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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВИШИ СУД 
К Р А Љ Е В О 
 
 

ИНФОРМАТОР О РАДУ СУДА 
за 2010. годину 

 
 
1. О информатору  

 
Сачињен је према Упутству за објављивање информатора о раду државних 

органа („Службени гласник РС” бр. 57/05 од 5.7.2005. године) које је ступило на 
снагу 13.7.2005. године; 

 
објављен је 8.2.2010. године на огласној табли Вишег суда у Краљеву; 

 
објављен је 8.2.2010. године на сајту Вишег суда у Краљеву www.kv.vi.sud.rs; 

 
ажуриран је са стањем на дан 31.1.2010. године. 
 

Особа одговорна за тачност података је Милан Давидовић, вршилац 
функције Председника Вишег суда у Краљеву. 
 
2. Основни подаци о Вишем суду у Краљеву  

 
Седиште Суда се налази у судској згради у Краљеву, ул. Карађорђева број 

5, ово је зграда бившег Среског начелства у Краљеву, сазидана је 1853. године, у 
међувремену је адаптирана.  

 
Од 1955. године, када је основан, у овој згради се налазио Окружни суд у 

Краљеву; од 1.1.2010. године, када је ступио на снагу Закон о уређењу судова, ово 
је судска зграда Вишег суда у Краљеву. 
 

У овој згради је смештено Више јавно тужилаштво у Краљеву (раније 
Окружно јавно тужилаштво).  
 

У овој згради се налази и Одељење за медијацију отворено 20.12.2007. 
године уз подршку канадског пројекта реформе правосуђа у Србији. 
 
3. Најчешће тражене информације од јавног значаја 

 
Од почетка примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја до дана ажурирања Информатора од Вишег суда у Краљеву нису тражене 
информације од јавног значаја у смислу чл. 2 овог Закона. 
 
4. Овлашћења и обавезе Суда и начин поступања 

 
4.1. Надлежност Суда 
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Регулатива надлежности садржана је у одредби чл. 23 Закона о уређењу 
судова („Службени гласник РС”, бр. 116/2008 и 104/2009) која ће се примењивати 
од 1. јануара 2010. године. 

 
У смислу ове регулативе, Виши суд у Краљеву је надлежан да: 

 
1. у првом степену суди: 
1) за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора 

преко 10 година; 
2) за кривична дела против Војске Србије; одавање државне тајне; позивање 

на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и 
верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; 
удруживање ради противуставне делатности; огранизовање и подстицање 
на извршење геноцида и ратних злочина; повреда угледа Републике 
Србије; повреда угледа стране државе или међународне организације; 
прање новца; одавање службене тајне; 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; примање 
мита; 

3) у кривичном поступку према малолетницима; 
4) одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице 

осуде за кривична дела из своје надлежности; 
5) одлучује о захтевима за рехабилитацију; 
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 оспоравању или 
утврђивању очинства и материнства; о ауторским и сродним правима, 
заштити и употреби проналазака, модела, узорака, жигова и ознака 
географског порекла ако није надлежан други суд; у споровима о 
објављивању исправке информације и одговора на информацију и накнади 
штете у вези са објављивањем информације због повреде забране говора 
мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични запис, 
пропуштања објављивања 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; 

 
2. спроводи истрагу за кривична дела за која је законом одређена надлежност 

Вишег суда; 
 

3. решава о жалбама против решења истражног судије и приговору против 
оптужнице за кривична дела из надлежности Вишег суда; 

 
4. у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова: 
1) о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног; 
2) на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима 

мале вредности; у извршним и ванпарничним поступцима; 
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5. води поступак за изручење окривљених и осуђених лица; 

 
6. пружа међународну правну помоћ у поступцима за кривична дела из своје 

надлежности; 
 

7. извршава кривичну пресуду иностраног суда; 
 

8. одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако 
није надлежан други суд; 
 

9. одлучује о сукобу надлежности основних судова са свог подручја; 
 

10. врши друге послове одређене законом. 
 
Виши суд у Краљеву је основан за подручје Основног суда у Краљеву у 

смислу чл. 4 тач. 9 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 
(„Службени гласник РС” бр. 116/2008). 

 
4.2. Прописи које примењује Суд и начин поступања 

 
У вршењу судијске функције у Вишем суду у Краљеву примењују се 

одговарајуће материјалноправне одредбе ратификованих међународних извора 
права, уставне одредбе, одредбе закона, подзаконске регулативе и аутономне 
регулативе странака општим актима, као и приватноправне регулативе странака 
појединачним актима сагласне уставу и закону и добрим пословним обичајима. 

