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О ИНФОРМАТОРУ 
 

Информатор о раду Вишег суда у Краљеву сачињен је у складу са чланом 
39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 
гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), Упутством за израду и објављивање 
информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10) и чланом 
61 Судског пословника („Службени гласник РС“ бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 
96/15, 104/15 и 113/15). 
 

Информатор је објављен дана 5.4.2016. године у електронској форми на 
интернет страници Вишег суда у Краљеву, на адреси www.kv.vi.sud.rs под 
насловом „Информатор о раду“. 
 

Информатор о раду Вишег суда у Краљеву за 2007. годину је прво издање 
Информатора и представља годишњу публикацију суда. 
 

Сврха Информатора о раду Вишег суда у Краљеву је да тражиоцима 
информација од јавног значаја омогући остваривање њиховог законског права на 
слободан приступ информацијама од јавног значаја кроз упознавање јавности са 
радом суда, његовом организационом структуром, надлежношћу, правима, 
обавезама и овлашћењима Председника суда, распоредом послова судија и 
судијских помоћника, обавезама осталог судског особља, особи задуженој за 
поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, 
контакт телефонима и осталим подацима који су од значаја за садржину, обим и 
начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од 
јавног значаја.  
 

Заинтересована лица могу добити бесплатан примерак Информатора на 
шалтеру за информације, у приземљу зграде правосудних органа у Краљеву (ул. 
Карађорђева број 5) и у судској управи Вишег суда у Краљеву. По захтеву 
заинтересованог лица, електронска копија Информатора може бити снимљена на 
жељени медиј.  
 

Особа одговорна за тачност података у Информатору је Биљана Николић, 
председник Вишег суда у Краљеву, а овлашћено лице за поступање по захтевима 
за слободан приступ информацијама од јавног значаја и портпарол Вишег суда у 
Краљеву је секретар суда, Драгана Обрадовић.  
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Основни подаци о Вишем суду у Краљеву 

 
Назив суда: Виши суд у Краљеву 
 
Седиште суда: ул. Карађорђева број 5 
 
Председник суда: Биљана Николић 
 
Веб страница: www.kv.vi.sud.rs 
 
Адреса електронске поште: uprava@kv.vi.sud.rs 
 
Шифра делатности: 8423 
 
Матични број: 17772945 
 
Порески идентификациони број: 106399037 
 
Текући рачун – основни: 840-1620-21 
 
Текући рачун – депозит: 840-246802-26 
 
Текући рачун – судске таксе: 840-29592845-67 
 
Текући рачун – казне, трошкови судског поступка и паушала: 840-29566845-79 
 

Контакти 
 

Централа: тел. 036/313-353 
      036/313-354 
 
Судска управа: тел. 036/313-350 
       факс 036/333-231         
 
Шеф рачуноводства  
Дринка Лукић: тел/факс: 036/313-349 
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ОСНИВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТ ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ 

 
Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/2008, 104/2009, 

101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15 и 13/16) и Законом о 
седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр. 
101/13), између осталих судова у Републици Србији, основан је и Виши суд у 
Краљеву, одређено његово седиште, као и подручје на којем врши надлежност. 
Виши суд у Краљеву је почео са радом 1.1.2010. године. 
 

Виши суд у Краљеву, са седиштем у Краљеву, налази се у згради 
правосудних органа у ул. Карађорђева број 5. У истој згради смештено је и Више 
јавно тужилаштво у Краљеву.  

 
Зграда у којој је смештен Виши суд у Краљеву, некада је била зграда 

Среског начелства у Краљеву, која је сазидана 1853. године, а у међувремену је 
адаптирана.  
 

Виши суд у Краљеву је суд опште надлежности, основан за подручје 
Основног суда у Краљеву са Судском јединицом у Врњачкој Бањи и Основног суда 
у Рашкој, непосредно је виши суд за основне судове, како је то одређено Законом 
о уређењу судова. Његова стварна надлежност утврђена је чланом 23 Закона о 
уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 
31/2011, 78/2011, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15 и 13/16). Сходно наведеној законској 
одредби, Виши суд је надлежан: 
 

Виши суд у првом степену: 
 

1. суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна 
затвора преко десет година; 

2. суди за кривична дела против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, против Војске Србије; одавање државне тајне; одавање 
службене тајне; кривично дело прописано законом који уређује тајност података; 
позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и 
верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; 
удруживање ради противуставне делатности; повреда угледа Републике Србије; 
повреда угледа стране државе или међународне организације; прање новца; 
кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање 
безбедности ваздушног саобраћаја; убиство на мах; силовање; обљуба над 
немоћним лицем; обљуба злоупотребом положаја; отмица; трговина малолетним 
лицима ради усвојења; насилничко понашање на спортској приредби и јавном 
скупу; примање мита; злоупотреба положаја одговорног лица (члан 234 став 3 
Кривичног законика); и кривична дела за која је посебнимзаконом утврђена 
надлежност вишег суда; злоупотреба у јавним набавкама (члана 234а став 3 
Кривичног законика); 

3. суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних 
дела; 

4. одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице 
осуде за кривична дела из своје надлежности; 

5. одлучује о захтевима за рехабилитацију; 
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6. одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација 
средствима јавног информисања. 

7. суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора 
омогућује изјављивање ревизије; у споровима о ауторским и сродним правима и 
заштити и употреби  проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, 
ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије 
полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти ако није надлежан 
други суд; у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства; у 
споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду; у споровима о 
објављивању исправке информације и одговара на информацију због повреде 
забране говора мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични 
запис, пропуштања објављивања информације и накнади штете у вези са 
објављивањем информације; 

8. суди у споровима поводом штрајка; поводом колективних уговора ако 
спор није решен пред арбитражом; поводом обавезног социјалног осигурања ако 
није надлежан други суд; поводом матичне евиденције; поводом избора и 
разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд;  
 

Виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова: 
 

1. о мерама за обезбеђење присуства окривљеног; 
2. за кривична дела за која је прописана новчана казна и казна затвора до 5 

година; 
3. на решења у грађанскоправним споровима, на пресуде у споровима мале 

вредности и у ванпарничним поступцима.  
 

Виши суд води поступак за изручење окривљених и осуђених лица, пружа 
међународну правну помоћ у поступцима за кривична дела из своје надлежности, 
извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о признању и извршењу 
страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд, одлучује о 
сукобу надлежности основних судова са свог подручја, обезбеђује и пружа помоћ и 
подршку сведоцима и оштећенима и врши друге послове одређене законом.  
 

Месна надлежност Вишег суда у Краљеву, у складу са Законом о 
седиштима  и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“, 
бр. 101/13), који је у примени од 01.01.2014. године, обухвата подручје Основног 
суда у Краљеву са Судском јединицом у Врњачкој Бањи, за територију општине 
Врњачка Бања и града Краљева и Основног суда у Рашкој, за територију општине 
Рашка.  
 

ОРГАНИЗАЦИОНО-ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И 
РАД ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ 

 
Број и структура запослених у Вишем суду у Краљеву одређени су 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем 
суду у Краљеву (у даљем тексту - Правилник). Овим Правилником предвиђено је 
да послове у Вишем суду у Краљеву обавља укупно 39 запослених на 20 
систематизованих радних места. 
 

На дан 29.2.2016. године, овај суд има 38 запослених на неодређено време. 
На одређено време запослено је 2 државна службеника и 1 намештеник. 



 6 

 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у 

Вишем суду у Краљеву образоване су следеће организационе јединице: 
 
 1. Судска управа, 
 2. Судска писарница, 
 3. Рачуноводство, 
 4. Дактилобиро, 

5. Служба за информационо – комуникационе технологије (ИКТ) 
 6. Техничка служба 

 
* Организациона шема Вишег суда у Краљеву 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

СУДСКА УПРАВА 
 

Судска управа обавља послове унутрашње организације у суду и 
обезбеђује услове за правилан и благовремен рад и пословање суда. 
 

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације 
одређени законом, Судским пословником, а нарочито уређивање унутрашњег 
пословања у суду, позивање и распоређивање судија поротника, послови везани 
за сталне судске вештаке и тумаче, разматрање притужби и представки, вођење 
статистике и израда извештаја, послови контроле извршења кривичних санкција, 

ПРЕДСЕДНИК СУДА 

СУДСКА УПРАВА 

Судијски помоћници 
Судијски приправници 

Судије поротници 

Судска писарница  

Рачуноводство 

 
Информатика 

 

Дактилобиро 

 
Техничка  служба 

 

Административно-технички 
секретар 

Секретар Суда 

Заменик Председника суда 

Судије 

Судска већа 

Судска одељења 

 
Правосудна стража 
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финансијско и материјално пословање суда, стручни послови у вези са 
остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду, доношење 
општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу 
организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду, 
контакти са медијима и јавношћу, послови у вези са стручним усавршавањем и 
обуком судија и судског особља, послови у вези са наплатом судских такси, други 
послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено 
законом или општим актом суда. 
 

Судску управу Вишег суда у Краљеву чине: 
 
 1. Председник суда, Биљана Николић; 
 2. Заменик председника суда, Радојка Бажалац 
 3. Секретар суда, Драгана Обрадовић  
 4. Административно - технички секретар, Весна Марковић; 
  

Председник суда руководи судском управом и стара се о уредном и 
благовременом обављању послова суда. 
 

У случају спречености или одсутности, председника суда замењује заменик 
председника, који је одређен Годишњим распоредом послова. Заменику 
председника суда, поред општих послова, у смислу чл. 52 ст. 3 и чл. 53 Закона о 
уређењу судова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: 
у одсуству председника суда доноси и потписује акте судске управе који нису у 
искључивој – непреносивој надлежности председника суда, поступа по захтевима 
за изузеће и искључење судија у кривичним и грађанским стварима, врши надзор у 
финансијском пословању суда, стара се о спровођењу програма решавања старих 
предмета, прима странке и поступа по притужбама, врши надзор над радом судске 
писарнице и поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја.   
 

Поједине послове судске управе председник може поверити председницима 
одељења или другим судијама осим послова који се односе на одлучивање: о 
правима судија на основу рада, о радним односима судског особља, о удаљењу 
судије и судије поротника са дужности, о годишњем распореду послова и о 
одступању од годишњег распореда послова, као и о одступању од редоследа 
пријема предмета и о одузимању предмета. 
 

Секретар суда помаже председнику суда у пословима судске управе. 
 

ПРЕДСЕДНИК СУДА 
 

Законом о судијама регулисани су услови за избор и поступак избора 
председника суда, трајање и престанак функције, разлози за разрешење и 
поступак доношења одлуке о разрешењу, као и положај по престанку функције 
председника суда.  
 

За председника суда може бити изабран судија који се налази на сталној 
судској функцији у суду истог или вишег степена, а који има изражену способност 
за руковођење и организацију послова у суду, а у складу са критеријумима које 
доноси Високи савет судства. Народна Скупштина бира председника суда по 



 8 

предлогу Високог савета судства који може предложити једног кандидата. Пре 
утврђивања предлога, Високи савет судства прибавља мишљење о пријављеним 
кандидатима од седнице свих судија суда за који се предлаже избор председника. 
Судија који је изабран за председника суда, обавља и судијску функцију у том 
суду. Председник суда се бира на пет година и не може бити поново изабран, 
време на које је изабран тече од дана ступања на функцију. 
 

Председнику суда престаје функција: престанком судијске функције; 
избором за судију другог суда; на лични захтев; због укидања суда; истеком 
мандата и разрешењем са функције председника. Одлуку о престанку функције 
председника суда доноси Народна скупштина и кад председнику суда престане 
функција Високи савет судства је дужан да без одлагања предложи кандидате за 
избор председника суда. 
 

Председник суда који не буде поново изабран, који се разреши са те 
функције или му функција престане на лични захтев, наставља да обавља судијску 
функцију. Када судији вишег суда који је изабран за председника нижег суда 
престане функција председника, има право да настави судијску функцију у вишем 
суду. 
 

Права, обавезе и овлашћења председника суда прописани су Законом о 
судијама („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 101/13, 
111/14, 117/14, 40/15, 63/15 и 106/15), Законом о уређењу судова („Службени 
гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11 и 101/11 и 101/13, 40/15, 106/15 
и 13/16) и Судским пословником („Службени гласник РС“, бр. 110/09, 70/11, 19/12 и 
89/13).  
 

Одлуком Народне скупштине о избору председника виших судова 
(„Службени гласник РС“ број 55/14 од 23.5.2014. године) за председника Вишег 
суда у Краљеву изабрана је Биљана Николић, судија Апелационог суда у 
Крагујевцу.  
 

Председник Вишег суда у Краљеву: представља суд и одговоран је за 
правилан и благовремен рад суда; руководи судском управом, а поједине послове 
може поверити свом заменику или председницима одељења – осим одлучивања о 
правима судија на основу њиховог рада, утврђивања годишњег распореда 
послова, одлучивања о радним односима судског особља, у случају кад је то 
законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности; 
остварује сталан увид у рад суда као целине и предузима мере за законито, 
правилно, тачно и благовремено обављање свих послова у суду; надзире рад 
судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и 
рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуго траје, 
прибављањем извештаја и на сваки други погодан начин; стара се о одржавању 
независности судија и угледу суда; врши послове који се тичу програма стручног 
усавршавања и обуке судијских помоћника; 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; одређује распоред просторија 
Вишег суда у судској згради; даје писмено одобрење за фотографисање и 
снимање на рочиштима; сазива и руководи седницом свих судија; осмишљава 
програм за решавање старих предмета, по коме се могу уводити различите мере у 
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циљу постизања благовременог обављања послова у суду, као што су измене 
унутрашње организације суда, увођење додатног рада судија и судског особља, 
привремена прерасподела радног времена и друге мере, у складу са законом и 
Судским пословником; стара се о спровођењу и правилној примени Судског 
пословника; надзире судску управу нижег суда и, у случају нечињења председника 
нижег суда, доноси акте из њиховог делокруга; може да организује обиласке нижих 
судова са свог подручја, приликом којих може тражити обавештење о примени 
прописа и проблемима у суђењу; Високом савету судства доставља податке 
потребне за вођење личних листова за судије, судије поротнике и запослене; врши 
и друге послове одређене законом и Судским пословником. 
 

 СУДИЈЕ ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ 
 

Закон о судијама („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 
8/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15 и 106/15), регулише избор судије, поступак 
за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције, као и жалбу на 
одлуку о престанку функције. Избор судија оглашава Високи савет судства. Оглас 
се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и другом средству јавног 
обавештења које покрива целу Републику Србију. Пријаве за избор се подносе 
Високом савету судства, у року од 15 дана од дана објављивања огласа у 
„Службеном гласнику РС“. Уз пријаву се подносе и докази о испуњавању услова за 
избор. 
 

