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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВИШЕМ СУДУ У КРАЉЕВУ И ИНФОРМАТОРУ 

 

1.1.Информатор о раду 

 

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…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…78/18). 

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, судија и осталих запослених, распоредом послова судија и судијских 

помоћника, обавезама осталог судског особља, начином њиховог поступања у оквирима 

својих надлежности, 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.  

Информатор о раду Вишег суда у Краљеву за 2007. годину је прво издање 

Информатора и представља годишњу публикацију суда. 

Последње ажурирање података објављених у Информатору о раду извршено је у 

складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа („Сл. 

гласник РС“ бр. 68/10) дана 24.08.2020. године.  

Информатор је објављен у електронској форми на интернет страници Вишег суда у 

Краљеву, на адреси www.kv.vi.sud.rs под насловом „Информатор о раду“. 

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, која је истовремено и овлашћено лице за поступање по захтевима за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја. Портпарол Вишег суда у Краљеву је 

секретар суда, Драгана Симић.  
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1.2. Основни подаци о Вишем суду у Краљеву 

 

Назив суда: Виши суд у Краљеву 

Седиште суда: 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 

 

1.3. Контакти 

 

Централа 036/313-353 

036/313-354 

Судска управа 036/313-350 

факс 036/333-231 

Административно – технички 

секретар Весна Марковић 

036/313-350 

Секретар суда Драгана Симић 036/313-350 

Шеф рачуноводства  

Дринка Лукић 

036/313-349 

Управитељ судске писарнице 

Милутин Отовић 

036/313-353, лок. 147 

Посебно одељење за сузбијање 

корупције 

036/334-777 лок. 152 

факс 338-812 
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1.4. Седиште  

 

 

Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/08…88/18) 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 улици Карађорђева број 5. У истој згради смештено је и Више јавно тужилаштво у 

Краљеву. 

Дана 1.3.2018. године почело је са радом Посебно одељење Вишег суда у Краљеву за 

сузбијање корупције, сходно члану 18 став 1 Закона о организацији и надлежности државних 

органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције („Службени гласник 

РС“ 94/16), које је смештено у згради Основног суда у Краљеву у улици Пљакина број 4.  

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. 

116/08...113/17).  
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ 

 

2.1 Графички приказ организационе структуре 

 

 ОРГАНИЗАЦИОНО-ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И 

РАД ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ 

 

 

 
 

 

 

Виши суд у Краљеву 

Председник суда 

Судије Организационе 

јединице 

Кривично одељење 

Судска управа 

Посебно одељење за 

сузбијање корупције 

Грађанско одељење 

Одељење судске 

праксе 

Заменик 

Председника суда Судска писарница 

Секретар суда 

Административно 

технички секретар 

Дактилобиро 

Служба за 

информатику 

Техничка служба 
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2.2. Наративни приказ организационе структуре 

 

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 51 запослених на 20 систематизованих радних места. 

На дан 15.8.2020. године, овај суд има 41 запосленог на неодређено време. На 

одређено време запослено је 7 државних службеника и 1 намештеник. 

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 

 При Вишем суду у Краљеву формирано је Посебно одељење за сузбијање корупције 

почев од 1.3.2018. године.  
 

2.2.1. Кабинет председника суда 

 

У кабинету председника суда обављају се послови који доприносе остваривању 

функције председника суда, послови за односе са јавношћу и комуникацију са медијима, као 

и други административно-технички послови из делокруга рада председника суда.   

 Кабинетом председника суда руководи председник Вишег суда у Краљеву Биљана 

Николић, а у оквиру истог ради портпарол суда, Драгана Симић и административно-

технички секретар Весна Марковић. 

 

2.2.2. Судска управа 

 

 Унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, односно Вишег суда у 

Краљеву, регулише се Судским пословником, па се применом истог, обезбеђује уредно и 

благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу 

организацију и рад суда.  

 Послови везани за унутрашњу организацију и рад суда одвојени су од суђења и 

обухватају: управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и 

послове за односе са јавношћу и комуникацију са медијима, као и остале пратеће послове 

значајне за судску власт. 

