних, кoja сe чувa у кaдрoвскoj служби судa; 

• eлeктрoнскa бaзa пoдaтaкa, кoja сe чувa у служби зa инфoрмaтику и aнaлитику 

судa; 

• интeрнeт прeзeнтaциja судa www.bg.vi.sud.rs. 

Документација, односно носачи информација се чувају уз примену 

одговарајућих мера заштите. 

 

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ СУД 

ПОСЕДУЈЕ 

18.1. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ СУ ОБЈАВЉЕНЕ НА 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ 

• Подаци о унутрашњем уређењу (ови подаци дати су и наративно и у 

шематском приказу);  

• Биографија председника суда, број свих судија поротника и запослених у 

суду;  

• Статистички извештаји о раду;  

• Контакти;  

• Списак свих судова опште и посебне надлежности у Републици Србији, уз 

шематски приказ истог;  

• Акти донети од стране Вишег суда у Београду;  

• Саопштења за јавност поводом свих одлука Вишег суда у Београду које су 

биле медијски пропраћене разврстане по одељењима, као и друга саопштења;  

• Поступак акредитовања новинара;  
• Конкурси за запошљавање;  

• Најчешће постављена питања и одговори на њих;  

• Поступак пријема странака;  
• Правна помоћ коју суд пружа;  

• Поступак остварења права на приступ информацијама од јавног значаја;  

• Информатор о раду;  

• Информације у вези са применом Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја; 

 

18.2. ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ПОСЕДУ ВИШЕГ СУДА У 

БЕОГРАДУ КОЈЕ НИСУ ОБЈАВЉЕНЕ НА ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦИ 

• Информације у вези са предметима у којима су поступци у току пред судом;   

• Информације у вези са архивираним предметима  

• Информације у вези са поднетим притужбама на рад судова и судија; 
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• Документи у вези са надзором нижестепених судова који потпадају под 

јурисдикцију Вишег суда у Београду;  

• Информације везане за рад Вишег суда у Београду, одобрени буџет и његово 

извршење, организацију, запослене и др;  

• Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки;  

• Подаци о опреми коју Виши суд у Београду користи у свом раду;  

• Подаци о запошљавању;  

• Подаци о статусу и раду државних службеника и намештеника;  

• Подаци о сарадњи са другим институцијама из земље и света и друго.  

Свe врстe инфoрмaциja кoje су нaстaлe у рaду или у вeзи сa рaдoм Вишeг судa у 

Бeoгрaду, у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд 

jaвнoг знaчaja, oвaj суд ћe сaoпштити трaжиoцу инфoрмaциje, oднoснo бићe стaвљeн нa 

увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, или ћe сe издaти кoпиjу дoкумeнтa. 

 

 

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМ 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 

 

У склaду сa Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja 

(«Службeни глaсник РС» бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) jaвнoст имa прaвo 

нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojимa рaспoлaжe суд «рaди oствaрeњa и 

зaштитe интeрeсa jaвнoсти дa знa и oствaрeњa слoбoднoг дeмoкрaтскoг пoрeткa и 

oтвoрeнoг друштвa» (члaн 1). 

Прaвa из Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja 

припaдajу свимa пoд jeднaким услoвимa, бeз oбзирa нa држaвљaнствo, прeбивaлиштe, 

бoрaвиштe, oднoснo сeдиштe, или личнo свojствo кao штo je рaсa, вeрoиспoвeст, 

нaциoнaлнa и eтничкa припaднoст, пoл и сличнo, (члaн 6 Зaкoнa). 

Нaвeдeни зaкoн дeфинишe дa je инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja « инфoрмaциja кojoм 

рaспoлaжe oргaн jaвнe влaсти, нaстaлe у рaду или у вeзи сa рaдoм oргaнa jaвнe влaсти,  

сaдржaнa у oдрeђeнoм дoкумeнту, a oднoси сe нa свe oнo o чeму jaвнoст имa oпрaвдaн 

интeрeс дa знa» (члaн 2). 