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 седница свих судија 
суда из којих потиче кандидат, као и мишљење седнице свих судија непосредно 
Вишег суда, у које кандидат има право увида пре избора. 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 правосудног испита. За 
кандидате који долазе из реда судијских помоћника обавезно се прибавља оцена 
рада.  
 

Високи савет судства предлаже Народној Скупштини једног кандидата за 
избор на једно судијско место. Одлука о предлогу Високог савета судства мора 
бити образложена и објављена на интернет страници Високог савета судства. 
Народна Скупштина бира судију, који се први пут бира, међу кандидатима које је 
предложио Високи савет судства. Одлука о избору објављује се у „Службеном 
гласнику РС“. 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. Судије на сталну 
функцију бира Високи савет судства. 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 које је 
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изабран. Ступањем на функцију судији престаје ранија функција у другом суду. 
Судија вишег суда који је изабран за председника нижег суда може да се после 
престанка те дужности врати на функцију судије вишег суда. Ако судија без 
оправданих разлога не ступи на функцију у року од 30 дана од дана избора сматра 
се да није изабран. Одлуку о томе доноси Високи савет судства на предлог 
председника суда и о њој обавештава Народну Скупштину, ако се ради о судији 
који је први пут биран. Судија има право жалбе Уставном суду на одлуку Високог 
савета судства. 
 

Судијска функција престаје: на захтев судије; кад судија наврши радни век; 
кад трајно изгуби радну способност за обављање судијске функције; кад не буде 
изабран на сталну функцију или кад буде разрешен. 
 

Одлуку о престанку судијске функције доноси Високи савет судства и 
против ње судија може изјавити приговор Високом савету судства у року од 15 
дана од дана достављања одлуке. Високи савет судства може одбацити приговор, 
ако није изјављен у року, усвојити приговор и изменити одлуку о престанку 
функције или одбити приговор и потврдити одлуку о престанку функције. Одлука о 
престанку судијске функције постаје правноснажна када је потврђена у поступку по 
приговору или истеком рока за изјављивање приговора, ако приговор није 
изјављен. Против правноснажне одлуке Високог савета судства о престану 
функције, судија има право жалбе Уставном суду у року од 30 дана од дана 
достављања одлуке.  

 
Уставни суд својом одлуком може одбити жалбу или усвојити жалбу и 

поништити одлуку о престанку функције. Одлука Уставног суда је коначна. 
Правноснажна одлука о престанку функције и коначна одлука Уставног суда 
објављује се у „Службеном гласнику РС“.  
 

Према члану 43 и 44 Закона о судијама („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 
58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 101/13, 111/14 и 117/14, 40/15, 63/15 и 106/15), за 
судију Вишег суда може бити изабран држављанин Републике Србије који 
испуњава опште услове за рад у државним органима и који: има завршен правни 
факултет, има положен правосудни испит, који је стручан, оспособљен и достојан 
судијске функције и има 6 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита. 
 

Стручност подразумева поседовање теоријског и практичног знања 
потребног за обављање судијске функције. Оспособљеност подразумева 
вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у 
решавању судских предмета. Достојност подразумева моралне особине које 
судија треба да поседује и понашање у складу са тим особинама. Моралне 
особине које судија треба да поседује су: поштење, савесност, правичност, 
достојанственост, истрајност и узорност, а понашање у складу са тим особинама 
подразумева чување угледа судије и суда у служби и изван ње, свест о друштвеној 
одговорности, одржавање независности и непристрасности, поузданости и 
достојанства у служби и изван ње и преузимање одговорности за унутрашњу 
организацију и позитивну слику о судству у јавности.  
 

Критеријуме и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности 
прописује Високи савет судства који је донео Одлуку о утврђивању критеријума и 
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мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и 
председника судова („Службени гласник РС“, бр. 49/2009). 
 

Одлуком о броју судија у судовима Високог савета судства („Службени 
гласник РС“ бр. 88/15) утврђен је број од 9 судија за овај суд са председником 
суда. Тренутно, Виши суд у Краљеву има 8  судија, а председник суда је судија 
Апелационог суда у Крагујевцу.  
 

У складу са Законом о уређењу судова и Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Краљеву, а по претходно 
прибављеном мишљењу свих судија, председник Вишег суда у Краљеву донела је 
годишњи распоред послова судија за 2016. годину, којим су судије распоређене у 
кривично одељењe са већима за малолетнике, другостепеним жалбеним већем и 
већем за одлучивање ван главног претреса, грађанско одељење и одељење 
судске праксе. Поступак по правним средствима којима се штити право на суђење 
у разумном року, и то поступак по приговору и поступак по жалби, у складу са 
Законом о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник“ бр. 
40/14 од 7.5.2015. године), води Председник суда. 

 
 

Годишњим распоредом послова у суду, председник одређује врсту судијског 
посла за сваког судију у суду, одређује судска одељења, већа и судије које их чине, 
председнике одељења односно већа, судије које ће их замењивати. 
 

Годишњи распоред послова судија Вишег суда у Краљеву за 2016. годину 
наведен је у даљем тексту овог Информатора, а може се преузети и са интернет 
странице овог суда, на адреси: www.kv.vi.sud.rs 
 

СУДСКА ОДЕЉЕЊА 
 

Судије се ради обављања послова распоређују у кривично и грађанско 
одељење. 

На седници судског одељења разматрају се рад одељења, правна питања, 
начин побољшања рада и стручности судија, судијских помоћника и судијских 
приправника и друга питања од значаја за рад одељења.  

Седницу судског одељења сазива председник одељења или председник 
суда. Седницом руководи председник судског одељења. 

На седници свих судија разматрају се извештаји о раду суда и судија, 
одлучује о покретању поступка за оцену уставности и законитости прописа и других 
општих аката, разматра примена прописа којима се уређују питања из делокруга 
судова, даје мишљење о кандидатима за судије и судије поротнике и одлучује о 
свим другим питањима од значаја за цео суд. 

Седницу свих судија сазива и њом руководи председник суда. 
 Судије су у обавези да предмете решавају према редоследу пријема у суд, 
у складу са Законом и Судским пословником. 
 

1. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 
 

Судије кривичног одељења су: Милан Давидовић, Драгица Панчић, Весна 
Радомировић и Мирољуб Вујовић и Зоран Грковић. 

Судија Милан Давидовић је председник кривичног одељења. 
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У оквиру кривичног одељења поступа судија за претходни поступак, судија 
за малолетнике, судија за извршење кривичних санкција, формирају се 
првостепена и другостепена кривична већа, првостепена и другостепена већа за 
кривичне поступке према малолетницима, већа за одлучивање ван главног 
претреса (ванпретресна већа). 

 
Судија за претходни поступак 

 
За судије за претходни поступак одређују се: 
1. Судија Весна Радомировић, за време радног времена; 
2. Судија Мирољуб Вујовић, који ће након радног времена наизменично 

дежурати са судијом Весном Радомировић, према распореду који 
заједнички сачине. 

 
Приликом поступања судије Мирољуба Вујовића, као судије за претходни 

поступак, примењиваће се одредбе члана 37 Законика о кривичном поступку, који 
предвиђа да ће судија бити изузет од судијске дужности у одређеним предметима, 
ако је у истом поступку поступао као судија за претходни поступак.  

Судија Весна Радомировић ће поступати као истражни судија у 
незавршеним предметима „Ки“ материје. 

Судија за претходни поступак води уписнике „Ки", „Кри", „Ки пов", „КПП“, 
„КППр“, „КПП Пов“, „КПП Пов1“, „КПП Пов2“.  

За записничара судије за претходни поступак одређује се Марина Ташић за 
време радног времена. Након радног времена, према распореду који ће месечно у 
договору са записничарима сачињавати судије за претходни поступак, дежураће 
наизменично Марина Ташић, Светлана Лајић и Бојана Лабус.  

 
Судија за малолетнике 

 
У предметима „Ким" и „Км" поступа судија за малолетнике Весна 

Радомировић. У случају спречености замењује је судија Мирољуб Вујовић. 
Са судијом за малолетнике Весном Радомировић ради записничар 

Светлана Лајић. У случају спречености замењује је записничар Марина Ташић. 
У случају процесних сметњи за поступање судије за малолетнике Весне 

Радомировић предмет ће се расподелити судији Мирољубу Вујовићу. 
У предметима већа за кривичне поступке према малолетницима поступа 

саветник за послове малолетничке делинквенције и контролу васпитних мера 
Јелена Сворцан. 

 
Судија за извршење кривичних санкција 

 
 За судију за извршење кривичних санкција одређује се судија Мирољуб 
Вујовић. Судија за извршење кривичних санкција води уписник „Сик“. 

 
Првостепена кривична већа 

 
 I ВЕЋЕ 
Председник првог првостепеног кривичног већа је судија Милан Давидовић. 

У случају спречености замењује га судија Мирољуб Вујовић. 
Записничар првог првостепеног кривичног већа је Зорица Апостоловић. У 

случају спречености мења је Бојана Лабус. 
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II ВЕЋЕ 
 
Председник другог првостепеног кривичног већа је судија Мирољуб Вујовић. 

У случају спречености замењује га судија Зоран Грковић. 
Записничар другог првостепеног кривичног већа је Бојана Лабус. У случају 

спречености мења је Гордана Бандовић. 
 
III ВЕЋЕ 
Председник трећег првостепеног кривичног већа је судија Зоран Грковић. У 

случају спречености замењује је судија Милан Давидовић. 
Записничар трећег првостепеног кривичног већа је Гордана Бандовић. У 

случају спречености мења је Зорица Апостоловић. 
Председници већа поступаће по предметима које су имали у раду на дан 

31.12.2015. године. Председнику већа, судији Зорану Грковић доделиће се у рад 
предмети из већа судије Драгице Панчић, који ће на дан 31.12.2015. године остати 
нерешени.  

Првостепени кривични предмети у 2016. години додељиваће се у рад 
судијама председницима већа, према напред наведеном редоследу. 

У случају процесних сметњи за поступање једног председника већа, 
предмет ће се доделити следећем по редоследу судији председнику већа. 

Други члан петочланог кривичног већа из реда судија одређује се по 
редоследу: Милан Давидовић, Мирољуб Вујовић и Зоран Грковић. 

У кривичном одељењу поступаће судијски помоћници Ивана Ратковић и 
Весна Радовановић, као и Јелена Сворцан, саветник за послове малолетничке 
деликвенције и контролу васпитних мера. 

 
Другостепено кривично веће  

 
Ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука 

првостепених судова са подручја Вишег суда у Краљеву у кривичним поступцима 
формира се једно веће; 

Председник већа је судија Драгица Панчић. Чланови другостепеног 
кривичног већа одређиваће се из реда судија: Милан Давидовић, Весна 
Радомировић, Мирољуб Вујовић и Зоран Грковић. Евиденцију о учећшу у 
другостепеном кривичном већу водиће председник већа.  

Записничар у другостепеном кривичном већу је Слађана Цветковић, а у 
случају спречености мењаће је Весна Вукмировић и Мила Ђуровић. 

У предметима ових већа поступаће судијски помоћник Ана Сакић Жуковски. 
Председници другостепених кривичних већа, који су у 2015. години 

одлучивали по жалбама изјављеним против одлука првостепених судова са 
подручја Вишег суда у Краљеву у кривичним поступцима, задржаће незавршене 
предмете из 2015. године, а предмети који буду примљени у 2016. години 
додељиваће се у рад председнику већа, судији Драгици Панчић. 

 
Ванпретресно веће за потврђивање оптужнице (чл. 337 ЗКП-а)  односно 

испитивање оптужнице (чл. 333 ЗКП-а) 
 

Председник овог већа биће судија Драгица Панчић, а мењаће је стални 
чланови већа. 
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Чланови другостепеног кривичног већа одређиваће се из реда судија: 
Милан Давидовић, Весна Радомировић, Мирољуб Вујовић и Зоран Грковић.  

Ово веће ће се формирати на основу чл. 37 Законика о кривичном поступку, 
тако да ће у већу за потврђивање, односно испитивање оптужнице поступати 
судије које не поступају као првостепене судије.  

У овим предметима поступаће судијски помоћник Ана Сакић Жуковски. 
Записничар у другостепеном кривичном већу је Слађана Цветковић, а у 

случају спречености мењаће је Весна Вукмировић и Мила Ђуровић. 
 

Кривично веће за одлучивање ван главног претреса 
(ванпретресно веће) 

 
 Председник овог већа биће Председник суда, Биљана Николић, а мењаће је 
стални чланови већа. 

Стални чланови већа су судије Милан Давидовић, Драгица Панчић, Весна 
Радомировић, Мирољуб Вујовић и Зоран Грковић.  

Председник суда или Заменик председника може одредити, у случају 
потребе, другог судију за рад у овом већу. 

У овим предметима поступаће судијски помоћник Давор Мркоњић. 
Записничари у овом већу су Мила Ђуровић и Весна Вукмировић. 

 
Кривично веће за одлучивање ван главног претреса у поступцима који се 

воде против малолетника 
 

Судије кривичног ванпретресног већа учествују по потреби у раду кривичног 
ванпретресног већа одељења за малолетнике Вишег суда у Краљеву. 

У овим предметима поступаће саветник за послове малолетничке 
делинквенције и контролу васпитних мера Јелена Сворцан. 

Записничари у овом већу су Мила Ђуровић и Весна Вукмировић. 
 

2. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 
 

Судије грађанског одељења су: Радојка Бажалац, Верослава Костић и 
Злата Вујанац. 

Судија Злата Вујанац је председник грађанског одељења. 
У оквиру грађанског одељења формирају се првостепена и другостепена 

грађанска већа. 
У предметима грађанског одељења поступају судијски помоћници Бојана 

Поповић и Јован Јанковић и судијски помоћник Сања Сремчевић, запослена на 
одређено време, због повећаног обима посла. 

 
Првостепена грађанска већа 

 

I ВЕЋЕ 
Председник првог првостепеног грађанског већа је судија Радојка Бажалац. 

У случају спречености замењује је судија Верослава Костић. 
Записничар првог првостепеног грађанског већа је Мирјана Димић. У случају 

спречености замењује је записничар Љиљана Чубрић. 
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II ВЕЋЕ 
Председник другог првостепеног грађанског већа је судија Верослава 

Костић. У случају спречености замењује је судија Злата Вујанац. 
Записничар другог првостепеног грађанског већа је Љиљана Чубрић. У 

случају спречености замењује је записничар Катарина Павловић 
 
III ВЕЋЕ 
Председник трећег првостепеног грађанског већа је судија Злата Вујанац. У 

случају спречености замењује је судија Радојка Бажалац. 
Записничар трећег првостепеног грађанског већа је Катарина Павловић. У 

случају спречености замењује је Мирјана Димић. 
Првостепени грађански предмети се распоређују аутоматски на основу АВП 

програма. 
У случају процесних сметњи за поступање једног председника првостепеног 

грађанског већа предмет ће се расподелити следећем судији према редоследу. 
 