 
 У остваривању своје надлежности Виши суд у Краљеву поступа по законима 
прописаним поступцима, и то: 
 

- парничном поступку (Закон о парничном поступку); 
- ванпарничном поступку (Закон о ванпарничном поступку); 
- извршном поступку (Закон о извршном поступку); 
- кривичном поступку (Законик о кривичном поступку); 
- поступку извршења кривичних санкција (Закон о извршењу кривичних 

санкција); 
- кривичном поступку према малолетницима и поступку извршења 

кривичних санкција према малолетницима (Закон о малолетним 
учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних 
лица); 

- поступку признања страних судских одлука (Закон о решавању сукоба 
закона са прописима других земаља). 

 
Начин поступања Суда зависи од природе правне ствари. 
 
Надлежност Суда се остварује радом три кривична већа и једног већа за 

малолетнике у првом степену, једног кривичног већа у другом степену, 
ванпретресног кривичног већа, једног грађанског већа у првом степену и два 
грађанска већа у другом степену и судија појединаца, у складу са законом, при 
чему судијску функцију у суду врши укупно осам судија, укључујући и ВФ 
Председника суда. 
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У суду су образована одељења: кривично, грађанско и одељење судске 
праксе. Судским одељењем руководи председник одељења одређен Привременим 
годишњим распоредом послова Вишег суда у Краљеву за 2010. годину. Одељење 
судске праксе уређује Билтен судске праксе који се публикује тромесечно.  

 
Суд организује заједничке састанке и саветовања председника  Основног 

суда у Краљеву и судија Апелационог суда у Крагујевцу, судија и судијских 
помоћника Основног суда у Краљеву ради разматрања питања од општег значаја 
за рад тог суда.  
 
5. Организациона структура Суда  
 
5.1. Организација Суда, овлашћења и дужности Председника 

суда и фактичко стање кадрова 
 
Унутрашње уређење и рад Суда прописани су Судским пословником. 

Применом овог Пословника обезбеђено је уредно и благовремено обављање 
послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад 
Суда. 

 
Унутрашња организација и рад Суда одвојени су од суђења и обухватају 

управне, административне, техничке, стручне, информационе, финансијске и 
остале пратеће послове значајне за судску васт. Ови послови су организовани тако 
да суд може да остварује своју функцију законито, благовремено и ефикасно, те да 
се странкама олакша обављање послова у Суду и омогући да што пре и са мање 
трошкова остваре права која им припадају по закону. 
 
 Организација ових послова је уређена Привременим правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Краљеву  и 
Правилником о измени и допуни Привременог правилника о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Вишем суду у Краљеву који се примењују од 1. 
јануара 2010. године. 
 
 Полазећи од врсте и сложености послова у Суду, природе рада на тим 
пословима, те потребе њиховог законитог и ефикасног обављања рад у Суду је 
организован по следећим организационим јединицама: 
 
 1. судска управа, 
 2. писарница, 
 3. рачуноводство, 
 4. дактилобиро, 
 5. техничка служба. 
 
 У судској управи се обављају послови уређивања унутрашњег пословања у 
Суду, старање о благовременом и уредном обављању послова у Суду, позивање и 
распоређивање судија поротника, послови везани за сталне судске вештаке и 
тумаче, разматрање притужби и представки, вођење статистике и израда 
извештаја, извршење кривичних и прекршајних санкција, финансијско и 
материјално пословање Суда, овера исправа намењених употреби у иностранству, 
стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског 
особља у Суду, доношење општих и појединачних аката који се односе на 
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систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и других општих аката 
којима се уређују односи у Суду, послови у вези са стручним усавршавањем и 
обуком судија и судског особља, послови управљања судским зградама и 
непокретностима које се додељују Суду на коришћење, послови у вези са 
наплатом судских такси и други послови везани за унутрашњу организацију и 
пословање Суда када је то одређено законом или општим актом Суда.  
 
 У писарници се обављају административно – технички послови у Суду по 
свим предметима, послови пријема писмена, послови архиве и експедиције. У 
оквиру писарнице се образују одсеци за рад на предметима појединих одељења и 
то за кривичне и грађанске предмете. У одсеку писарнице се обављају 
административно – технички послови у кривичним и грађанским предметима који 
су потребни за рад судског особља.  
 