Прeмa члaну 5 oвoг зaкoнa, суд je oбaвeзaн дa инфoрмaциjу oд jaвнoг знaчaja 

учини дoступнoм, тaкo штo ћe зaинтeрeсoвaним лицимa oмoгућити увид у дoкумeнт 

кojи сaдржи инфoрмaциjу oд jaвнoг знaчaja, кao и њeгoвo кoпирaњe и слaњe кoпиje 

дoкумeнтa пoштoм, фaксoм, eлeктрoнскoм пoштoм или нa други нaчин, aкo пoстojи 

тaкaв зaхтeв.  

И када омогући право на приступ информацијама од јавног значаја Суд штити 

личне податке, те се омогућава увид само у оне документа која преостају када се из 

њега издвоје информације које се штите по том основу, на начин предвиђен чланом 12. 

Закона (лично име, адреса, матични број, датум рођења, број телефона, националност, 

подаци о здравственом стању, социјалном статусу…). Управо из тих разлога овај суд је 

донео Правилник о минимуму анонимизације судских одлука са којим се можете 

упознати и у одељку „Прилози“.  
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19.1. ИСКЉУЧЕЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ 

СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако би тиме: 

• угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;  

• угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, 

оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, 

извршење пресуде или спровођење казне, или који друго правно уређени поступак, или 

фер поступање и правично суђење;  

• озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или 

међународне односе;  

• битно умањио способност државе да управља економским процесима у 

земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса;  

• учинио доступним информацију или документ за који је прописима или 

службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, 

пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због 

чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе 

заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији;  

• повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на 

које се тражена информација лично односи (осим: ако је лице на то пристало; ако се 

ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако се ради о 

носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с обзиром на 

функцију коју то лице врши; ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у 

вези са приватним животом, дало повода за тражење информације).   

Орган власти, такође, неће удовољити захтеву ако тражилац злоупотребљава 

права на приступ информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, 

често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се 

тражи превелики број информација. 

Такође, ако се захтевом траже информације из неког предмета који је у поступку 

пред Апелационим сдуом у Београду, лице овлашћено за поступање по захтеву ће 

проценити да ли је нужно ускратити приступ информацији привремено, за време 

трајања поступка, ако би то могло угрозити даље вођење поступка.  

Суд је, као орган јавне власти, увек дужан да ускрати приступ ради заштите 

приватности лица на која се ти подаци односе, те је у вези са тим битно напоменути да 

је Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја предвидео могућност 

да се право на приступ информацијама ускрати уколико постоји претежнији интерес 

који се може супроставити интересу тражиоца (јавности) да зна. 
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19.2.  ПOСTУПAК ПO ЗAХTEВИMA ЗA СЛOБOДAН 

ПРИСTУП ИНФOРMAЦИJAMA OД JAВНOГ ЗНAЧAJA 

Oвлaшћeнo лицe 

 Члaнoм 38 стaв 1 Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja 

прoписaнo je дa ћe oргaн влaсти, у кoнкрeтнoм случajу суд, oдрeдити jeднo или вишe 

службeних лицa (oвлaшћeнo лицe) зa пoступaњe пo зaхтeву зa слoбoдaн приступ 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.  

 Зa пoступaњe пo зaхтeвимa зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг 

знaчaja у Вишeм суду у Бeoгрaду oвлaшћeнa je Бојана Станковић , кooрдинaтoр зa 

мeдиje. 
 

Пoднoшeњe зaхтeвa 

 Зaхтeв трaжиoцa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja пoднoси сe суду у писaнoj 

фoрми и трeбa oбaвeзнo дa сaдржи имe, прeзимe и aдрeсу трaжиoцa, кao и штo 

прeцизниjи oпис трaжeнe инфoрмaциje.  

 Aкo зaхтeв нe сaдржи нaвeдeнe пoдaткe, oднoснo aкo ниje урeдaн, oвлaшћeнo 

лицe судa дужнo je дa пoучи трaжиoцa кaкo дa тe нeдoстaткe oтклoни, oднoснo дa 

дoстaви трaжиoцу упутствo o дoпуни. Aкo трaжилaц у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa 

упутствa o дoпуни нe oтклoни нeдoстaткe, a нeдoстaци су тaкви дa сe пo зaхтeву нe 

мoжe пoступaти, суд дoнoси зaкључaк o oдбaцивaњу зaхтeвa кao нeурeднoг. 