Другостепена грађанска већа 
 

Ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука 
првостепених судова са подручја Вишег суда у Краљеву у грађанскоправним 
споровима формирају се следећа три већа: 

 
I ВЕЋЕ  
1. Судија Радојка Бажалац – Председник већа 
2. Судија Верослава Костић – члан већа 
3. Судија Злата Вујанац – члан већа 
Записничар првог другостепеног грађанског већа је Мирјана Димић. У 

случају спречености замењује је записничар Љиљана Чубрић. 
 
II ВЕЋЕ 
1. Судија Верослава Костић - Председник већа 
2. Судија Злата Вујанац– члан већа 
3. Судија Радојка Бажалац– члан већа 
Записничар другог другостепеног грађанског већа је Љиљана Чубрић. У 

случају спречености замењује је записничар Катарина Павловић. 
 
III ВЕЋЕ 
1. Судија Злата Вујанац - Председник већа 
2. Судија Радојка Бажалац – члан већа 
3. Судија Верослава Костић – члан већа 
Записничар трећег дргостепеног грађанског већа је Катарина Павловић. У 

случају спречености замењује је записничар Мирјана Димић. 
Другостепени грађански предмети се распоређују по аутоматизму на основу 

АВП програма. 
У случају процесних сметњи за поступање једног председника 

другостепеног грађанског већа, предмет ће се расподелити следећем судији према 
редоследу. 
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3. ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ  
 

Поступак по правним средствима којима се штити право на суђење у 
разумном року, и то поступак по приговору и поступак по жалби, у складу са 
Законом о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник“ бр. 
40/14 од 7.5.2015. године), водиће Председник суда. 

Предмети за заштиту права на суђење у разумном року додељиваће се у 
рад Председнику суда, а мењаће је судија Драгица Панчић. 

 
 
4. ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

 
Одељење судске праксе прати и проучава праксу судова и упознаје са њом 

судије, судијске помоћнике и приправнике.  
Све судије су дужне да помажу рад овога одељења на захтев руководиоца 

одељења. 
Руководиоци одељења судске праксе су судија Зоран Грковић за кривичну 

материју и судија Верослава Костић за грађанску материју. 
Све судије чине редакцијски одбор Билтена судске праксе који издаје Виши 

суд у Краљеву. Уредник билтена је Председник суда, Биљана Николић. 
У оквиру одељења судске праксе је библиотека коју води секретар суда – 

судијски помоћник Драгана Обрадовић. 
 
ДЕЛОКРУГ И РАД СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊА, ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊА 

И СЕДНИЦЕ СВИХ СУДИЈА 
 

Седница одељења 
 

Седницу судског одељења сазива председник одељења или председник 
суда, по својој иницијативи или на захтев неког од већа, односно судије у 
одељењу. На седници судског одељења разматрају се: рад одељења, правна 
питања, начин побољшања рада и стручности судија и судијских помоћника, и 
друга питања од значаја за рад одељења. За пуноважан рад на седници одељења 
потребно је присуство већине судија који су у саставу одељења, а одлука се 
доноси кад је за њу гласала већина присутних судија. Нацрт правног схватања 
доставља се свим члановима одељења на мишљење и потписивање. Судија који 
се не слаже са усвојеним правним схватањима, не потписује га, већ своје 
мишљење одвојено излаже и прилаже уз изворник усвојеног правног схватања. 
 

Заједничка седница одељења 
 

Заједничку седницу одељења сазивају заједно председници одељења или 
председник суда када је за разматрање правног питања потребна сарадња 
најмање два одељења. Седницом руководи председник одељења у чијем је 
делокругу питање које се разматра, а заједнички став се усваја када се за њега 
изјасни већина присутних чланова сваког одељења.  
 

Седница свих судија 
 

Седницу свих судија сазива председник суда по својој иницијативи, на 
предлог судског одељења или на предлог најмање једне трећине судија. На 
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седници свих судија разматрају се извештаји о раду суда и судија, одлучује о 
покретању поступака за оцену уставности и законитости прописа и других општих 
аката, разматра примена прописа којима се уређују питања из делокруга судова, 
даје мишљење о кандидатима за судије и судије поротнике и одлучује о свим 
другим питањима од значаја за цео суд. Седницом свих судија руководи 
председник суда, а одлука се доноси ако је на седници присутно више од половине 
судија. Одлука је донета када за њу гласа већина присутних судија. 
 

Састанци 
 

Радни састанци се одржавају по потреби а ради усклађивања рада у суду 
као целини или у оквиру једног или више судских одељења или служби. 
Председник суда или председник одељења сазивају радне састанке у циљу 
решавања појединих питања, боље сарадње између судских одељења или судског 
особља. Виши суд може организовати заједничке састанке и саветовања 
председника других судова и судија тог суда, и судија Вишег суда, као и судијских 
помоћника ради разматрања питања од заједничког интереса.  
 

СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ 
 

Судије поротници су грађани који учествују у суђењима. 
 

Закон о судијама („Службени гласник РС“ бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 
8/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15 и 106/15), у члановима од 81 до 88 
прописује: услове за именовање судија поротника, поступак именовања, заклетву, 
удаљење са функције, неспојивост са другим службама, пословима и поступцима, 
регулише накнаде и награде, као и трајање и престанак функције судије поротника. 
 
 За судију поротника може бити именован пунолетни држављанин 
Републике Србије који је достојан функције судије поротника и који у моменту 
именовања има мање од седамдесет година.  При именовању се води рачуна о 
полу, старости, занимању и друштвеном положају кандидата, а такође и о знању, 
стручности и склоности ка појединим врстама судских ствари.  

 
Судију поротника именује Високи савет судства на предлог министра 

надлежног за правосуђе. Пре предлагања министар прибавља мишљење суда за 
који се судија поротник именује. Судија поротник полаже заклетву пред 
председником суда за који је именован. Председник суда удаљује судију поротника 
са функције ако је против њега покренут поступак за разрешење или поступак за 
кривично дело због кога може бити разрешен. Удаљење траје до окончања 
поступка. Судија поротник не може бити адвокат, нити пружати правне услуге и 
стручне савете уз накнаду. Са функцијом судије поротника неспојиве су и друге 
службе, послови и поступци који су опречни достојанству и независности судије 
или штетни по углед суда. 

 
Судија поротник се именује на пет година, након чега може бити поново 

именован. Функција судије поротника престаје: евентуалним укидањем суда у коме 
обавља функцију, разрешењем, истеком мандата. Функција судије поротника не 
престаје због навршења радног века. Поступак у коме се утврђују разлози за 
престанак функције судије поротника покрећу председник суда, председник 
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непосредно вишег суда, председник Врховног касационог суда или министар 
надлежан за правосуђе. Поступак води и одлуку доноси Високи савет судства. 
  

Судија поротник има право на накнаду трошкова насталих на функцији, 
накнаду за изгубљену зараду и право на награду. Услове и висину накнаде и 
награде прописује Високи савет судства. 
 

Одлуком Високог савета судства о именовању судија поротника за 
мандатни период од пет година („Службени гласник РС“ број 144/14 од 27.12.2014. 
године) за Виши суд у Краљеву именовано је укупно 12 судија поротника. Одлуком 
о броју судија поротника у судовима („Сл. гласник РС“ број 110/13 од 13.12.2013. 
године), утврђено је да Виши суд у Краљеву, треба да има 12 судија поротника. У 
Вишем суду у Краљеву функцију судија поротника обављају следећи грађани: 
 
 1. Љиљана Драшковић 
 2. Мина Ђоковић 
 3. Соња Зарић 
 4. Биљана Јелчић 
 5. Ружица Марковић 
 6. Сенка Микарић 
 7. Каролина Миловановић 
 8. Сунчица Недељковић 
 9. Петар Сичановић 
 10. Младенка Сретовић 
 11. Милеса Трифуновић 
 

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, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), Судским пословником и 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.  
 

Број судског особља одређује председник суда актом о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским планом, а 
мерила за одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за 
послове правосуђа. 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. Судско особље има право и обавезу на 
стручно усавршавање које организују суд, Министарство или институција надлежна 
за обуку у правосуђу. Судско особље дужно је да савесно и непристрасно врши 
своје послове и чува углед суда. 
 

Судско особље у Вишем суду у Краљеву чине: судијски помоћници и 
државни службеници и намештеници запослени на административним, 
информационим, рачуноводственим, техничким и осталим пратећим пословима 
значајним за судску власт.   
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СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ 
 

Судијски помоћник помаже судији тако што израђује нацрте судских одлука, 
проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте 
правних схватања, усвојена правна схватања припрема за објављивање и 
самостално или уз надзор и упутства судије, врши послове одређене законом, 
Судским пословником и Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у суду. 
 

Судијски помоћници у Вишем суду у Краљеву стичу следећа звања: 
саветник и самостални саветник. Звање саветника може стећи лице које има 
положен правосудни испит и најмање 3 године радног искуства, а звање 
самосталног саветника лице које после положеног правосудног испита има 
најмање две година радног искуства у правној струци. 
 

Рад судијског помоћника једном годишње оцењује председник суда и то 
након што сазна какво мишљење о њему има седница одељења у које је судијски 
помоћник распоређен. Ако није распоређен ни у једно одељење суда, мишљење се 
прибавља од судије или већа с којим судијски помоћник ради. При оцењивању, 
вреднују се обим и квалитет посла, савесност, предузимљивост и објављени 
стручни и научни радови. Оцењивање рада судијских помоћника врши се на 
основу објективних и јединствених критеријума које утврђује Високи савет судства. 
Оцене су: „не задовољава“, „задовољава“, „добар“, „истиче се“ и „нарочито се 
истиче“. Председник суда доноси решење о оцени судијског помоћника, на које 
судијски помоћник има право жалбе Жалбеној комисији судова у року од 8 дана од 
дана пријема решења о оцени. 
 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у 
Вишем суду у Краљеву, предвиђено је 6 судијских помоћника. 
 
 Послове судијских помоћника у кривичном одељењу обављају Весна 
Радовановић, Ивана Ратковић, Давор Мркоњић и Јелена Сворцан.  
 

Послове судијских помоћника у грађанском одељењу обављају Јован 
Јанковић и Сања Сремчевић, судијски помоћник примљена у радни однос на 
одређено време. 
 

ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И НАМЕШТЕНИЦИ 
 

Осим судијских помоћника, судско особље Вишег суда у Краљеву чине и 
државни службеници и намештеници запослени на административним, техничким, 
рачуноводственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за 
судску власт.  
 

Распоред запослених државних службеника и намештеника у Вишем суду у 
Краљеву на дан 31.1.2015. године је следећи: 
 
Судска управа 
Драгана Обрадовић - секретар суда, портпарол суда, самостални саветник; 
Весна Марковић – административно технички секретар, референт. 
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Судска писарница 
Милутин Отовић - управитељ судске писарнице, сарадник;  
Јасминка Станојевић -уписничар , референт; 
Радица Петровић -уписничар, референт;  
Ленка Ружић - референт одсека пријема и експедиције писмена, архивар; 
Сузана Петровић – достављач; 
Милан Митровић – достављач и возач; намештеник IV врсте. 
 
Рачуноводство 
Дринка Лукић- шеф рачуноводства, саветник; 
Дејан Савић -  референт за финансијско пословање. 
 
Служба за информационо комуникационе технологије (ИКТ) 
Радиша Марјановић.- систем администратор, саветник; 
Аница Војиновић.- техничар за ИТ подршку, референт. 
 
Дактилобиро: 
Слађана Цветковић – шеф дактилобироа, референт; 
Милена Савић - дактилограф, намештеник IV врсте;  
Љиљана Чубрић - дактилограф, намештеник IV врсте; 
Весна Вукмировић - дактилограф, намештеник IV врсте; 
Мила Ђуровић - записничар, референт; 
Зорица Апостоловић - записничар, референт; 
Мирјана Димић- записничар, референт; 
Марина Ташић – записничар, референт;  
Бојана Лабус- записничар, референт; 
Катарина Павловић.- записничар, референт; 
 
Техничка служба 
Славиша Миловић - руководилац правосудне страже и противпожарне заштите, 
намештеник IV врсте;  
Дејан Стојановић – правосудни стражар; намештеник IV врсте;  
Славиша Живић - правосудни стражар  намештеник IV врсте;  
Лука Јовановић - правосудни стражар намештеник IV врсте;  
Ева Рибаћ - правосудни стражар намештеник IV врсте; 
Томислав Томић- правосудни стражар намештеник IV врсте; 
Иван Павловић - правосудни стражар намештеник IV врсте;  
Даница Миленковић - телефониста; намештеник IV врсте;  
Станимир Кочовић - домар, намештеник IV врсте;  
Јелена Радовић - спремачица; намештеник VI врсте;  
Владанка Симовић - спремачица; намештеник VI врсте;  
Светлана Кочовић - спремачица; намештеник VI врсте. 
 

СУДСКА ПИСАРНИЦА 
 

У судској писарници обављају се административни и технички послови у 
вези са свим предметима из надлежности суда, послови пријема писмена, послови 
архиве и експедиције.  У оквиру организационе јединице – судске писарнице Вишег 
суда у Краљеву, образовне су 3 (три) уже организационе јединице – одсеци у 
којима се обављају сродни и организационо повезани послови.  
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Одсеци судске писарнице: 

• Кривична писарница 

• Грађанска писарница. 

• Одсек за пријем и експедицију писмена 
 

Радом организационе јединице – писарница, руководи управитељ судске 
писарнице који одговоран за законит, правилан и благовремен рад судске 
писарнице и који за свој рад одговара председнику суда. Послове управитеља 
писарнице Вишег суда у Краљеву обавља Милутин Отовић, соба бр. 8 приземље.  
 

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА, ЕКСПЕДИЦИЈА И АРХИВА 
 

Виши суд у Краљеву сву пошту прима и шаље преко одсека за пријем и 
експедицију писмена, која је организована као посебан одсек судске писарнице. У 
овој канцеларији се предају писмени поднесци намењени судијама, судским 
већима, судској управи, односно председнику суда. Поред личне предаје, у 
пријемну канцеларију судске писарнице доноси се и ковертирана пошта упућена 
суду преко ПТТ службе (писма, телеграми и итд.), а на овај начин суд контактира 
са другим судовима и државним органима, као и са странкама. Странкама је 
омогућено да директно контактирају са судском управом, али због лакшег и 
ефикаснијег рада и услед великог обима посла, највећи део комуникације са судом 
обавља се писаним путем. Примљени поднесци и пошиљке се разврставају и 
даље прослеђују већима којима су упућени.  
 