 Рачуноводство обавља финансијско – материјалне послове за Суд под 
непосредним надзором Председника суда. 
 
 У Суду се обављају послови који се односе на успостављање и одржавање 
информационо – комуникационих технологија (ИКТ) и електронску обраду 
података, складиштење и пренос информација у Суду.  
 
 У дактилобироу се обављају послови везани за 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.  
 
 Правосудна стража се стара о сигурности људи и имовине, реду и миру и 
несметаном спровођењу службених радњи у згради Суда. 
 
 У техничкој служби се обављају послови одржавања хигијене у судској 
згради, одржавање зграде, послови на службеном превозу лица и слични послови. 

 
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА 
ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ 

 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СУДА 

СУДСКА УПРАВА 

Судијски помоћници 
Судијски приправници 

Судије поротници 

Судска писарница  

 
Информатика 

 

Дактилобиро 

Секретар Суда 

Заменик Председника суда 

Судије 

Судска већа 

Судска одељења 
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Председник суда представља Суд, руководи судском управом и одговоран 
је за правилан и благовремен рад Суда; обезбеђује законитост, ред и тачност у 
Суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду, 
одређује браниоце по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката које 
доставља адвокатска комора, стара се о одржавању независности судија и угледу 
Суда и врши друге послове одређене законом и Судским пословником (чл. 52 ст. 1 
и 2 Закона о уређењу судова). 
 

Почев од 1.1.2010. све ове послове и послове судске управе обавља ВФ 
Председника суда кога у случају одсутности или спречености замењује судија 
одређен Привременим годишњим распоредом послова.  

 
У вршењу послова судске управе Председнику суда помаже секретар суда у 

звању виши судијски сарадник. Административно – техничке послове судске 
управе обавља административно – технички секретар у звању референта. 

 
У вршењу судске управе ВФ Председника суда надзире рад судских 

одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, 
сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем 
извештаја и на други погодан начин. 

 
Користећи одговарајуће евиденције и прегледом задужења и 

експедитивности, ВФ Председника суда остварује стални увид у рад Суда као 
целине и предузима мере за законит, правилан, тачан и благовремен рад;  
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 и исход и предузима одговарајуће мере у складу са законом. ВФ 
Председника суда је дужан да о основаности притужбе и предузетим мерама 
писмено обавести подносиоца притужбе и председника непосредно вишег суда  у 
року од 15 дана од пријема притужбе. 

 
Ако се при разматрању годишњег извештаја утврди да у Суду постоји већи 

број нерешених предмета, ВФ Председника суда доноси програм решавања тих 
предмета најкасније до 31. јануара за текућу годину. Овим програмом се уводе 
мере ради 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. 

 

Рачуноводство 

 
Техничка  служба 

 

Административно-технички 
секретар 

 
Правосудна стража 
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ВФ Председника суда може у оквиру припреме и спровођења програма да 
предложи упућивање судија из другог суда и донесе измену годишњег распореда. 

 
Предлог наведеног програма ВФ Председника суда доставља на 

разматрање седници судија, а о донетом програму обавештава председника 
непосредно вишег суда и председника Врховног касационог суда. 

 
Председник суда месечно прати и надзире спровођење Програма ради 

његове измене и допуне, односно обустављања његовог даљег спровођења. 
 
У пословима судске управе ВФ Председника суда има право да надзире  

судску управу Основног суда у Краљеву, да при нечињењу Председника Основног 
суда донесе акте из његовог делокруга, при чему прибавља обавештења о 
примени прописа, току поступка, извештаје и друге податке о раду овог суда. 

 
 Стручно – сарадничке послове обавља један судијски помоћник у звању 
вишег судијског сарадника, примљен на неодређено време. 
 
 Административно – техничке послове у писарници Суда обављају два 
уписничара у звању референта. Послове пријема, експедиције поште и архиве 
обавља један извршилац у звању референта. Радом судске писарнице, пријемне 
канцеларије, експедиције и архиве, као и координацијом њиховог рада, руководи 
управитељ писарнице у звању сарадника.  
 
 Финансијско – материјалне послове у Рачуноводству обављају: један шеф 
Рачуноводства у звању саветника и један извршилац на радном месту за 
финансијско пословање у звању референта. 
  
 Послове информатике обавља један систем администратор у звању 
саветника и један техничар за ИТ подршку у звању референта. 
 
 Дактилографско – записничарске послове обавља десет извршилаца, од 
којих један шеф дактилобироа у звању референта, пет записничара у звању 
млађег референта и четири дактилографа у статусу намештеника IV врсте. 
 