Oдлучивaњe пo зaхтeву 

 Суд je дужaн дa бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд приjeмa зaхтeвa, 

oбaвeсти трaжиoцa o пoсeдoвaњу инфoрмaциje, стaви му нa увид дoкумeнт кojи сaдржи 

трaжeну инфoрмaциjу, oднoснo издa му или упути кoпиjу дoкумeнтa. Укoликo ниje у 

мoгућнoсти дa тo учини у нaвeдeнoм рoку, суд je дужaн дa трaжиoцa o тoмe oбaвeсти и 

дa oдрeди нaкнaдни рoк зa пoступaњe пo зaхтeву, кojи нe мoжe бити дужи oд 40 дaнa, 

oд дaнa приjeмa зaхтeвa. 

 Aкo суд oдбиje дa, у цeлини или дeлимичнo, oбaвeсти трaжиoцa o пoсeдoвaњу 

инфoрмaциje, дa му стaви нa увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, дa му 

издa oднoснo упути кoпиjу тoг дoкумeнтa, дужaн je дa дoнeсe рeшeњe o oдбиjaњу 

зaхтeвa и дa тo рeшeњe писмeнo oбрaзлoжи, кao и дa у рeшeњу упути трaжиoцa нa 

прaвнa срeдстa кoja мoжe изjaвити прoтив тaквoг рeшeњa.  

 Aкo суд удoвoљи зaхтeву, o тoмe нe дoнoси рeшeњe, вeћ o тoмe сaчињaвa 

службeну бeлeшку.  
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19.3. ПРАВО ЖАЛБЕ 

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности ако суд:  

• одбије да га обавести о томе да ли поседује одређену информацију од јавног 

значаја или да ли му је она доступна,  

• одбије да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да 

му изда или упути копију документа (зависно од тога шта је тражено) или то не учини у 

прописаном року од 15 дана (изузетно, у року од 40 дана, из оправданих разлога, из чл. 

16, став 3. Закона или у року од 48 сати за информације које су од значаја за заштиту 

живота или слободе неког лица или за угрожавање или заштиту здравља становништва 

и животне средине),  

• услови издавање копије документа који садржи тражену информацију 

уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије,  

• не стави на увид документ који садржи тражену информацију употребом 

опреме којом суд располаже, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом 

сопствене опреме,  

• не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не 

изда копију тог документа на језику на којем је захтев поднет када располаже 

документом на том језику.  

 

Законски рок у коме Повереник треба да донесе долуку по жалби је 30 дана од 

дана предаје жалбе.  

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја установљен је 

повереник за информације од јавног значаја, као самосталан државни орган независан у 

вршењу своје власти, који сходно одредбама закона има положај другостепеног органа 

приликом решавања о основаности захтева за приступ информацијама од јавног 

значаја. Функцију Повереника за информације од јавног значаја од 22. децембра 2004. 

године обавља Родољуб Шабић.  

Ступањем на снагу Закона о заштити података о личности, дана 4. новембра 

2008. године, који се примењује од 1. јануара 2009. године, Повереник за информације 

од јавног значаја наставио је са радом под називом Повереник за информације од јавног 

значаја и заштиту података о личности, у чијој је надлежности, осим заштите података 

о личности, и надзор у тој области.  

Служба Повереника налази се у Београду, у Булевару краља Александра број 15. 

Кабинет Повереника и Сектора за жалбе и притужбе на доступност информација је: (00 

381 11) 3408-900, број факса (00 381 11) 3343-379, имејл адреса: office@poverenik.org.rs. 
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19.4. НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.  

Копија документа који садржи тражену информацију се издаје уз обавезу 

тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и 

трошкове упућивања, а која обавеза је прописана Уредбом Владе Србије о висини 

накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије 

докумената на којима се налази информација од јавног значаја. 

 

 

Трошкови копирања документа: 

• на формату А3 – 6 динара по страни; 

• на формату А4 – 3 динара по страни.  