 Ови послови организују се тако да суд може своју функцију законито, благовремено и 

ефикасно остваривати и да се странкама олакша обављање послова у суду и омогући да што 

пре и са мање трошкова остваре права која им по закону припадају.  

 Послови судске управе су активности којима се обезбеђују услови за правилан и 

благовремен рад и пословање суда. 

 Судски пословник одређује следеће послове судске управе: 

 уређивањe унутрашњег пословања у суду;  

 старање о благовоременом и уредном обављању послова у суду;  

 позивање и распоређивање судија поротника;  

 послови везани за вештаке, сталне судске тумаче, стечајне и ликвидационе управнике;  

 разматрање притужби и представки;  

 вођење статистике и израда извештаја;  

 контрола извршења кривичних санкција;  
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 финансијско и материјално пословање суда;  

 овера исправа намењених употреби у иностранству;  

 послови међународне правне помоћи;  

 стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског 

особља и судија у суду;  

 доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, 

унутрашње организацију и радне односе и других општих аката којима се уређују 

унутрашњи односи;  

 послови у вези са стручним усавршавањем судија и судског особља;  

 вођење судске статистичке службе;  

 вођење извештаја о раду судија;  

 послови управљања судском зградом и непокретностима који се додељује суду на 

коришћење;  

 послови око наплате судских такси;  

 послови судског депозита;   

 и други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то 

одређено законом или општим актом суда.  

 Судови тромесечно, шестомесечно, годишње и трогодишње сачињавају извештаје о 

раду суда, одељења и појединих судија и достављају их Министру, непосредно вишем суду, 

Врховном Касационом суду и Високом савету судства. 

 Председник суда руководи судском управом, а замењује га заменик који се поставља 

из реда судија:  

 председник суда, Биљана Николић; 

 заменик председникa суда, судија Драгица Панчић. Заменику председника суда, поред 

општих послова, у смислу чл. 52 ст. 3 и чл. 53 ст. 1 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 - 

непренoсивој 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. 

 Заменик председника суда дужан је да председнику суда доставља по потреби 

месечне извештаје о свом раду у вези са посебним овлашћењима, обавезама и 

одговорностима.  

 Посебне обавезе у складу са чл. 74 Судског пословника поверавају се: 

 - судији Зорану Грковићу - за евиденцију и праћење рада судијских помоћника за 

кривичну материју; 

 - судији Весни Спасић - за евиденцију и праћење рада судијских помоћника за 

грађанску материју; 

- судији Весни Радомировић – за евиденцију, распоређивање и спровођење програма 

обуке и стручног усавршавања судијских приправника. 

 Послове секретара суда обавља судијски помоћник Драгана Симић.  

 Послове административно–техничког секретара обавља Весна Марковић. 
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2.2.3. Судска одељења 

 

 У оквиру судских одељења распоређене су судије које одлучују о стварима из једне 

или више сродних материја. Ради разматрања спорних правних питања, као и уопште 

усклађивања рада у суду као целини, у оквиру једног или више судских одељења, по потреби 

се одржавају седнице одељења, заједничке седнице одељења, као и и седнице свих судија 

које сазива председник суда.  

Председник одељења руководи радом судског одељења, кога именује председник суда 

Годишњим распоредом послова.  

Годишњим распоредом послова у Вишем суду у Краљеву за 2020. годину, формирана 

су следећа одељења:  

-  Кривично одељење 

-  Посебно одељење за сузбијање корупције  

-  Грађанско одељење 

-  Одељење судске праксе. 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

 

Судије кривичног одељења су: Мирољуб Вујовић, Зоран Грковић, Драгица Панчић, 

Светлана Јовановић, Предраг Бошковић и Весна Радомировић.  

Судија Мирољуб Вујовић је председник кривичног одељења. 

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 Зоран Грковић, за време радног времена; 

2. Судија Светлана Јовановић, који ће након радног времена наизменично дежурати 

са судијом Зораном Грковићем, према распореду који заједнички сачине. 