Помоћно – техничке послове правосудне страже обавља руководилац 
правосудне страже у статусу намештеника IV врсте и шест правосудних стражара 
у статусу намештеника IV врсте. 
 
 Помоћно – техничке послове техничке службе обавља један возач-
достављач у статусу намештеника IV врсте, две спремачице у статусу 
намештеника VI врсте. 
 
 У Вишем суду се стручно оспособљавају приправници у складу са законом, 
на којим пословима се налазе три извршиоца на одређено време. 
 

ВФ Председника суда   контакт тел. 036/313-350, 
 Милан Давидовић    факс: 036/233-231 

e-mail: prkvvisisud@ptt.rs  
e-mail: prkvvisisud@tron.rs 
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 Заменик предсеника суда   контакт тел. 036/313-353 
Цмиљка Младеновић   факс: 036/233-231 

                                                                          
 Секретар суда    контакт тел. 036/313-350 
            Ана Сакић Жуковски    факс: 036/233-231 
                                                                          
 Шеф рачуноводства   тел. 036/313-349 
            Дринка Лукић     факс:036/313-349 
 
 Телефонска централа Суда  тел. 036/313-353  

        036/313-354 
 
5.2. Акти о раду Суда 
 
 Унутрашње уређење и рад Суда прописани су Судским пословником који је 
донео Министар надлежан за правосуђе уз претходно прибављено мишљење 
Председника Врховног касационог суда Србије. 
 
 Број судског особља у Суду уређен је Привременим правилником о 
унутрaшњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Краљеву и 
Правилником о измени и допуни Привременог правилника о унутрaшњем уређењу 
и систематизацији радних места у Вишем суду у Краљеву донетим од стране 
министра правде. 
 
 ВФ Председника суда је, по прибављеном мишљењу судија, утврдио 
Привремени годишњи распоред послова за 2010. годину. 
 
6. Подаци о буџету Суда 
 
6.1. Одобрени буџет за јануар 2010. године 
 
411 – Плате и додаци (збирно за јануар 2010. године) 3.181.940,00 динара 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца (збирно за 

јануар 2010. године)         559.643,00 динара 
413 – Накнаде у натури             5.000,00 динара 
415 – Накнаде за запослене          80.000,00 динара 
421 – Стални трошкови         315.000,00 динара 
422 – Трошкови путовања             5.000,00 динара 
423 – Услуге по уговору         200.000,00 динара 
426 – Материјал            70.000,00 динара 
 
7. Средства за рад Суда    
 

Средства за рад Суда – финансијска средства Суда и опрема Суда су 
књиговодствено евидентирана у рачуноводству Суда; финансира се из средстава 
буџета, као јединог извора прихода из којих је набављен део опреме којом 
располаже Суд. Окружни суд у Краљеву (сада Виши суд у Краљеву) је Одлуком 
Немачке Владе током 2002. године добио донацију за реконструкцију зграде. 
Реконструкција објекта је обухватила радове у постојећим габаритима приземља и 
спрата, као и таванског простора, који је претворен у пословни простор, а да 
притом није промењен спољни изглед зграде, будући да се ради о старом објекту 
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који је грађен у периоду од 1851. до 1856. године и који ужива режим претходне 
заштите, а у току је поступак да се објекат прогласи за културно добро. Делимично 
из средстава донације набављена је комплетна телефонска централа са 
прикључним телефонима, факсовима, одређени број компјутера, канцеларијски 
намештај и слично.   

 
8. Услуге Суда 

 
Виши суд у Краљеву, према Закону који регулише питање надлежности 

суда, нема у својој надлежности (делокругу послова), непосредно пружање услуга 
грађанима, односно заинтересованим лицима. 
 
9. Поступак решавања поднесака 
 
9.1. Покретање поступка 

 
Тражилац информације (грађанин, новинар, јавна гласила) подноси 

писмени захтев Вишем суду у Краљеву ради остваривања права на приступ 
информацијама од јавног значаја, које право подразумева: обавештење о 
поседовању тражене информације, увид у документ који садржи тражену 
информацију, у копију документа који садржи тражену информацију, достављање 
копије документа који садржи тражену информацију. 

 
Захтев се може поднети и усмено на записник пред Судом, при чему се 

такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев 
поднет писмено, или на прописаном обрасцу за подношење захтева, али Виши суд 
разматра и захтев који није сачињен на том обрасцу.  