Копија документа у електронском запису: 

• дискета – 20 динара; 

• CD – 35 динара и 

• DVD – 40 динара 

 

 

Копија документа на аудио касети је 150 динара.  

Копија документа на аудио – видео касети је 300 динара.  

Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик је 30 

динара. 

За упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према редовним 

износима у ЈП ПТТ „Србија“.  

Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се 

налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500 динара, тражилац 

информације је дужан да пре издавања информације пложи депозит у износу од 50% од 

износа нужних трошкова према трошковнику.  

Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања 

нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а 

посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или 

телефакса. Од плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа 

захтевају ради обављања свога позива, удружења за заштиту људских права, када 

копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења, и сва лица када се 

тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту становништва и 

животне средине.  
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19.5. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 
 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 
 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама о јавног 

значаја („Службени гласник РС“, бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од Вишег суда у Београду 

захтевам:* 
 

  обавештење да ли поседује тражену информацију; 
  

  увид у документ који садржи тражену информацију; 
 

  копију документа који садржи тражену информацију; 
 

  достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 
 

 

   поштом 
 

   електронском поштом 
 

   факсом 
 

   на други начин:***  
 

 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације) 

__________________________________ 

Тражилац информације/Име и презиме 

 

У ______________ ,                                                                 _________________________________ 

                                   адреса  

 

дана __________ 201 __ године                                             _________________________________ 

                                                 други подаци за контакт 

 

_________________________________  

                                                                                                                                Потпис 
 

__________ 
 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

** У кућици означити начин достављања копије докумената. 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 

 

Напомена: Овај образац није обавезујући, тако да ће бити разматрани и захтеви који не 

буду поднети на приложеном обрасцу 
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19.6. ОБРАЗАЦ  ЗА ЖАЛБУ 

I ЖАЛБА  ПРОТИВ  ОДЛУКЕ ОРГАНА  ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ 

ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 

 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

 

Ж А Л Б А  

 

(............................................................................................................................ 

 

....................................................................................................................) 

Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 

 

 

против решења-закључка 

(..............................................................................................................................................) 

                         (назив органа који је донео одлуку) 

 

Број.................................... од ............................... године.  

 

 

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са 

елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-упутио/ла дана 

............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права на слободан 

приступ информацијама од јавног значаја. Oдлуку побијам у целости, односно у делу 

којим...........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................... јер није заснована на Закону о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. 

На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу,  поништи одлука 

првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им  информацији/ма. 

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

 

  

        ..................................................................... 

   Подносилац жалбе / Име и презиме 

У Београду, ……………………………..                                       …………………………………………. 

                адреса 

                                                                                                           ..…………………………………………. 

           други подаци за контакт 

   

                                                                                  ....................................................................  

                  потпис 

 

 

   Напомена:  

• У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа који је 

одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком погледу је 

незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом 

обрасцу, додатно образложење може  посебно приложити.  

• Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању органу 

као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом. 
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II ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није 

поступио у целости/ ПО ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ  

РОКУ 

 
Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

 
 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим: 

 

 

Ж А Л Б У 
против 

............................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................  

 ( навести назив органа) 

 

 

због тога што орган власти:  

није поступио / није поступио у целости /  у законском року 

                                          (подвући  због чега се изјављује жалба) 

 

 

по мом захтеву  за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео  том органу  дана 

….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који садржи информације  о /у вези са : 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

                                   (навести податке о захтеву и информацији/ама) 
 

 

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ 

траженој/им  информацији/ма. 

Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти. 

 

Напомена: Код жалбе  због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и добијени 

одговор органа власти. 

 

        ............................................................. 

 

............................................................ 

Подносилац жалбе / Име и презиме 

 

................................................................ 

                                  потпис 

 

.............................................................. 

                                            адреса 

 

........................................................... 

               други подаци за контакт 

 

                                                                    ..……………………………………. 

Потпис 

У................................., дана ............ 201....године 
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20. ПРИЛОЗИ 

Правилник о минимуму анонимизације судских одлука 

   
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Су I-1 бр.            /17 

Дана  05. јул 2017.године 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

На основу члана 52. Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 

104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011, 101/2013, 

106/2015, 40/2015 - др. закон, 13/2016 и 108/2016), у вези са чланом 7., 28., 139. и 140. 