Сваки спис који стигне у суд, претходно се овери пријемним печатом са 
датумом и сатом пријема, а странке такође добијају пријемни печат на свој 
примерак поднеска који задржавају као доказ да су га предали. Поднесци који су 
упућени на одређени предмет и који ће предмету бити придружени (пуномоћја, 
разни захтеви странака, прилози који могу бити докази у току поступка….), странке 
треба да означе пословним бројем предмета. На овај начин се повећава 
ефикасност и приспела пошта се лакше разврстава по одељењима и даље, по 
судским већима.    
 

У наведеном одсеку обављају се и послови отправљања судске поште. 
Експедују се позиви странкама, судске одлуке и други судски акти, а у одсек за 
пријем и експедицију писмена се враћају доставнице и повратнице, као докази о 
пријему судских аката. Пошта се, поред достављања путем ПТТ службе, странкама 
доставља и преко судске службе за доставу. Због свих ових послова, који су 
изузетно значајни јер утичу на ефикасност и квалитет рада суда, одсек за пријем и 
експедицију писмена је организован као посебан одсек писарнице.  
 

Одсек за пријем и експедицију писмена налази се у приземљу зграде, соба 
број 9. 
 

Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају на основу писмене 
одлуке судије, који на омоту предмета својим потписом на штамбиљу одређује да 
је предмет за архивирање. Архива се налази у саставу писарнице, по правилу у 
посебној просторији. Предмети завршени у текућој и претходној години по правилу 
се стављају у приручну архиву и држе у засебном орману у писарници (најдуже две 
године), а сви остали предмети се предају и држе искључиво у архиви суда.  
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Шеф одсека за пријем и експедицију писмена руководи радом архиве на тај 
начин што архивски материјал, у који поред архивираних предмета спадају и 
уписници и друге помоћне књиге, чува, евидентира и класификује.  

 
Судски пословник и Одлука о листи категоризације регистратурског 

материјала са роковима чувања прописују период чувања и руковања архивским 
материјалом. Молба за разгледање или копирање архивског материјала подноси 
се председнику суда на одлучивање и давање дозвола.  
 

Архива Вишег суда у Краљеву налази се у подрумским просторијама зграде 
правосудних органа коју користи суд.  
 

ГРАЂАНСКА И КРИВИЧНА ПИСАРНИЦА 
 

У грађанској и кривичној писарници Вишег суда у Краљеву обављају се 
административно – технички послови у свим предметима суда. У послове ових 
одсека судске писарнице спадају и вођење уписника, формирање и расподела 
предмета, чување предмета, састављање статистичких извештаја и пружање 
информација странкама.  

 
Послове разврставања и расподеле предмета писарница обавља сходно 

одредбама Судског пословника, утврђеном Годишњем распореду послова, 
односно посебној одлуци председника. Расподела се врши по утврђеном 
редоследу, а контролу распоређивања врши председник суда или управитељ 
писарнице. У циљу обезбеђивања подједнаке оптерећености свих судија у суду, 
новопримљени предмети се најпре разврставају по хитности, врсти поступка, 
односно правној области, а затим распоређују према редоследу пријема предмета, 
методом случајног одређивања судије, у складу са Годишњим распоредом 
послова. Предмети се распоређују применом пословног софтвера за управљање 
предметима, с тим да се најпре распоређују група новопримљених предмета, а 
затим предмети приспели у суд на поновно поступање. Изузетно, новопримљене 
предмете у којима је законом одређено хитно поступање због подједнаке 
оптерећености судија, а ради ефикасности поступања, могуће је распоредити по 
посебном реду. Хитним предметом сматра се предмет у коме је посебним законом 
одређено хитно поступање (притвор, поступци према малолетницима, привремене 
мере, извршење, брачни и породични спорови, предмети у вези са јавним 
информисањем, радни спорови и сл.). У поновном поступку по правном леку, 
предмет се распоређује судији, односно већу које је претходно поступало у том 
предмету.  
 

Судска писарница, након расподеле, предмете доставља судским већима у 
рад, а судије, након увида у предмет и након предузетих службених радњи, враћају 
предмет у писарницу, уз означавање датума евиденције или датума када је 
заказана нејавна или јавна седница већа, односно главни претрес или расправа. 
На основу ових датума предмет се ставља на одређено место у писарници и по 
истеку датума евиденције опет се доставља судијама. Сем тога, предмет се увек 
доставља судији по захтеву тог судије, али и када на пословни број предмета 
стигне поднесак са чијом садржином судија треба да се упозна.  
 

Посебном одлуком председника суда може се одступити од редоследа 
распоређивања предмета због оправдане спречености судије да поступа 
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(привремена спреченост за рад, одсуство у складу са посебним прописима и сл.). 
Судским пословником предвиђено је да судови воде уписнике и књиге кретања, а 
по потреби и друге књиге евиденције. Уписнике и помоћне књиге писарница води 
одвојено за сваку врсту предмета.  
 
Уписници се воде тако да се у сваком тренутку увидом у њих може утврдити у ком 
је стадијуму поступак по одређеном предмету и где се предмет налази. Формирани 
предмети се заводе под редним бројевима за одређену годину, а заводе се и сви 
важнији подаци који се тичу предмета (име судије, односно број судског већа, 
датум кад је предмет, односно иницијални акт приспео у суд), као и сви процесни 
акти који утичу на поступак. Подаци из уписника воде се у електронској форми. На 
основу ових података службеници странкама дају основне информације о 
предмету. Сем уписника, писарница у свом раду користи и књиге кретања, у којима 
сваки предмет има своју рубрику у коју је уписано целокупно кретање предмета: 
када је отишао у поступајуће веће, кад је враћен у писарницу, евентуално и 
податак о томе да ли је предмет био дат на увид неком другом већу, суду или 
државном органу (тужилаштву или сл.). На основу ових књига могуће је утврдити 
где се предмет тренутно налази, али и где је све био. Ове књиге кретања су 
саставни делови уписника, односно – његов оперативни део. Увођењем софтвера 
за аутоматско вођење предмета подаци о кретању предмета се налазе у 
електронском уписнику (који се води преко рачунара). Грађанска писарница се 
налази у приземљу, соба број 8, а Кривична писарница такође у приземљу, соба 
број 5.  

 
УПИСНИЦИ ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ 

 
 Виши суд у Краљеву сходно Судском пословнику води уписник за судску 
управу („Су“), уписник за претходни поступак („Кпп“ и „Кппр“), уписник за 
првостепене кривичне предмете  („К“, кривично ванпретресно веће („Кв“), уписник 
за другостепено кривично одељење („Кж“), уписник за поступак према 
малолетницима („Ким“ и „Км“), првостепено грађанско одељење („П“, „П1“, „П2“, 
„П3“), другостепено грађанско одељење („Гж“, „Гж1“ „Гж2“), уписник за поступке 
рехабилитације („Рех“), уписник за поступке по правним средствима којима се 
штити право на суђење у разумном року („Р4п“, „Р4и“, „Р4к“, „РЖг“, „РЖк“ и „РЖр“), 
као и друге уписнике који су прописани Судским пословником. 
 

ИЗВЕШТАЈИ И СТАТИСТИКА 
 

 Судска писарница саставља редовне и повремене извештаје о раду 
одељења и служби, који су потребни судској управи, а на основу којих се 
разматрају резултати рада појединих одељења, служби и суда као целине и дају 
предлози за унапређење рада у суду. 
 
 Такође, у суду се тромесечно, шестомесечно и трогодишње сачињавају 
извештаји о раду суда, одељења и судија по прописаној јединственој методологији 
и достављају се Министру, непосредно вишем суду, Врховном касационом суду и 
Високом савету судства у складу са Судским пословником. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ  
ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2015. 
ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ 

 
 1.  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС“ бр. 

106/13...88/15) било је предвиђено да судијску функцију у Вишем суду у Краљеву 
обавља 9 судија са Председником суда. Закључно са 27.6.2015. године Виши суд у 
Краљеву био је попуњен када су у питању судије, јер је судијску функцију 
обављало 8 судија, док је функцију Председника суда обављала Биљана Николић, 
судија Апелационог суда у Крагујевцу. Биљана Николић је поред руковођења 
пословима судске управе, поступала као председник ванпретресног већа, као 
председник већа за суђење у разумном року, а по потреби је учествовала у раду 
првостепених и другостепених кривичних и грађанских већа. Дана 27.6.2015, 
године судији Цмиљки Младеновић престала је судијска функција услед навршења 
радног века и од тог тренутка Виши суд у Краљеву функционише са смањеним 
бројем судија. 

 Одлука о броју судова у судовима од 13.10.2015. године предвидела је исти 
број судија за Виши суд у Краљеву као и раније важећа Одлука, па је Високи савет 
судства на седници одржаној 30.10.2015. године донео одлуку о избору Зорана 
Грковића, судије Основног суда у Краљеву за судију Вишег суда у Краљеву. Судија 
Зоран Грковић је ступио на функцију судије Вишег суда у Краљеву на свечаној 
седници 27.11.2015. године и од тог тренутка овај суд је поново кадровски попуњен 
када су у питању носиоци правосудне функције.   

Према одредбама Закона о седиштима и подручјима судова и јавних 
тужилаштава („Службени гласник РС“ бр. 116/08) предмети Окружног суда 
Косовска Митровица, који нису били решени до 31.12.2009. године припали су у 
рад Вишем суду у Краљеву. У извештају о предметима Окружног суда Косовска 
Митровица, који су затечени у октобру 2011. године у Вишем суду у Краљеву у 
подрумским просторијама суда затечено је укупно незавршених предмета 
Окружног суда у Косовској Митровици и то: у „К“ материји – 58, у „Ки“ материји – 37, 
у „Куо“ материји – 84, „Ким“ материји – 19, у „Км“ материји – 8, у „Квм“ материји – 2, 
у „Кж“ материји – 374, у „П“ материји – 1 предмет. Захваљујући ангажовању 
судија Вишег суда у Краљеву, на дан 31.12.2015. године остало је у раду као 
нерешено 3 предмета Окружног суда Косовска Митровица и то „Ки“ материја 
– 2 предмета, „Км“ материја – 1 предмет.  

Дана 1.6.2015. године Врховни касациони суд је, преко Апелационог суда у 
Крагујевцу, доставио Вишем суду у Краљеву на даљу надлежност 83 предмета 
Вишег суда у Новом Саду „Гж“ материје, а дана 18.6.2015. године још 218 
предмета „Гж“ материје Вишег суда у Београду. На дан 31.12.2015. године само 
један предмет од наведених делегираних предмета остао је нерешен. 

 
У Вишем суду у Краљеву, у периоду 1.1.2015 до 31.12.2015. године 

укупно 19 одлука је израђено након протека законског рока од 30 дана. На 
основу појединачних извештаја судија, види се да се одлуке углавном израђују у 
законском року, односно у кратком року након протека рока од 30 дана; 

Наплата судских такси углавном је била редовна, наплаћено је укупно 
3.534.022,00 динара, док је ненаплаћен остао износ од 3.686.280,00 динара.  

Овај суд је наставио са програмом решавања старих предмета, па је на 
крају извештајног периода укупан број старих предмета смањен са 319 на 172. 
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Следећа табела приказује у којој мери је Програм решавања старих предмета 
реализован, у односу на предмете који су на дан 1.1.2015. били стари: 

 

Р.Б
рој 

Материја Стари предмети  
на дан 1.1.2015 

Решени стари 
предмети на дан 
31.12.2015. 

Нерешени стари 
предмети на дан 
31.12.2015. 

Проценат 
решених старих 
предмета у 
периоду 1.1. – 
31.12.2015. 
године 

1 Р4и 265 265 0 100 

2 П 7 6 1 85.7 

3 П1 3 3 0 100 

4 П3 2 2 0 100 

5 Гж 19 19 0 100 

6 К 13 6 7 46,1 

7 КИ 7 5 2 71.4 

8 КМ 1 0 1 0 

9 КЖ 2 2 0 100 
УКУПНО 319 308 11 96.55 

 
 Дакле, програм решавања старих предмета у Вишем суду у Краљеву је 
успешно реализован, решено је укупно 96,55 % старих предмета, од предмета 
који су на дан 1.1.2015. били стари. У периоду 1.1.2015. до 31.12.2015. године 
примљено је још 1240 старих предмета, од којих је решено 1079 предмета или 
87%.  

У току 2015. године Виши суд у Краљеву је организовао обиласке Основног 
суда у Краљеву и Основног суда у Рашкој и то: 27.4.2015. и 9.10.2015. године 
обављена је контрола Основног суда у Краљеву, док је контрола Основног суда у 
Рашкој обављена 20.4.2015. и 8.10.2015. године.  

На основу Програма и плана обиласка и надзора виших и основних судова 
са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2015. годину, судије Апелационог 
суда у Крагујевцу извршиле су обиласке и надзор рада Вишег суда у Краљеву (I и II 
редовна годишња контрола) и то у мају и новембру 2015. године.  

Зграда Вишег суда у Краљеву је у земљотресу који је погодио Краљево и 
околину 3.11.2010. године претрпела значајна оштећења, али након санације 
зграде и накнадног отклањања евентуалних недостатака на згради током 2015. 
године, суд је био технички и материјално опремљен за вршење законом поверене 
функције.  
 

2.  АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
2.1.  Рад судске управе Вишег суда у Краљеву 
 

Пословима судске управе Вишег суда у Краљеву у току 2015. године 
руководила је Председник суда, Биљана Николић. У одсуству Председника суда 
пословима судске управе руковидила је заменик Председника суда, судија 
Цмиљка Младеновић, а након престанка судијске функције судији Цмиљки 
Младеновић, за заменика Председника суда одређена је судија Радојка Бажалац. 
Приликом обављања послова судске управе, Председнику суда и заменику 
помагали су судијски сарадник, који обавља посао секретара суда, Драгана 
Обрадовић и административно технички секретар у судској управи, референт 
Весна Марковић. 
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Судска управа је у току 2015. године обављала послове уређивања 
унутрашњег пословања у суду, старање о благовременом и уредном обављању 
послова у суду, позивање и распоређивање судија поротника, послове везане за 
вештаке, разматрање притужби и представки, вођење статистике и израде 
извештаја, финансијско и материјално пословање суда, стручне послове везане за 
остваривање права, обавеза и одговорности судског особља и судија, послове 
везане за стручно усавршавање судија и судског особља, доношења општих и 
појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашње уређење, радне 
односе и других општих аката којима се уређују унутрашњи односи, вођења 
извештаја о раду судија и друге послове везане за унутрашњу организацију 
пословања суда. 

АВП програм не садржи табеле у којима би били приказани резултати рада 
судске управе. Зато ћемо се у овом извештају осврнути на резултате рада судске 
управе у односу на неке послове који улазе у њен делокруг рада. 