 
Примерак обрасца (захтева) за приступ информацијама од јавног значаја: 

 
ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ 

 

З А Х Т Е В 
за приступ информацији од јавног значаја 

 
 На основу чл. 15 ст. 1 Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја („Службени гласник РС” бр. 120/04) од Вишег суда у Краљеву 
захтевам:1 
 
  обавештење да ли поседује тражену информацију; 
  увид у документ који садржи тражену информацију; 
  копију документа који садржи тражену информацију; 

 достављање копије документа који садржи тражену информацију,2 
  поштом 
  електронском поштом 
  факсом 
  на други начин.3 

                                                           
1
 У кућици означите која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

2
 У кућици означите начин достављања копије документа. 
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Овај захтев се односи на следеће информације: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________.  
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који 
олакшавају проналажење тражене информације) 

      ________________________________ 
             Тражилац информације / Име и презиме 
 
У __________________. 
 
      ________________________________ 
        адреса 
 
дана _________ 2010. године  ________________________________ 
       други подаци за контакт 
 

О свим поднетим захтевима, писмено или усмено, води се уредна 
евиденција у парничној писарници Суда по посебном уписнику „ТИ”, док се захтеви 
непосредно предају раднику Суда овлашћеном за пријем поште – Ленки Ружић. 

 
Захтев мора да садржи означење да је упућен Вишем суду у Краљеву 

(назив органа власти), име, презиме и адресу тражиоца, као и прецизнији опис 
информације која се тражи, без нужног навођења разлога због којих му је 
информација потребна (чл. 15 ст. 2 и 4 Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја). 

 
9.2. Поступак решавања по поднетом захтеву  

 
Председник суда спроводи поступак по поднетом захтеву, примењујући 

одредбе закона којим се уређује општи управни поступак (решавање првостепеног 
органа), као и одредбе чл. 15 – 19 Закона о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја. 

 
9.3. Одлуке по примљеном захтеву 

 
По спроведеном поступку ВФ Председника суда доноси једну од следећих 

одлука: 
 

9.3.1. налаже уређивање захтева, односно доставља тражиоцу упутство о допуни 
захтева (без накнаде) у одређеном року; у случају непоступања по овом упутству и 
ако не садржи податке битне за поступање захтев се одбацује закључком као 
неуредан (чл. 15 ст. 5 и 6 Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја); 

 
9.3.2. одбија да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању 
информација, да му стави документ који садржи тражену информацију, да му изда, 
                                                                                                                                                                             
3
 Када захтевате други начин достављања, обавезно упишите који начин достављања 

захтевате. 
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односно упути копију тог документа (чл. 16 ст. 10 Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја); овакву одлуку Суд доноси у форми писменог 
решења са образложењем због чега није удовољено захтеву тражиоца и поуком на 
употребу правног средства – жалбе која се изјављује у року од 15 дана од 
достављања решења; о жалби одлучује Повереник, а у случају непосредне предаје 
жалбе Суду, жалба ће бити достављена Поверенику, као надлежном органу за 
одлучивање о жалби; 

 
9.3.3. ако Суд удовољи захтеву тражиоца, неће се доносити посебно решење, већ 
ће се сачинити службена белешка (чл. 16 ст. 9 Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја); заједно са обавештењем, Суд ће тражиоцу 
ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му 
копију тог документа, уз саопштење тражиоцу о времену, месту и начину на који ће 
му информација бити стављена на увид, као и о износу нужних трошкова израде 
копије документа;  у случају да Суд не располаже техничким средствима за израду 
копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради 
копију; увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним 
просторијама Суда и бесплатан је, док се копија документа који садржи тражену 
информацију издаје уз обавезу тражиоца да накнади трошкове копирања (у случају 
упућивања и трошкове упућивања) према трошковнику који пропише Влада; од 
обавезе плаћање накнаде су ослобођени новинари, удружења и друга лица под 
условима из чл. 17 ст. 4 Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја); 

 
9.3.4. када Суд не поседује документ који садржи тражену информацију, 
проследиће захтев Поверенику уз обавештавање Повереника и тражиоца о томе у 
чијем се поседу, по његовом знању, налази документ (чл. 19 Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја). 

 
Виши суд је дужан да донесе без одлагања једну од наведених одлука, а 

најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева (изузетно, у року од 40 дана 
из оправданих разлога из чл. 16 ст 3 Закона или у року од 48 сати за одређену 
врсту информација од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно 
за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине). 