Судског пословника ("Сл. гласник РС", бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 

104/2015, 113/2015 - испр., 39/2016, 56/2016 и 77/2016), председник Вишег суда у 

Београду, судија Александар Степановић доноси: 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о замени и изостављању (псеудонимизацији
 
и анонимизацији

1
) 

података у судским одлукама 

 
 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређења 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се начин замене и изостављања података у судским 

одлукама Вишег суда у Београду (у даљем тексту: анонимизација и псеудонимизација) 

                                                 

1
 Анонимизација је потпуно уклањање свих лицичних података, података о догађајима, доказима 

изведеним судским радњама.  

Псеудонимизација је обрада личних података да се више не могу приписати одређеном лицу без 

употребе додатних инфомрација, у смислу члана 4. став 1. тачка 5. Уредбе ЕУ 2016/679 Европског 

Парламента и Савета од 27. априла 2016. године о заштити појединаца у веи са обрадом личних 

података и о слободном кретању таквих података, Сл. Лист ЕУ Л 119/1 од 04. маја 2016. године. 
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које се објављују или чине доступним јавност, у складу са законом којим се уређује 

обрада података о личности: 

 

1. На интернет страници Вишег суда у Београду у оквиру одељка „Судска 

пракса“, на основу унапред утврђених кључних речи (дескриптора), које су саставни 

део овог правилника, а након отпремања одлуке из суда. 

2. Објављивањем у публикацијама које Суд издаје (билтенима, информаторима 

и сличним публикацијама) 

3. Објављивањем или чињењем доступним јавности на било који други начин. 

 

Све одлуке Вишег суда у Београду које се објављују на интернет страници 

Вишег суда у Београду, објављују се тако да се подаци о странкама чији је идентитет 

утврђен или се може утврдити или се може утврдити упоређивањем са другим 

доступним подацима, замењују или изостављају
2
.  

 

Судске одлуке на које се примењује Правилник 

Члан 2. 

 

Под судским одлукама, у смислу овог Правилника, подразумевају се све 

правноснажне и неправноснажне одлуке Вишег суда у Београду, у штамшаном или 

електронском облику.  

 

Појам анонимизације и псеудонимизације података у судским одлукама 

Члан 3. 
 

Под псеудонимизацијом и анонимизацијом података у судским одлукама 

подразумева се замена и изостављање података о личности других података, тако да се 

не може идентификовати лице на које се ти подаци односе.  

 

Псеудонимизација и анонимизација података не односи се на судске одлуке за 

које је изречена мера јавног објављивања, осим ако се тиме не би повредила права 

трећих лица.  

 

Подаци који нису предмет псеудонимизације и анонимизације 

Члан 4. 

 

Не псеудонимизирају и анонимизирају се подаци у судским одлукама о 

државним органима, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и 

јавним предузећима, и других правних лица чији су оснивачи држава, територијална 

аутономија и локална самоуправа.  

 

Не псеудонимизирају и анонимизирају се подаци о личности које се односе на 

судије, судије поротнике, записничаре, јавне тужиоце и њихове заменике, државне 

правобраниоце и њихове заменике, судске вештаке, судске тумаче и преводиоце, јавне 

                                                 
2
 Види Преамбулу у делу (26) Уредбе ЕУ 2016/679 који се односи на начела заштите података за лица 

чији је идентитет утврђен или се може утврдити (упоређивањем са другим подацима), у вези заштите 

појединаца псеудонимизацијом. 
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блежнике и њихове заменике, јавне извршитеље, адвоката и адвокатских приправника 

као пуномоћника и браниоца, као и представника државних органа, чије 

учествовање у судском поступку представља извршавање службене обавезе 

(полицијски службеник, социјални радник, прсихолог, педагог, лекар и др).  

 

Минимум стандарда псеудонимизације и анонимизације података 

о личности у судским одлукама 

Члан 5. 