Судска управа Вишег суда у Краљеву у току 2015. године радила веома 
добро, о чему говори дневна ажурност у комуникацији са Министарством правде, 
Високим саветом судства, другим судовима и органима државне власти у 
окружењу. Такође, у извештајном периоду судска управа је остварила потпуну 
ажурност, када су у питању све притужбе странака. У  Судској управи Вишег суда у 
Краљеву примљена је 31 притужба, које су странке изјављивале поднесцима или 
приликом пријема код Председника суда. Од тога, једна притужба је оцењена као 
основане, односи се на рад Основног суда у Рашкој, а у питању су предмети 
извршења.  

Када су у питању притужбе које се односе на рад основних судова, треба 
поменути да постоје предмети у којима није утврђена основаност притужбе од 
стране тог суда, али с` обзиром на природу предмета (најчешће извршни поступци) 
и објективну немогућност судије да ажурније поступа у конкретном предмету, 
постоји опасност да неки од тих предмета постану потенцијални предмети за 
покретање поступка за повреду права на суђење у разумном року, а самим тим у 
случају улагања нових притужби исте би биле оцењене као основане. У таквим 
ситуацијама Виши суд у Краљеву по праву надзора редовно прати предмете у 
којима извршни поступци непримерено дуго трају и инсистира на предузимању 
мера да се такви предмети што пре окончају на неки од законом предвиђених 
начина, а све у циљу намирења потраживања повериоца. Председницима 
основних судва скренута је пажња да је неопходно да извештаји о поступању по 
предметима у којима су поднете притужбе буду детаљни, како би на основу таквих 
извештаја било могуће дати праву оцену основаности, независно од оцене 
основаности председника основних судова.  

Такође, у Судској управи је примљено укупно 28 поднесака странака, 
заведених као ургенције и представке.  

Све ове притужбе, ургенције и представке су проверене, а у случају 
основаних судијама на чије поступке су се односиле, указано је да недостатке у 
процедури хитно отклоне. Поступање по притужбама је вршено ажурно, у роковима 
прописаним Судским пословником, а подносиоцима притужби достављани су 
потпуни извештаји о мерама које су предузете. И на основане и на неосноване 
притужбе странкама је одговорено од стране председника суда или његовог 
заменика. 

У току 2015. године Председник Вишег суда у Краљеву завршила је 27 
предмета по жалби на решења основних судова са овог подручја којима је 
одлучивано о молбама осуђених за одлагање извршења казне затвора, а одлучено 
је и о једном захтеву осуђеног за издржавање казне затвора у кућним условима. 
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У роковима предвиђеним Законом о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја одговорено је на 17 захтева тражиоцима информација.  

О захтевима за изузећа и искључење је поступано у складу са Законом о 
парничном поступку и Закоником о кривичном поступку.  

Дакле, судска управа Вишег суда у Краљеву функционише у складу са 
Законом о уређењу судова и Судским пословником. 
 

2.2.  Анализа рада Вишег суда у Краљеву у 2015. години по свим 
материјама 

 

Структура предмета у раду Вишег суда у Краљеву, као и проценти 
савладавања прилива, решених предмета и укупног квалитета рада суда у 
извештајном периоду приказани су на следећој табели која је прописана Судским 
пословником и извучена из електронског уписника (Мега-либра).  

Приликом обрачуна броја судија по одељењима, због недовољног броја 
радних дана судија у материји у којој поступају, број судија који приказује извештај 
о раду суда за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године је осам, а не десет судија, 
колико судија је укупно, у различитим периодима 2015. године обављало судијску 
функцију у суду. Дакле, програм МЕГА-ЛИБРА у табелама извештаја о раду 
приказује мањи број судија од броја судија који су у појединим периодима 2015. 
године вршили судијску функцију у Вишем суду у Краљеву.  

Из табеларног приказа може се утврдити да је на почетку 2015. године у 
Вишем суду у Краљеву било укупно 526 нерешених предмета, од тога 15 старих од 
дана пријема предмета у суд, односно 319 старих предмета према датуму  
иницијалног акта. У току године је примљено 3.173 предмета, укупно је у раду било 
3699 предмета, решено je 3265 предмета, остало je нерешено 434 предмета, 
савладавање прилива је 102,9%, проценат решених предмета је 88,27 док је 
укупан квалитет 98,41%. 

У материји „КПП“ примљено је укупно 25 предмета, на почетку извештајног 
периода било је нерешено 11 а решено је укупно 35 предмета,  па је на крају 
извештајног периода остао као нерешен 1 предмет. Савладавање прилива у овој 
материји је 140%, а укупан квалитет 100%.  

У „КППр“ материји примљено је укупно 6 предмета, на почетку извештајног 
периода била су нерешена 2 предмета, решено је 8 предмета, тако да на крају 
извештајног периода није остао као нерешен ниједан предмет ове материје. 
Савладавање прилива је 133,33%, а укупан квалитет 100%. 

У "Ки" материји на почетку извештајног периода билo је нерешено 7  
предмета, укупно је у раду је било 7 предмета, решено је 5 предмета, тако да је на 
крају извештајног периода остало нерешено 2 предмета. Проценат решених 
предмета је 71,43 %, а укупан квалитет 100%. 

У "К" материји је на почетку извештајног периода било нерешено 69 
предмета, примљена су укуно 74 предмета. Укупно је у раду билo 143 предмета, а 
решена су 84 предмета. На крају извештајног периода остало је као нерешено 59 
предмета, од тога 18 старих. У овој материји, услед недовољног броја радних дана 
судија у материји, табела АВП програма приказује да је поступало четворо судија, 
просечан прилив предмета по судији је био 1,68, а просечно је решено по судији 
1,91 предмета.  

У "Ким" материји је на почетку године било нерешено 28 предмета. У 2015. 
години je примљено 75 нових предмета, укупно у раду су била 103 предмета, 
решено је 90 предмета, тако да је у овој материји на крају извештајног периода 
остало нерешено 13 предмета. У овој материји поступа један судија. Просечан број 
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примљених предмета по судији је 6,82, а просечан број решених предмета је 8,18. 
Савладавање прилива је 120%, проценат решених предмета је 87,38%. Укупан 
квалитет је 100%. 

У ''Км" материји на почетку године било је нерешено укупно 14 предмета, 
примљено је укупно 47 предмета, укупно у раду је био 61 предмет, решено је 57 
предмета, тако да је у овој материји на крају извештајног периода остало у раду 
као нерешено 4 предмета, од тога је 1 стари. У овој материји поступа један судија. 
Просечан прилив предмета је 4,27 а просечан број решених предмета је 5,18. 
Проценат савладавања прилива је 121,28%, а укупан квалитет 96,49%. 

У "Кж" материји на почетку извештајног периода било је нерешено 9 
предмета. Примљено је 519 предмета, решена су 502, тако да у овој материји на 
крају 2015. године остало као нерешено 26 предмета. Проценат савладавања 
прилива је 96,08%, а укупан квалитет је 100%. 

У "Кв" материји је на почетку извештајног периода било нерешено 16 
предмета, примљено је 316 предмета. Укупно у раду су била 332 предмета, а 
решено је 325 предмета. На крају извештајног периода остало је  нерешено 7 
предмета. У овој материји поступало је четворо судија, просечан прилив предмета 
по судији је 9,58, просечно решено по судији је 9,85 предмета. Проценат 
савладавања прилива је 102,85%, проценат решених предмета је 97,89, док је 
укупан квалитет 97,23%. 

У "Кп" материји на почетку извештајног периода била су 2 нерешена 
предмета, а примљено је укупно 17 предмета. Укупно у раду је било 19 предмета, 
решено је 17, док су остала у раду као нерешена 2 предмета. У материји поступа 
један судија. Проценат савладавања прилива је 100%, проценат решених 
предмета је 89,47. Укупан квалитет 100%. 

У "Куо" материји на почетку извештајног периода је било нерешено 13 
предмета, примљенa су 92 предмета, укупно у раду је било 105 предмета, и 105 
предмета је и решено, на крају извештајног периода остало у овој материји нема 
нерешених предмета, просечан прилив предмета по судији је 8.36, а просечно 
решено по судији је 9,55 предмета. Проценат савладавања прилива је 114,14%, 
проценат решених предмета је 100%, док је укупан квалитет 94,38%. 

У "Гж" материји на почетку извештајног периода било је 27 нерешених 
предмета, примљено је 1255 предмета. Укупно у раду било је 1282 предмета. 
Решено је 1060 предмета, а остало је нерешено 222 предмета. У материји је 
поступало троје судија. Просечан прилив предмета по судији је 38,03, а просечно 
решено по судији је 32,12 предмета. Проценат савладавања прилива је 84,46, 
проценат решених предмета је 82,68, а укупан квалитет 100%.  

У "П" материји је на почетку извештајног периода било нерешених 25 
предмета, примљено је 50 предмета, тако да је у 2015. години у раду укупно било 
75 предмета у овој материји. Решено је укупно 40 предмета, а остало је нерешено 
35 предмета. У материји посупа троје судија. Просечан прилив предмета по судији 
је 1,52, а просечно решено по судији је 1,21 предмет. Проценат савладавања 
прилива је 80%, проценат решених предмета је 53,33%, а укупан квалитет 100%. 

У „П1“ материји је у 2015. години на почетку извештајног периода било је 
нерешено 9 предмета; примљено је 20 предмета, тако да је у раду било укупно 29 
предмета; решено је 12 предмета, у раду је остало 17 предмета као нерешено. 
Савладавање прилива је 60%, проценат решених 41.38%, а укупан квалитет 58,33 
%. 

У „П2“ материји на почетку извештајног периода била су нерешена 3 
предмета, примљено је 13 предмета и укупно је решено 13 предмета, у раду су 
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остала као нерешена 3 предмета. Савладавање прилива је 100%, проценат 
решених 81,25%, а укупан квалитет 100 %. 

У „П3“ материји на почетку извештајног периода било је 4 нерешена 
предмета, примљено је 5 нових предмета, решено је 7, а остала су у раду као 
нерешена 2 предмета. У овој материји савладавање прилива је 140%, проценат 
решених је 77,78%, а укупан квалитет је 57,14 %. 

У „Р“ материји је на почетку извештајног периода било је 5 нерешених 
предмета. Примљено је 35 предмета, а решено је 36, тако да су на крају 
извештајног периода остала у раду као нерешена 4 предмета. У материји је 
поступало троје судија, просечан прилив предмета по судији је 1,06, просечно је 
решено по судији је 1,09 предмета. Проценат савладавања прилива је 102,86 
проценат решених предмета је 90%, а укупан квалитет 100%.  

У "Рех" материји на почетку извештајног периода је било 8 нерешених 
предмета. У току године је примљено 19 предмета, тако да је укупно у раду било 
27 предмета, решен је 21 предмет и на крају извештајног периода остало 
нерешено 6 предмета ове материје. Просечан прилив предмета по судији је 0.86, 
просечно решено по судији је 0,95 предмета, проценат савладавања прилива је 
110.53 и проценат решених предмета је 77.78, а укупан квалитет 85,71%. 
 У „Р4и“ материји на почетку извештајног периода било је укупно 273 
предмета, од тога су 265 предмета били стари предмети према иницијалном акту; 
примљено је 46 нових предмета , тако да је укупно у раду било 319 предмета. 
Просечан прилив предмета по судији је 1,05 %, просечно по судији је решенои 7,09 
%, тако да је на крају остало као нерешено 7 предмета. Савладавање прилива је 
678,26, проценат решених је 97,81 а укупан квалитет 98,72 %. 

У „Р4к“ материји на почетку извештајног периода није било нерешених 
предмета, примљена су 3 нова предмета и укупно у раду су била 3 предмета. На 
крају извештајног периода нема нерешених предмета ове материје. 

У „Р4п“ материји на почетку извештајног периода није било нерешених 
предмета, апримљена су 34 нова предмета, решена су 33 предмета, тако да је 
остао у раду као нерешен 1 предмет. 
 

2.3.  Квалитет рада Вишег суда у Краљеву у 2015. години 
 

Што се тиче квалитета рада суда од укупно 474 одлуке које су разматране 
по жалби 410 одлука или 86,5% је потврђено, 15 одлука или 3,16% је преиначено, 
37 одлука или 7,81% је укинуто, док је 12 одлука или 2.53% делимично преиначено 
или укинуто. Проценат савладавања прилива је 102,9, проценат решених предмета 
88,27, а укупан квалитет рада у Вишем суду у Краљеву у 2015. години је 98,41%. 
 

2.4.  Анализа резултата рада судија 
 

Структура предмета у раду у 2015. години приказана је табеларно по  
судијама, тако да табела садржи податке о квантитету и квалитету рада судија. 
Подаци су преузети из извештаја о раду судија који су добијени из екектронског 
уписника (Мега-либра): 
 

Резултати рада судије Биљане Николић као Председника суда већ су 
анализирани у делу извештаја који се односи на рад судске управе. 

Из табеларног приказа може се утврдити да је судија Биљана Николић у 
2015. години, поступала у следећим материјама: "Кв", "Квм", "Кп", „Кр“ "Куо", "Кре", 
„Р4и“ и „Р4п. На почетку извештајног периода имала је нерешених укупно 91 
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предмет, примила је 363 предмета и за 219 радних дана, решила је 442 предмета. 
На крају извештајног периода остало јој нерешено 12 предмета. Од укупно 137 
одлука размотрених по жалби, 120 одлука или 87,59% је потврђено, 5 или 3,65% је 
преиначено, а 12 одлука или 8,76% је укинуто. 

Судија Цмиљка Младеновић, заменик председника суда је поред 
првостепене кривичне материје закључно са 7.6.2015. године поступала и у „Кв“, 
„Кж“, „Куо“ и „Спк“ материји. На почетку извештајног периода судија је имала 
нерешених 20 предмета, примила је 76 предмета, а за 101 радни дан решила је 79 
предмета. Од укупно 20 одлука разматраних по жалби 16 или 80% је потврђено, 3 
или 15% је преиначено, 1 или 5% одлука је укинуто. 

Судија Драгица Панчић, председник кривичног одељења, поред 
првостепене кривичне материје поступала је и у "Кв", "Кж", "Квм", "Куо" и „Спк“ 
материјама. На почетку извештајног периода судија је имала укупно 20 нерешених 
предмета, примила је укупно 238 предмета, решила је 228 предмета, а остало је 
нерешено 35 предмета. У 2015. години судија Драгица Панчић је радила 221 радни 
дан. Од 22 одлуке разматране по жалби 14 одлука или 63,64% је потврђено, 1 
одлука или 4,55% је преиначено, 5 одлука или 22,73% је укинуто, док су јој 2 
одлуке или 9,09 делимично преиначене односно укинуте. 