 
У случају непоступања Суда у наведеним роковима тражилац има право 

жалбе Поверенику, осим у случајевима утврђеним Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја (ћутање управе, чл. 16 ст. 4). 
 
10. Преглед примљених поднесака и предузетих мера 
 
 У јануару 2010. године у Суд није приспео ни један захтев којим се тражи 
информација од јавног значаја у смислу чл. 2 Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. 
 
11. Врсте информација и носачи информација од јавног значаја 

 
Суд поседује податке у вези са предметима (уписници), судском праксом, 

извештаје о раду, податке о именима и примањима запослених, систематизацији 
радних места итд. 
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Носачи информација: предмети (папир), архивирани предмети (папир), 
извештаји о раду Суда (папир, електронски), евиденције о именима запослених 
(папир, електронски). 

 
Виши суд у Краљеву издаје Билтен судске праксе у четири примерка 

годишње који садржи преглед закона који су донети и који су ступили на правну 
снагу у последња три месеца (од претходног издања), објављује радове судија и 
других сарадника и актуелну судску праксу. 
 
12. Приступ јавности раду Суда 

 
Јавност рада Суда остварује се објављивањем састава судских већа, 

односно означавањем поступајућих судија, давањем обавештења о току поступка 
заинтересованим лицима, обавештењем јавности о раду Суда путем средстава 
јавног информисања, објављивањем судских одлука. Ради чувања тајне, заштите 
морала, интереса малолетника или заштите других општих интереса могуће је 
искључити јавност и то у законом одређеним случајевима. У кривичном поступку 
током главног претреса од његовог отварања па до закључења, односно 
завршетка, веће може у свако доба, по службеној дужности или по предлогу 
странака, али увек по њиховом саслушању, искључити јавност за цео главни 
претрес или један његов део, ако је то потребно ради чувања тајне, чување јавног 
реда, заштите морала, заштите интереса малолетника или заштите личног или 
породичног живота окривљеног или оштећеног; одлука о искључењу јавности се 
доноси у форми решења које мора бити образложено и јавно објављено (чл. 292 и 
294 Законика о кривичном поступку). Члан 308 Закона о парничном поступку 
прописано је да веће може искључити јавност током целе главне расправе или 
током једног дела, ако то захтевају интереси чувања службене, пословне или 
личне тајне, интерес јавног реда или разлози морала, као и у случају када се 
мерама за одржавање реда предвиђеним Законом о парничном поступку не би 
могло обезбедити несметано одржавање расправе. У поступку у вези са 
породичним односима јавност је искључена; подаци из судских списа спадају у 
тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни 
(чл. 206 Породичног закона). 
 
13. Фотографисање, видео и звучно снимање 
 

Фотографисање, аудио и видео снимање у Вишем суду у Краљеву може се 
обавити уз претходно прибављено писмено одобрење Председника суда. 

  
Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима у циљу јавног 

приказивања снимка обавља се по одобрењу Председника суда, уз претходно 
прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и 
учесника у поступку. Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање 
водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и 
безбедности учесника поступка. Фотографисање, аудио и видео снимање у 
судници, након прибављеног одобрења, обављаће се под надзором судије, на 
начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.  се врши под управом 
председника већа на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници. 
Видео и звучно (магнетофонско) снимање на главном претресу у кривичном 
поступку и јавно приказивање (репродуковање) врши се у складу са одредбама чл. 
179 Законика о кривичном поступку, док видео и звучно снимање на главној 
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расправи у парничном поступку и јавно приказивање снимака одобрава ВФ 
Председника суда уз претходно прибављено мишљење председника већа, судије 
и сагласност странака.  
 
14. Остали подаци о раду Суда  

 
Радно време Вишег суда је од 7,30 до 15,30 сати. Међутим, поједине 

процесне радње у поступку које се сматрају хитним, а не трпе одлагање, спроводе 
се без обзира на прописано радно време, као и што се започети претрес и рочишта 
чије би одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење поступка 
завршавају након радног времена.  

 
Председник суда распоређује судије и судско особље за спровођење 

истражних радњи, који ће наизменично бити у Суду у дане и време кад Суд не 
ради или ће бити у приправности да дођу у Суд или спроведу увиђај или приме 
притворена лица (саслушање осумњиченог) када се за то укаже потреба (распоред 
дежурстава), који се доставља надлежном јавном тужиоцу, Полицијској управи и 
Војној полицији. 
 

Одговорно лице за тачност података, 
вршилац функције Председника суда 
Милан Давидовић 

 
 