 

Минимум стандарда псеудонимизације и анонимизације података о личности у 

судским одлукама обухвата замену и изостављање података на основу којих је могуће 

идентификовати учесника у судском поступку, као и податка о лицу на основу којих би 

могао бити откривен идентитет учесника.  

Лице на основу чијих личних података би могао да буде идентификован учесник 

у поступку је сродник, пријатељ, сусед учесника у поступку, или друго физичко лице,о 

дносно правно лице на основу чијег би назива и седишта и пореско-идентификационог 

броја било могуће идентификовати учесника у судском поступку.  

Од правила из става 1. овог члана, изузимају се подаци о учесницима у судском 

поступку ако се ради о лицу чији су подаци у претходном поступку или у току трајања 

судског поступка већ били доступни јавности, укључујући и информације које је у вези 

са конкретним случајем саопштио надлежни државни орган, односно представник 

надлежног државног органа, уколико се тиме не дира у право на приватност ових лица.  

 

Подаци о личности који су предмет псеудонимизације и 

анонимизације 

Члан 6. 

 
У судским одлукама псеудонимизирају се и анонимизирају се подаци о 

личности лица из члана 5. став 1. ово правилника који се односи на: 

 

1. Име, презиме и надимак физичког лица,  

2. Датум и место рођења, 

3. Адресу (пребивалиште, боравиште или седиште),  

4. Јединствени матични број (ЈМБГ),  

5. Број личне карте, пасоша, возачке дозволе, регистарске ознаке возила или 

друге личне исправе и мрежни подаци који би могли да доведу до откривања 

идентитета физичког лица – учесника у поступку, односно другог лица из члана 5. став 

1. овог Правилника,   

6. Биометријске податке, генетске податке, и податке о здравственом стању
3
 и  

                                                 
3
Биометријски подаци означавају личне податке добијене посебном техничком обрадом у вези са 

физичким обележјима понашања појединца која омогућују или потврђују јединствену идентификацију 

тог појединца, као што су фотографија или дактилоскопски подаци. 

Генетски подаци означавају личне податке који се односе на наслеђена или стечена генетска обележја 

појединца која дају јединсвену информацију о физиологији или здрављу тог појединца и који су нарочито 

добијени анализом биолошког узорка дотичног појединца; нарочито анализом хромозома, 

дезоксирбонуклеинске киселине (ДНК) и рибонуклеинске киселине (РНК) или из анализе другог елемента 

који омогућава добијање једнако вредне инфомрације.  

Подаци о здравственом стању означавају личне податке који су повезани са физичким или менталним 

здрављем појединца, укључујући пружање здравствених услуга, којима се дају инфомрације о његовом 

здравственом стању (према одредбама члана 4. тачке 13, 14. и 15. Уредбе ЕУ 2016/679).  
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7. И друге податке на основу којих лице може бити идентификовано.  

 

Не псеудонимизују и анонимизирају се подаци из става 1. тачка 1. овог члана о 

учесницима у поступку када оправдани интерес јавности да зна претеже у односу за 

заштиту идентитета физичког лица, а нарочито у кривичним поступцима који се воде 

против лица окривљених за извршење кривичних дела против човечности и других 

добара заштићених међународним правом, кривичних дела организованог криминала, 

прања новца, трговине људима и др. 

 

 

Врсте података које се псеудонимизирају и анонимизирају 

Члан 7. 

 

У одлукама грађанске, привредне и управне области псеудонимизирају се и 

анонимизирају се подаци о: 

Странкама (физичким лицима), њиховим пуномоћницима који нису адвокати, 

законским и статутарним заступницима, акционарима, члановима друштва и са њима 

повезаним лицима, представницима (члановима управног одбора, страним 

представницима у стечају, представницима запослених и сл.), умешачима, приватним 

предузетницима, извршним повериоцима и извршним дужницима, ако су физичка лица, 

оштећенима, предлагачима и противницима предлагача ако су физичка лица, 

оставиоцима, наследницима, сведоцима, сродницима, блиским лицима и суседима 

странака.  

 

Члан 8. 
 

У одлукама из кривичне области псеудонимизирају и анонимизирају се подаци о: 

 

Оштећеном као тужиоцу, приватном тужиоцу, оштећеном, оштећеном по 

предлогу, сведоку, пуномоћнику (физичком лицу), законском заступнику странке, 

сроднику, пријатељу, суседу странке. 