Судија Милан Давидовић, поред првостепене кривичне материје у 2015. 
години поступао и у "Кв", "Кж", „Р4к“ и „Спк“ материјама. На почетку извештајног 
периода судија је имао укупно 17 нерешених предмета, примио је 194 предмета, а 
решио 192 предмета, остало му је као нерешено 31 предмет. Судија Милан 
Давидовић у раду има 2 стара предмета у раду, а у 2015. години радио је 213 
радних дана. Од 16 одлука разматрених по жалби 11 одлука или 68,75% је 
потврђено, 2 одлуке или 12,50% је преиначено, а 3 одлуке или 18,75% су укинуте.  

Судија Мирољуб Вујовић, поред првостепене кривичне материје у 2015. 
години поступао је као судија за претходни поступак, дакле и у „КПП“ материји, али 
и у "Кв", "Кж", „Ким“, „Кп“, „КППр“, „Кр“, „Крм“, „Куо“, „Рех“ и „Спк“ материјама. На 
почетку извештајног периода судија је имао укупно 30 нерешених предмета, 
примио је 335 предмета, решио је 344 предмета, а остало му је као нерешено 
укупно 22 предмета. Судија је радио 221 радни дан. Од 15 одлука разматрених по 
жалби 8 одлука или 53,33% је потврђено, 1 одлука или 6,67% је преиначено, 4 
одлуке или 26,67% је укинуто, а две одлуке или 13,33% делимично преиначене или 
укинуте.  

Судија Весна Радомировић, судија за претходни поступак у овом суду,  
поред материје „КПП“, „КППр“, „Кр“, поступала је и као судија за малолетнике („Км“, 
„Ким“ „Ивм“ матеије), али и у материјама „Ки“ „К“, „Кв“, „Кре“, „Крм“ и „Спк“. На 
почетку извештајног периода судија је имала укупно 58 нерешених предмета, 
примила је 441 предмет, решила је 477 предмета, а остало је нерешено 21 
предмет. Судија је радила 214 радних дана. Од 11 одлука разматраних по жалби, 9 
одлука јој је потврђено или 81,82%, 1 одлука или 9,09 % јој је преиначено, а 1 
одлука или 9,09 је укинута.  

Судија Зоран Грковић је ступио на функцију судије Вишег суда у Краљеву 
27.11.2015. године и у 2015. години у овом суду имао је 24 радна дана. Одлуком о 
годишњем распореду послова у Вишем суду у Краљеву предвиђено је да ће се 
судији Зорану Грковић почев од 1.1.2016. године доделити у рад предмети из већа 
судије Драгице Панчић, који ће на дан 31.12.2015. године остати нерешени, тако да 
у 2015. години судија Зоран Грковић није имао поступања.   

Судија Радојка Бажалац, председник грађанског одељења, поред 
другостепене грађанске материје („Гж“) поступала је у „Гж1“, „Гж2“, "П", „П1“, „П2“ 
"П3", „Р“, „Р4и“, „Р4п“ и "Рех" материјама. На почетку извештајног периода судија је 
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имала нерешених 105 предмета, примила је 504 предмета, за 223 радна дана 
решила је 513 предмета, а остало јој је као нерешено 93 предмета. Од 83 одлуке 
разматране по жалби 79 одлука или 95,18% је потврђено, 2 одлуке или 2,41% је 
укинуто, а 2 одлуке или 2,41% је делимично преиначено или укинуто.  

Судија Верослава Костић поступала је у материјама „Гж“, „Гж1“, „Гж2“, "П", 
"П1", "П2", „П3“ „П4“ „Р","Рех“, „Р4и“ и „Р4п“. На почетку извештајног периода судија 
је имала нерешених 94 предмета, примила је 518 предмета, за 218 радних дана 
решила је 504 предмета, а остало јој је као нерешено 112 предмета. Од 90 одлука 
разматраних по жалби 78 одлука или 86,67% је потврђено, 8 одлука или 8.89% је 
преиначено, док је 4 одлуке или 4.4% одлука делимично преиначено или укинуто. 

Судија Злата Вујанац поступала је у материјама „Гж“, „Гж1“, „Гж2“, "П", "П1", 
"П2", „П3“ „Р","Рех“, „Р4и“, „Р4п“, али и у „Кв“ и „Кре“ материји. На почетку 
извештајног периода судија је имала нерешен 91 предмет, примила је 504 
предмета, за 220 радних дана решила је 486 предмета, остало јој је као нерешено 
108 предмета. Од 80 одлука разматраних по жалби 75 одлука или 93,75% је 
потврђено, 2 одлуке или 2,50% је преиначено, 1 одлука или 1,25% је укинуто, док 
су јој 2 одлуке или 2,50 % делимично преиначене или укинуте. 
 

3. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА РАДА ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 Током 2015. године повећан је прилив предмета у односу на 2014. 
годину за 268 предмета по свим материјама, а решено је 542 предмета више 
него у 2014. години. Самим тим, савладавање прилива је веће него у 2014. 
години, тада је било 93,73%, а сада је 102,9 %. 
 Гледано по материјама повећан је прилив предмета у „П“ материји за 
26 предмета, у „Р“ материји за 7 предмета, а највеће повећање прилива 
забележено у „Гж“ материји за 349 предмета. Повећан прилив предмета 
такође се јавља и у „Кр“ материји за 105 предмета, док су у „Км“ и „Ким“ 
материји повећања прилива незнатна.  

Смањење прилива уочава се у „К“, „Кв“, „Кпп“ „Кж“ материјама, док је 
у „Р4и“ материји прилив предмета највише смањен, чак за 272 предмета.  
 Овај суд је наставио са програмом решавања старих предмета, па је на 
крају извештајног периода укупан број старих предмета смањен са 319 на 172. 
У„Р4и“ материји уочено је највеће смањење, јер је на дан 1.1.2015. године 
било 265 старих предмета, док је на дан 31.12.2015. године остало у раду као 
нерешено 5 старих предмета. У „Ки“ материји број старих предмета је смањен 
са 7 на 2, док се повећање броја старих предмета уочава у „Гж“ метерији, где 
је на почетку извштајног периода било 19 старих предмета, а на крају 
извештајног периода остало као нерешено 112 старих предмета. Судије које 
поступају у другостепеној грађанској материји су уложиле велике напоре да 
се окончају сви предмети који су делегирани суду од стране Врховног 
касационог суда и закључно са 31.12.2015. године само један предмет од 
делегираних предмета остао је нерешен. Судије грађанског одељења овог 
суда у кратком року решавају све другостепене грађанске предмете. У “К” 
материји број старих предмета се повећао са 13 на 18 у односу на почетак 
извештајног периода. Иако су неки предмети “К” материје, који су на почетку 
извештајног периода били “стари” у међувремену решени (решено је 46,1 % 
старих предмета са почетка извештајног периода), мањак судија који су у 
току 2015. године поступали у кривичној материји свакако се одразио и на 
повећање броја старих предмета. Приметан је повећан број старих предмета 
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и у „Кж“ материји са 2 на 15, где такође највећи број предмета дође у овај суд 
као стари предмети.  

У уводном делу овог извештаја налази се табела из које се види да је 
програм решавања старих предмета у Вишем суду у Краљеву успешно 
реализован, решено је укупно 96,55 % старих предмета, од предмета који су 
на дан 1.1.2015. били стари. У периоду 1.1.2015. до 31.12.2015. године 
примљено је још 1240 старих предмета, од којих је решено 1079 предмета или 
87%. Стари предмети ће и у наредном периоду имати апсолутни приоритет у 
решавању. 

Чињенице које смо утврдили анализом података садржаних у овом 
извештају потврђују да су резултати рада судија Вишег суда у Краљеву за 
период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године добри.  
 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТИМА 
 

Информације у вези са предметима који се налазе у раду Вишег суда у 
Краљеву, странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити у 
судској писарници сваког радног дана у току радног времена суда (од 07,30 до 
15,30 часова). Према одредбама Судског пословника, писарница даје обавештења 
о стању предмета на основу података из уписника и списа који садрже само нужне 
податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази и друга слична 
обавештења. Обавештења се дају усмено и у писаној форми, а кратка и хитна 
обавештења могу се дати и телефоном, ако је то по природи ствари могуће.  
 

У судској писарници могу се добити информације о броју предмета (у року 
од три дана од дана предаје иницијалног акта у суд, односно достављања 
предмета од стране првостепеног суда овом суду), о личном имену судије коме је 
предмет додељен у рад (у року од три дана од дана пријема иницијалног акта у 
суд, односно достављања предмета од стране првостепеног суда овом суду) и о 
кретању предмета. 
 

Странке могу да прегледају, фотокопирају и преписују списе код којих је 
поступак у току, у свако време, осим три дана пре заказаног рочишта, уколико би 
се тиме ометала припрема суђења. О захтеву за прегледање, фотокопирање и 
преписивање списа одлучује се у складу са законом, а обавештења о месту и 
времену прегледања списа доставиће се, односно саопштити странци на погодан 
начин, најкасније у року од 24 сата од пријема захтева. Странке могу да погледају 
и преписују списе у судској писарници под надзором судског особља. Осталим 
лицима која имају оправдани интерес да погледају, фотокопирају и преписују 
поједине списе, дозвола се даје у складу са законом. О правноснажном окончању 
поступка дозволу за прегледање списа даје председник суда.  
 

Ако се захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа односи 
на информацију од јавног значаја, о захтеву одлучује председник суда у року од 15 
дана од дана пријема захтева у складу са посебним законом.  
 

Захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа подноси се на 
обрасцима прописаним Судским пословником. Приликом подношења захтева за 
прегледање, фотокопирање и преписивање списа, странке су дужне да се 
легитимишу, а пуномоћник да приложи уредно пуномоћје.  
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Образац захтева за разгледање списа и образац захтева за препис и 
фотокопирање списа може се преузети са интернет странице Вишег суда у 
Краљеву на адреси: www.kv.vi.sud.rs (наслов Информатор о раду/поднаслов 
Информатор о раду за 2016. годину).  
 

РАЧУНОВОДСТВО  
 

У рачуноводству суда обављају се сви послови из области рачуноводства, 
извештавања, пословања финансијским депозитом суда, набавка, издавање и 
књижење потрошног и канцеларијског материјала, евиденције основних средстава 
и ситног инвентара, припрема и реализација поступака јавних набавки, као и други 
финансијско – материјални послови, а сви у складу са законским прописима.  
 

Радом ове организационе јединице руководи шеф рачуноводства који врши 
најсложеније послове из делокруга рада рачуноводства и надзире рад запослених 
у овој организационој јединици, а одговоран је директно председнику суда.  
 

Шеф рачуноводства у Вишем суду у Краљеву је Дринка Лукић, први спрат, 
соба број 24.  

ДАКТИЛОБИРО 
 

Запослени у дактилобироу обављају све послове који се односе на вођење 
записника на рочиштима и претресима, куцање одлука, дописа, вршење преписа, 
као и остали административни послови неопходни за правилно пословање суда, уз 
поштовање Судског пословника.  
 

Радом дактилобироа у Вишем суду у Краљеву руководи шеф дактилобироа, 
Слађана Цветковић. Шеф дактилобироа одговоран је за законит, правилан и 
благовремен рад запослених у дактилобироу и за свој рад одговара председнику 
суда.  
 

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ИКТ) 
 

Запослени у служби за информатику и аналитику Вишег суда у Краљеву 
обављају послове пројектовања, извођења и одржавања информационих система 
у суду, као и послове пружања техничке подршке информационих система 
корисницима (осталим запосленима) у суду.  
 

Руководилац службе за информатику и аналитику је Радиша Марјановић. 
Руководилац службе је одговоран за законит, правилан и благовремен рад 
запослених у служби и за свој рад одговара председнику суда.  
 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 
 

Техничка служба обавља послове обезбеђења лица и зграде правосудних 
органа ради обезбеђивања уредног и благовременог обављања послова у суду као 
и послова одржавања хигијене.  
 

Руководилац правосудне страже и противпожарне заштите је Славиша 
Миловић. Руководилац службе одговоран је за законит, правилан и благовремен 
рад запослених у служби и за свој рад одговара председнику суда.  
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ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ СУД 
 

Судови суде на основу Устава, Закона и других општих аката, када је то 
предвиђено законом, опште прихваћених правила међународног права и 
потврђених међународних уговора.  
 
Виши суд у Краљеву у свом раду најчешће примењује следеће прописе: 
 

- Устав Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 98/06) 
- Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/2008, 104/2009, 

101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/11 и 101/13, 106/2015, 40/2015 и 13/2016) 
- Закон о судијама („Службени гласник РС“ бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 

8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 32/14, 111/14 и 117/14, 40/2015, 63/2015 и 
106/2015)) 

- Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени 
гласник РС“ бр. 101/13) 

- Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05, 
83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) 

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 30/10) 
- Судски пословник („Сл. гласник РС“ бр. 110/09, 70/11, 19/12 и 89/13, 96/2015, 

104/2015 и 113/2015) 
- Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 

101/07) 
- Закон о државним и другим празницима („Службени гласник РС“ бр. 43/01, 

101/07 и 92/11) 
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) 
- Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места 

државних службеника („Службени гласник РС“ бр. 117/05, 108/08, 109/09, 
95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/2015 и 102/2015) 

- Уредба о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС“ 
бр. 5/06 и 30/06) 

- Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 41/07 и 109/09) 

- Уредба о оцењивању државних службеника („Службени гласник РС“ бр. 
11/06 и 109/09) 

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 
34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 
108/13, 75/14 и 142/14) 

- Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 109/05, 
106/06, 57/11, 110/12, 119/12, 55/13, 99/14, 123/14, 126/14, 106/2015 и 
10/2016) 

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 
68/2015) 

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14, 68/2015 – др. закон и  103/2015) 

- Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 125/03 и 
12/06) 

- Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник 
РС“ бр. 62/06, 63/06, 115/06, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14) 

- Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у 
државним органима („Службени гласник РС“ бр. 115/07, 31/08, 44/08 и 78/12) 
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- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“ 
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 7/09, 3/10, 4/11, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 
108/13, 6/14, 57/14, 68/14, 5/2015, 112/2015 и 5/2016) 

- Закон о слободном приступу информација од јавног значаја („Сл. гласник 
РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) 

- Упутство за израду и објављивање Информатора о раду државних органа 
(„Службени гласник РС“ бр. 68/10) 

- Уредба  о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената 
на којима се налази информација од јавног значаја („Службени гласник РС“ 
бр. 8/06) 

- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 
104/09, 68/12 и 107/12) 

- Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/14 
и 58/2015) 

- Закон о адвокатури („Службени гласник СР“ бр. 31/11 и 24/12) 
- Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Службени 

гласник РС“ бр. 121/12) 
- Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 101/11, 

121/12, 32/13, 45/13 и 55/14) 
- Кривични законик („Службени гласник РС“ бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 

111/09, 121/12, 104/13 и 108/14) 
- Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној 

заштити малолетних лица („Службени гласник РС“ бр. 85/05) 
- Закон о рехабилитацији („Службени гласник РС“ бр. 92/11) 
- Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Службени 

гласник РС“ бр. 32/13) 
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 и 55/14, 96/2015 и 9/2016 -) 
- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 49/13, 74/13 

и 55/14) 
- Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник РС“ бр. 46/95, 18/05, 

85/12, 45/13 и 55/14, 6/2015 и 106/2015) 
- Закон о облигационим односима („Службени лист СРЈ“ бр. 31/93, 22/99 и 

44/99, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) 
- Закон о наслеђивању („Службени гласник РС“ бр. 46/95 и 101/03 и одлука 

УСРС 6/2015) 
- Породични закон („Службени гласник РС“ бр. 18/05, 72/11 и 6/2015) 
- Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода 

(„Службени гласник РС- Међународни уговори“ бр. 12/10) 
- Закон о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ 
бр. 40/15) 

 
РАДНО ВРЕМЕ И СУДСКИ ОДМОР 

 
РАДНО ВРЕМЕ 
 

Радно време Вишег суда у Краљеву је од 07,30 до 15,30 часова и одређено 
је од стране председника Врховног касационог суда.  
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ГОДИШЊИ ОДМОР 
 

Приликом сачињавања распореда коришћења годишњег одмора води се 
рачуна о томе да у суду остане довољан број судија и судског особља како би се 
обезбедило несметано вођење поступка у предметима за које је законом 
прописана хитност у поступању (притворским предметима, поступцима према 
малолетницима, радним споровима, породичним споровима, извршења и др). 
 

ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА НА РАД СУДА 
 

Право на подношење притужбе, рок и поступак за решавање по поднетој 
притужби регулисани су Законом о уређењу судова и Судским пословником. 
 

У складу са наведеним законима, странка или други учесник у судском 
поступку имају право притужбе на рад судија када сматрају да се поступак 
одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на 
његов ток и исход.  
 

Када странка или други учесник у судском поступку поднесе притужбу, 
Председник суда је дужан да је размотри и да о њеној основаности и предузетим 
мерама обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег 
суда, у року од 15 дана од дана пријема притужбе.  

 
Председник суда може да одбаци притужбу, у потпуности или у одређеном 

делу, ако утврди да подносилац злоупотребљава право на притужбу. Сматраће се 
да подносилац притужбе злоупотребљава право на притужбу, ако притужба има 
увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне садржине о којој 
је претходно одлучено. 

 
Ако је притужба неразумљива, председник суда ће наложити подносиоцу да 

је уреди у року од 8 дана, од дана пријема налога, а ако подносилац то не учини 
одбациће притужбу. Ако је притужба поднета преко Министарства надлежног за 
правосуђе, непосредно Вишег суда или Високог савета судства, о основаности 
притужбе и предузетим мерама обавештава се и орган преко кога је притужба 
поднета. 
 

Виши суд у Краљеву поступа по притужбама странака које се односе на рад 
овог суда, као и на рад Основног суда у Краљеву и Основног суда у Рашкој. 
 

Предмет притужбе не може бити сама одлука суда или правни став који је 
суд заузео, што се преиспитује у поступку по правним лековима, већ се притужба 
председнику суда може изјавити због одуговлачења поступка или других 
неправилности у поступку (нпр. због неправилности код расподеле предмета 
судијама, одлагања расправа без разлога, у случајевима када суд не испоштује 
законске рокове за заказивање расправе или доношење одлуке или уколико суд не 
испоштује принцип хитног решавања одређених врста предмета). Поред тога, 
потребно је да странке у притужбама које подносе означе све битне податке како 
би председник суда могао да испита притужбу, а посебно: име и презиме 
подносиоца притужбе, број предмета на чије решавање се жале, име и презиме 
судије који поступа у предмету итд, како поступак испитивања притужбе не би, због 
недостајућих података, био дужи него што је потребно.  
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Све притужбе на рад судије и судског особља, као и ургенције, подносе се у 

писаном облику, председнику Вишег суда у Краљеву и предају се сваким радним 
даном на пријему и експедицији писмена или непосредно Председнику суда на 
записник, приликом пријема странака. 
 

Образац притужбе може се преузети са интернет странице Вишег суда у 
Краљеву на адреси: www.kv.vi.sud.rs (наслов Информатор о раду/поднаслов 
Информатор о раду за 2016. годину).  

 
ЈАВНОСТ РАДА СУДА 

 
Јавност рада суда обезбеђује се омогућавањем непосредног приступа рада 

суда, истицањем времена, места и предмета суђења на видном месту испред 
просторије у којој ће се суђење одржати, поступањем Суда по захтевима за 
слободан приступ информацијама од јавног значаја, непосредним информисањем 
јавности о раду суда путем саопштења, конференција за новинаре, наступа 
председника суда и портпарола у медијима, објављивањем судских одлука, 
објављивањем правних схватања, објављивањем годишње публикације суда – 
Информатора о раду суда као и периодичних публикација суда – билтена, преко 
интернет презентације суда.  
 

Обавештење јавности о раду суда 
 

У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања 
јавности о раду суда и судским поступцима, председник, судије и судско особље 
дужни су да обезбеде потребне услове, као и одговарајући приступ медијима у 
погледу актуелних информација и поступака који се одвијају у суду, водећи, при 
том, рачуна о интересима поступка, о приватности, као и о безбедности учесника у 
поступку. Време, место и предмет суђења свакодневно се објављују на видном 
месту испред просторије у којој ће се суђење одржати или на други погодан начин. 
 

Судски поступци су у начелу јавни, те сви пунолетни грађани, као и 
представници медија, имају право да присуствују јавним седницама већа, 
расправама и претресима. За суђење за које постоји веће интересовање јавности, 
судска управа ће обезбедити просторију која може примити већи број лица. Судско 
веће је тада дужно да, по налогу председника, одржи суђење у тој већој просторији 
која је обезбеђена.  
 

Јавност је искључена у свим кривичним поступцима према малолетницима 
и у поступцима у вези са породичним односима. 
 

Суд може у свако доба, по службеној дужности или по предлогу странака, 
ако увек по узимању њихових изјава, искључити јавност за цео главни претрес или 
један његов део, ако то захтевају интереси заштите морала, заштите јавног 
поретка, заштите националне безбедности, заштите малолетника или заштите 
приватног живота учесника у поступку или када је то по мишљењу суда, неопходно 
с обзиром на посебне околности због којих би јавност могла да повреди интересе 
правде. Одлуку о искључењу јавности доноси веће решењем, које мора бити 
образложено и јавно објављено. Искључење јавности не односи се на странке, 
оштећеног, њихове заступнике и браниоца. Веће може дозволити да главном 
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претресу на коме је јавност искључена присуствују поједина службена лица и 
научни радници, а на захтев оптуженог, може то дозволити и његовом брачном 
другу, његовим блиским сродницима и лицу са којим живи у ванбрачној или каквој 
другој трајној заједници. О раду суда и појединим предметима обавештења за 
медије даје председник суда или лице задужено за информисање јавности 
(портпарол). Информације о правноснажно окончаним поступцима пред судом 
обавезно се објављују када је законом или посебним прописом предвиђено, као и у 
случајевима за које је јавност посебно заинтересована.   
  

Информације и подаци који се достављају јавности морају бити тачни и 
потпуни. Подаци који према посебним прописима представљају тајну и заштићени 
подаци чије је објављивање искључено или ограничено законом, не саопштавају 
се.  

 
Приликом контакта са јавношћу и медијима користе се средства савремене 

комуникације у складу са материјално – техничким могућностима суда (просторија 
за прес – конференције – медија – центар, извршење путем веб странице и сл.).  

 
О равномерној заступљености представника различитих медија на 

суђењима стара се председник.  
  

Портпарол Вишег суда у Краљеву је секретар суда, Драгана Обрадовић, 
тел: 036/313-350, факс: 036/333-231, e - mail: dragana.obradovic@kv.vi.sud.rs 
 

Фотографисање и снимање 
 

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда може се обавити 
само уз претходно прибављено писано одобрење председника суда, у складу са 
посебним законом.  
 

Фотографисање, аудио и видео снимање на рочишту у циљу јавног 
приказивања снимка обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно 
прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и 
учесника снимљене радње.  

 
Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање води се рачуна 

о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника 
у поступку. Фотографисање и аудио и видео снимање у судници, након 
прибављеног одобрења, обавља се под надзором судије – председника већа, на 
начин који не ремети ток суђења и ред у судници.  
 

Тонско или оптичко снимање се може вршити на главном претресу само ако 
за поједини главни претрес то одобри председник већа. Ако је снимање на главном 
претресу одобрено, веће може из оправданих разлога одлучити да се поједини 
делови главног претреса не снимају (чл. 236 ст. 3 ЗКП).  

 
Саопштење за јавност 

 
Информисање јавности о раду Вишег суда у Краљеву остварује се између 

осталог и путем издавања саопштења за јавност, организовањем конференција за 
новинаре, као и путем наступа председника суда и портпарола у медијима.  
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Интернет презентација суда 

 
Веома важан аспект комуникације суда са општом јавношћу (грађанима, 

стручном јавношћу и медијима) представља оснивање и редовно ажурирање веб 
презентације Суда.  
 

Виши суд у Краљеву поставио је своју интернет презентацију 2010. године 
на адреси www.kv.vi.sud.rs 
 

На нашој интернет страници налазе се основни подаци о оснивању суда, 
унутрашњем уређењу и руковођењу у суду, судијама и судском особљу, 
надлежности суда, јавности рада, притужбама странака, сарадњи са медијима, 
контакт телефонима, е-mail адресама, као и сви други важни подаци који се тичу 
организације и рада Вишег суда у Краљеву. 
 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП  
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 

гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), који је ступио на снагу дана 
13.11.2004. године, уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја 
којима располажу органи јавне власти, ради остваривања и заштите интереса 
јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног 
друштва. Основно начело промовисано овим законом је да свако ко затражи има 
право да сазна сваку информацију која је у поседу власти, осим у случајевима када 
је Закон одредио другачије.  
 

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација 
којом располаже орган јавне власти, која је настала у раду или у вези с радом 
органа јавне власти, која је садржана у одређеном документу, а односи се на све 
оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. Орган јавне власти јесте државни 
орган, орган територијалне аутономије и локалне самоуправе, организација којој је 
поверено вршење јавних овлашћења, као и правно лице које оснива или 
финансира државни орган, у целини или у претежном делу.  
 

Свако има право на приступ информацијама под једнаким условима.  
 

Законом се уводи претпоставка да је тражена информација она 
информација коју јавност има оправдан интерес да зна, односно, уводи се 
претпоставка основаности захтева за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја. 

 
Постоје четири основна законска права у погледу приступа информацијама 

од јавног значаја (чл. 5 Закона): 
 

• Право онога ко тражи да му буде саопштено да ли орган јавне власти 
поседује одређену информацију, односно, да ли му је та информација 
доступна; 
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• Право тражиоца да му се информација од јавног значаја учини доступном 
тако што ће му се, без накнаде, омогућити увид у документ који ту 
информацију садржи; 

• Право тражиоца да добије копију документа који садржи тражену 
информацију, уз уплату прописане накнаде у висини нужних трошкова 
израде копије документа и  

• Право тражиоца да му се копија документа пошаље на адресу поштом, 
факсом, електронским путем или на други начин, уз уплату прописане 
накнаде у висини нужних трошкова упућивања.  

 
Информације које суд поседује су информације о предметима односно 

поступцима који се воде пред Вишим судом у Краљеву, информације у вези са 
решеним и архивираним предметима, периодични извештај о раду суда, као и 
извештаји о раду нижих судова из месне надлежности Вишег суда у Краљеву, 
судска пракса, информације које произилазе из општих и појединачних аката који 
се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге 
опште акте којима се уређују односи у суду (нпр. Правилник о систематизацији 
радних места и др.), евиденције о судијама и судском особљу, финансијска, 
књиговодствена и рачуноводствена документација суда.  
 

Информације, настале у раду или у вези са радом Вишег суда у Краљеву, 
чувају се у просторијама суда и то у: судској писарници, архиви суда, 
рачуноводству, судској управи, као и у електронској бази података – код лица 
овлашћеног за администрирање информатичке мреже суда. 

 
Носачи информација у Вишем суду у Краљеву су предмети који се чувају у 

судској писарници, предмети који се чувају у судској управи, предмети који се 
чувају у служби рачуноводства, архивирани предмети који се чувају у архиви суда, 
извештаји о раду суда и судија и нижих судова са подручја овог суда који се чувају 
у архиви суда, електронска база података и сигурносне копије електронске базе 
података смештене на ДВД дисковима, Билтен судске праксе Окружног суда у 
Краљеву и Вишег суда у Краљеву, издавач је „Intermex softwer & communications“, 
Београд, библиотека и website www.kv.vi.sud.rs. Носачи информација у судској 
управи су електронски уписи, регистратори, персонални досијеи, приручна архива; 
у писарници су електронски уписи, електронска база података, регистратори, 
приручна архива; у служби рачуноводства су електронска база података, 
регистратори, каса, приручна архива.  

 
Подношење захтева 

 
Сходно одлуци председника суда, овлашћено лице за поступање по 

захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је Драгана Обрадовић, 
секретар суда. 
 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја које се 
односе на информације које су настале у раду или у вези са радом Вишег суда у 
Краљеву, подноси се: у писаној форми – слањем путем поште на адресу суда, 
Виши суд у Краљеву, Краљево, ул. Карађорђева бр. 5 или директно, предајом на 
пријему и експедицији писмена, електронском поштом, слањем на e-mail адресу: 
uprava@kv.vi.sud.rs, усмено, на записник, у просторијама судске управе на првом 
спрату, соба бр. 22, код секретара суда. 
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Захтев мора да садржи назив суда, име, презиме и адресу тражиоца 

информације и што прецизније опис тражене информације, а може да садржи и 
друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не 
мора навести разлоге за подношење захтева.  
 

Уколико захтев не садржи податке које мора имати, односно ако је 
неуредан, тражилац информације ће се кроз упутство о допуни поучити како да 
отклони те недостатке. Ако тражилац информације не отклони недостатке у 
одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а 
недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, суд ће донети закључак о 
одбацивању захтева као неуредног.  

 
Суд је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, пружи му на увид 
документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог 
документа. Ако суд из оправданих разлога није у могућности да у року од 15 дана 
од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му 
стави на увид документ који садржи тражену информацију и да му изда, односно 
упути копију тог документа, тада је дужан да о томе, најкасније у року од 7 дана од 
дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може 
бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева. У том року обавестити тражиоца о 
поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену 
информацију и издати му, односно упутити копију тог документа.  