 

Изузетно из става 1, не псеудонимизирају се и анонимизирају се подаци о 

осуђеном лицу за кривична дeлa против човечности и других добара заштићених 

међународним правом и за кривична дела организованог криминала.  

 

 

Псеудонимизација / анонимизација података из посебних поступака 

Члан 9. 
 

У одлукама из поступака према малолетним учиниоцима кривичних дела 

псеудонимизирају и анонимизирају се пoдаци о малолетном учиниоцу, оштећеном, 

времену и месту кривичног догађаја.  

У одлукама донетим у поступцима у којима је према закону искључена јавност 

псеудонимизирају и анонимизирају се поред података из члана 6. овог Правилника и 

сви подаци за које је законом, другим прописима и актима одређено да се чувају као 

тајна.  

У одлукама донетим у породичним и статусним предметима, у којима су 

малолетници учесници поступка псеудонимизирају и анонимизирају се сви подаци из 

обраложења судских одлука којима се задире у приватност учесника поступка.  
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НАЧИНИ И ТЕХНИКЕ АНОНИМИЗАЦИЈЕ 

Начини псеудонимизације и анонимизације 

Члан 10. 

 

Подаци из чланова 6, 7, 8. и 9. овог Правилника, псеудонимизују и анонимизују 

се заменом или изостављањем података, у зависности од облика у којем судска одлука 

постоји. 

Начин псеудонимизације и анонимизације из става 1. овог члана мора бити 

примењен доследно, тако да се идентитет физичког или правног лица не може 

одредити.  

 

 

Псеудонимизација и анонимизација података у судским одлукама 

које постоје у електронском облику 

Члан 11. 

 

Псеудонимизација и анонимизација података садржаних у судским одлукама 

које псотоје у електронском облику врши се заменом података.  

 

Псеудонимзација и анонимизацјиа имена и презимена врши се заменом са два 

иста велика слова, при чему се задржава основа својства тог лица у поступку, ако је 

исто наведено (АА...). 

 

Свако следеће име и презиме лица које је наведено у судској одлуци, замењује 

се са друга два велика слоба, азбучним редоследом слова (АА, ББ...). 

 

Псеудонимизација и анонимизација бројчаних и свих других података осим 

имена и презимена (електронске адресе, кућне адресе, ЈМБГ..) врши се заменом са три 

тачке (…), при чему се задржава ознака врсте тог података, уколико је иста наведена.  

 

 

Псеудонимзација и анонимизација података у судским одлукама 

које постоје само у писаном облику 

Члан 12. 
 

Псеудонимзација и анонимизација података садржаних у судским одлукама које 

постоје само у писаном облику врши се изостављањем података.  

 

Изостављање података из става 1. овог члана врши се прекривањем црном бојом 

тако да се подаци који подлежу анонимизацији учине невидљивим, након чега се 

приступа фотокопирању или скенирању судске одлуке.  

Код изостављања имена и презимена задржава се ознака своства тог лица у 

поступку, уколико је исто наведено. 

 

Код изостављања бројчаних податка и свих других података осим имена и 

презимена (електронске адресе, кућне адресе, ЈМБГ...) задржава се ознака тог података, 

уколико је иста наведена. 
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Технике псеудонимизације и анонимизације 

Члан 13. 

 

Председник суда одређује лице или лица која врше псеудонимизацију и 

анонимизацију Годишњим распоредом послова судијских помоћника за текућу годину.  

 

Судска одлука која се псеудонимизује и анонимизује доставља се лицу које 

врши анонимизацију у електронском облику погодном за компјутерску обраду. 

 

Уколико не постоји у електронском облику, судска одлука доставља се у 

писаном облику.  

 

О псеудонимизираним и анонимизираним судским одлукама води се 

јединствена евиденција.  

 

 

Примена Правилника 

Члан 14. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Суда, а примењује се од 01.10.2017.године. 

 

  

 

 

   

 

ПРЕДСЕДНИК ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ 

судија Александар Степановић 
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