 
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је 

од значаја за угрожавање или заштиту здравља становишта и животне средине, 
суд мора тражиоца да обавести о поседовању те информације, да му стави на 
увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог 
документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.  
 

Ако удовољи захтеву тражиоца, суд неће издати посебно решење, него ће о 
томе сачинити службену белешку, а у случају одбијања захтева, у целини или 
делимично, суд ће без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 
захтева, донети решење о одбијању захтева и то решење писмено образложити, 
те упутити тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења 
(жалбу која се може изјавити Поверенику за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности). Тражилац информације може изјавити жалбу 
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података 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 ст. 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 становишта и животне средине); услови 
издавања 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 
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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 одлуку 
по жалби је 30 дана од пријема 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 22.12.2004. године обавља Родољуб Шабић.  
 

Ступањем на снагу Закона о заштити података о личности, дана 04.11.2008. 
године, који се примењује од 01.01.2009. 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 улици Светозара Марковића 42, а адреса за слање поште је: Београд, 
Немањина 22-26. Контакт телефон Кабинета Повереника и Сектора за жалбе и 
притужбе на доступност информација: 011/3408-900, број факса: 011/2685-023, e-
mail адреса: office@poverenik.org.rs. 

 
Законом су таксативно наведени случајеви у којима се тражиоцу 

информације може одбити право приступа траженој информацији (чл. 9, 13. и 14. 
Закона). Ван изузетака прописаних Законом, сваки приступ траженој информацији 
је слободан. Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на 
приступ информацијама од јавног значаја, уколико би тиме: угрозио живот, 
здравље, сигурност или неко друго важно добро неког лица; угрозио, омео или 
отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, 
вођење предкривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде, 
спровођење казне или било који други правно уређени поступак или фер 
поступање и правично суђење; озбиљно угрозио одбрану земље, националну и 
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, документ који је доступан 
само одређеном кругу лица и због чијег би одавања могле наступити тешке правне 
или друге последице по интересе заштићене законом, који претежу над интересом 
за приступ информацији. 
 

Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, 
право на углед или неко друго право лица на које се тражена информација односи, 
осим: ако је лице на то пристало; ако се ради о личности, појави или догађају од 
интереса за јавност и, 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 не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја ако се ради о информацији која је већ објављена 
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и доступна у земљи или на интернету. У овом случају, орган власти ће у одговору 
на захтев означити извор информације (број службеног гласила, назив публикације 
и сл.) и где је и када тражена информација објављена, осим у случају када је то 
општепознато. 
 

Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ 
информацијама од јавног значаја, а нарочито ако је тражење неразумно, учестало, 
ако се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или ако се 
тражи превелик број информација. Увид у документ који садржи тражену 
информацију је бесплатан. 
 

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу 
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају 
упућивања, и трошкове упућивања. 
 

Уредба Владе Србије о висини накнаде нужних трошкова за издавање 
копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја (,,Службени 
гласник РС“, бр. 8/2006) прописује висину накнаде нужних трошкова које плаћа 
тражилац информације за израду копије и упућивање копије докумената на којима 
се налази информација од јавног значаја према Закону о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. 
 

Према трошковнику који је саставни део ове Уредбе, трошкови копије 
документа у зависности од његове врсте, износе: 
 
1. документа – на формату А3 – 6 динара, по страни; 

 – на формату А4 – 3 динара, по страни; 
2. документа у електронском запису  – дискета – 20 динара; 

          – CD – 35 динара; 
          – DVD – 40 динара; 

3. документа на аудио касети – 150 динара; 
4. документа на аудио-видео касети – 300 динара; 
5. претварање једне стране документа из физичког у електронски облик – 30 
динара. 

 
За упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према редовним 

износима у ЈП ,,ПТТ Србије“. 
 

Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима 
се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, 
тражилац информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у 
износу од 50% од износа нужних трошкова према трошковнику. 
 

Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи од 
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 свог позива, удружења за заштиту људских права, када 
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копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када 
се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља 
становништва и животне средине, осим када се ради о информацији која је већ 
објављена и доступна у земљи или на интернету (чл. 17 ст. 4 Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја). 

 
Закључно са 29.2.2016. године, у Вишем суду у Краљеву, примљено је пет 

захтева за  информацијама од јавног значаја.  
 
Образац захтева за приступ информацији од јавног значаја као и обрасци 

жалби против одлуке органа власти којим је одбијен или одбачен захтев за приступ 
информацији односно када орган власти није поступио/није поступио у целости по 
захтеву тражиоца у законском року могу се преузети са интернет странице Вишег 
суда у Краљеву на адреси: www.kv.vi.sud.rs (наслов Информатор о раду/поднаслов 
Информатор о раду суда за 2016. годину). 
 

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
1. Подаци о броју поступака вођених у Вишем суду у Краљеву за одређена 
кривична дела и о броју пресуда донетих у вези са тим кривичним делима 
 
2. Информације о томе да ли се пред Вишим судом у Краљеву води поступак 
против одређених лица. 
 
3. Копије пресуда Вишег суда у Краљеву. 
 

Наведене информације се најчешће траже у форми поднеска, ређе 
електронским путем.  
 

БУЏЕТ ВИШИХ СУДОВА ЗА 2015. ГОДИНУ 
Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр. 

142/14, 94/2015) 
 
6.6  ВИШИ СУДОВИ 
330 Судови  
Екон. 
класи     Опис      Укупна  
фик.                   средства 

 
 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
411 Део средстава ове апропријације у износу од 604.424.000 динара 
 намењен је за плате судија, а средства у износу од 1.106.673.000   1.991.486.000  
 динара за плате судијског особља 
   
 Социјални доприноси на терет послодавца 
 Део средстава ове апропријације у износу од 110.364.000 динара 
412 намењен је за доприносе за судије, а средства у износу од 1.106.673.00 360.810.000 

 динара за доприносе за судијско особље 
413       Накнаде у натури                   600.000  
414       Социјална давања запосленима                     1.000  
415       Накнаде трошкова за запослене            32.700.000 
416       Награде запосленима и остали посебни расходи          17.000.000 
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421       Стални трошкови            270.000.000 
422       Трошкови путовања                5.300.000  
423       Услуге по уговору            800.000.000  
425       Текуће поправке и одржавање                         25.724.000  
426       Материјал               55.000.000 
482       Порези, обавезне таксе и казне              1.000.000  

 
Извори финансирања за функцију 330: 

01 Приходи из буџета         2.988.900.000 
04 Сопствени приходи буџетских корисника         278.700.000 
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година             1.000 

Укупно за функцију 330                    3.267.601.000 
01  Приходи из буџета         2.988.900.000 
04 Сопствени приходи буџетских корисника         278.700.000 
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година              1.000 

 Свега за главу 6.6         3.267.601.000 
 

 
БУЏЕТ ВИШИХ СУДОВА ЗА 2016. ГОДИНУ 

Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“ бр. 
103/2015) 

 
 
 
6.6  ВИШИ СУДОВИ       2.943.807.000 

Извори финансирања за главу 6.6                   
01  Приходи из буџета       2.678.234.000 
04 Сопствени приходи буџетских корисника       230.851.000  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        34.722.000 

         
 
Рад судова         2.943.807.000 
330 Судови         2.943.807.000 

Спровођење судских поступака Виших судова   1.822.096.000 
           
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)       720.676.000 
412 Социјални доприноси на терет послодавца        127.643.000 
413       Накнаде у натури                  301.000  
415        Накнаде трошкова за запослене           14.551.000 
416        Награде запосленима и остали посебни расходи           3.001.000  
421        Стални трошкови            281.067.000 
422        Трошкови путовања               5.001.000  
423        Услуге по уговору                       606.567.000  
426         Материјал              60.001.000 
482         Порези, обавезне таксе и казне и пенали            1.531.000  

 
Административна подршка спровођењу 
судских поступака Виших судова 

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)       951.410.000 
412       Социјални доприноси на терет послодавца        170.301.000 
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ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ 
У 2015. ГОДИНИ 

 
 
Економска 

класификација 

Врста трошкова Преглед 

додељених 

апропријација 

за 2014. 

Потрошена 

средства 

Однос 

потрошених и 

додељених 

средстава 

421 Стални трошкови 5.399.800,00 4.756.442,37 +643.357,63 

4211 Трошкови 

платног промета 
230.000,00 176.008,10 +53.991,90 

4212 Енергетске услуге 3.300.000,00 3.044.626,03 +255.373,97 

4213 Комуналне услуге 500.000,00 212.449,43 +287.550,57 

4214 Услуге 

комуникација 
1.040.000,00 975.310,81 +64.689,19 

422 Трошкови 

путовања 
329.800,00 348.048,00 -18.248,00 

423 Услуге по 

уговору 
16.022.250,00 15.229.980,46 +792.269,54 

4231 Административне 

услуге 
100.000,00 114.360,00 -14.360,00 

4233 Услуге 

образовања и 

усавршавања 

запослених 

55.000,00 18.900,00 +36.100,00 

4235 Услуге 

привођења, 

поротника, 

браниоца и 

вештачења 

14.951.000,00 14.440.257,26 +510.742,74 

4237 Репрезентација 75.000,00 73.117,20 +1.882,80 

4239 Остале опште 

услуге 
841.250,00 583.346,00 +257.904,00 

425 Текуће оправке и 

одржавања 
165.189,52 166.634,52 -1.445,00 

4251 Одржавање 

зграда 
34.632,52 34.637,52 -5,00 

4252 Одржавање 

опреме 
130.557,00 131.997,00 -1.440,00 

426 Материјал 1.870.000,00 1.847.327,05 +22.672,95 

4261 Административни 

материјал 
520.000,00 534.959,40 -14.959,40 

4263 Стручна 

литература 
560.000,00 580.743,76 -20.743,76 

4264 Материјал за 

саобраћај 
200.000,00 195.047,00 +4.953,00 

4268 Материјал за 

одржавање 

хигијене 

410.000,00 389.583,00 +20.417,00 

4269 Материјал за 

посебне намене 
180.000,00 146.993,89 +33.006,11 

укупно  23.457.239,52 21.833.749,86 +1.623.489,66 
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ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ 
У 2016. ГОДИНИ 

 
Подаци о приходима и расходима Вишег суда у Краљеву у 2016. години и 

све промене у вези са тим биће унети у Информатор приликом редовног 
ажурирања Информатора које се врши најкасније до краја сваког календарског 
месеца у смислу тачке 17 Упутства за израду и објављивање информатора о раду 
државног органа. 
 

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

Извештај о спроведеним јавним набавкама мале вредности Вишег суда у 
Краљеву у 2015. години 

 
 Спроведен поступак јавне набавке мале вредности ЈН број 1/15 – 
набавка канцеларијског материјала за потребе Вишег суда у Краљеву.  
 

Подаци о јавним набавкама у 2016. години 
 

До 29.2.2016. године у Вишем суду у Краљеву спроведен је поступак 
јавне набавке мале вредности ЈН број 1/16.  

 
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 
Подаци о државној помоћи за 2015. и 2016. годину 

 
Виши суд у Краљеву није остварио ниједан облик државне помоћи у 

току 2015. године и до 31.1.2016. године, односно није додељивао, нити је био 
прималац неког облика државне помоћи.  

 
ПОДАЦИ О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ВИШЕМ СУДУ У 

КРАЉЕВУ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Право на плату председника суда и судија, као и начин одређивања њене 
висине уређени су Законом о судијама, док су зараде запослених у судовима 
регулисане Законом о платама државних службеника и намештеника, а основица 
Законом о буџету РС за 2015. годину.  
 

* Преглед нето плата судија и запослених без минулог рада за све 
категорије 
 

Председник суда 131.277,69 

Заменик председника суда  109.497,53 

Судија 104.425,44 

Самостални саветник – VII платна група, 
3 платни разред 

59.683,50 

Самостални саветник – VII платна група, 
1 платни разред 

48.283,62 

Саветник – VIII платна група, 7 платни 
разред 

57.973,38 



 48 

Саветник – VIII платна група, 5 платни 
разред 

52.671,97 

Саветник – VIII платна група, 1 платни 
разред 

43.266,26 

Референт – XII платна група, 5 платни 
разред 

32.150,43 

Референт – XII платна група, 3 платни 
разред 

29.243,21 

Референт – XII платна група, 1 платни 
разред 

26.491,27 

Намештеник – IV платна група 25.651,93 

 
  

ПОДАЦИ О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ВИШЕМ СУДУ У 
КРАЉЕВУ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
Право на плату председника суда и судија, као и начин одређивања њене 

висине уређени су Законом о судијама, док су зараде запослених у судовима 
регулисане Законом о платама државних службеника и намештеника, а основица 
Законом о буџету РС за 2015. годину.  

 
* Преглед нето плата судија и запослених без минулог рада за све 

категорије 
 

Председник суда 131.277,87 

Заменик председника суда  109.497,67 

Судија 104.425,44 

Самостални саветник – VII платна група, 
3 платни разред 

59.683,50 

Самостални саветник – VII платна група, 
1 платни разред 

54.040,07 

Саветник – VIII платна група, 7 платни 
разред 

57.973,37 

Саветник – VIII платна група, 5 платни 
разред 

52.671,97 

Саветник – VIII платна група, 1 платни 
разред 

43.266,26 

Референт – XII платна група, 5 платни 
разред 

32.150,43 

Референт – XII платна група, 3 платни 
разред 

29.243,21 

Референт – XII платна група, 1 платни 
разред 

26.506,99 

Намештеник – IV платна група 25.651,93 
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ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 
 

Јубиларне награде у 2015. и 2016. години 
 

Запосленима у Вишем суду у Краљеву исплаћене су јубиларне награде за 
навршених 10, 20, 30 и 40 година рада у државним органима, које су навршене у 
2015. години, што је било прописано Законом о изменама и допунама Закона о 
буџету Републике Србије („Службени гласник РС“ 110/13).  

 
До 29.2.2016. године јубиларне награде за 2016. годину исплаћене су за 

двоје запослних. 
 

СРЕДСТВА ЗА РАД 
 

 Средства за рад суда – финансијска средства и опрема суда су 
књиговодствено евидентирана у рачуноводству суда. 
 
 Виши суд у Краљеву располаже рачунарском и електронском опремом 
стеченом донацијама и куповином из буџета, путем спроведених поступака јавних 
набавки. Такође, поседује два службена возила додељена од стране 
Министарства правде, а на основу Закључка Комисије за одобравање службених 
возила број 404-8763/14-2 од 3.10.2014. године, као и канцеларијски намештај 
стечен куповином из буџета, путем донација и уступљен од стране Окружног суда у 
Косовској Митровици.  
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