 

Судија за малолетнике 

 

У предметима „Ким" и „Км" поступа судија за малолетнике Светлана Јовановић.  

 

Судија за извршење кривичних санкција 

 

 За судију за извршење кривичних санкција одређује се судија Зоран Грковић. Судија 

за извршење кривичних санкција води уписник „Сик“ 

 

Првостепена кривична већа 

 

I ВЕЋЕ 

Председник првог првостепеног кривичног већа је судија Весна Радомировић. У 

случају спречености замењује је судија Предраг Бошковић. 

II ВЕЋЕ 

Председник другог првостепеног кривичног већа је судија Предраг Бошковић. У 

случају спречености замењује га судија Весна Радомировић. 
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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: Весна Радомировић, Предраг Бошковић, Зоран Грковић и 

Светлана Јовановић.  

 

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

оптужнице (чл. 333 ЗКП-а) 

 

Председник овог већа је судија Драгица Панчић, а мењају је стални чланови већа, који 

се одређују из реда судија Весна Радомировић, Предраг Бошковић, Зоран Грковић и 

Светлана Јовановић. 

 

Кривично веће за одлучивање ван главног претреса 

(ванпретресно веће) 

 

 Председник овог већа је Председник суда, Биљана Николић, а мењаће је стални 

чланови већа. 

Стални чланови већа су судије Весна Радомировић, Зоран Грковић, Драгица Панчић, 

Светлана Јовановић и Предраг Бошковић.  

Председник суда или Заменик председника може одредити, у случају потребе, другог 

судију за рад у овом већу. 

 

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. 
 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 

 

Судије Посебног одељења за сузбијање корупције су:  

 

1. Милан Давидовић;  

2. Гордана Крстић;  

3. Ранко Радомировић;  

4. Срђан Ђукић;   

5. Драган Урошевић;  

6. Кристина Деспотовић.  

Судија Милан Давидовић је председник Посебног одељења Вишег суда у Краљеву за 

сузбијање корупције и руководи радом тог одељења. 

Заменик председника Посебног одељења за сузбијање корупције је судија Кристина 

Деспотовић. 

 

 

 

 



Информатор о раду Вишег суда у Краљеву, 

Датум ажурирања 24.08.2020. године 

 

12 

Судија за претходни поступак 

 

Судије за претходни поступак су: 

1. Судија Милан Давидовић; 

2. Судија Кристина Деспотовић. 

 

Првостепена кривична већа 

 

I ВЕЋЕ 

Председник првог првостепеног кривичног већа је судија Гордана Крстић.  

 

II ВЕЋЕ 

Председник другог првостепеног кривичног већа је судија Ранко Радомировић.  

 

III ВЕЋЕ 

Председник трећег првостепеног кривичног већа је судија Срђан Ђукић.  

 

IV ВЕЋЕ 

Председник четвртог првостепеног кривичног већа је судија Драган Урошевић.  

 

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

испитивање оптужнице (чл. 333 ЗКП-а) 

 

Чланови већа одређују се из реда судија Посебног одељења за сузбијање корупције.  

 

Кривично веће за одлучивање ван главног претреса 

(ванпретресно веће) 

 

 Чланови већа одређују се из реда судија Посебног одељења за сузбијање корупције.  

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 
 

Судије грађанског одељења су: Весна Спасић, Виолета Мишковић и Славица Сакос.  

Судија Весна Спасић је председник грађанског одељења. 

У оквиру грађанског одељења формирају се првостепена и другостепена грађанска 

већа. 

 

Првостепена грађанска већа 

 

I ВЕЋЕ 

Председник првог првостепеног грађанског већа је судија Весна Спасић. У случају 

спречености замењује је судија Виолета Мишковић. 

 

II ВЕЋЕ 

Председник другог првостепеног грађанског већа је судија Виолета Мишковић. У 

случају спречености мењаће је судија Славица Сакос. 

 

III ВЕЋЕ 
Председник трећег првостепеног грађанског већа је судија Славица Сакос.  У случају 

спречености мењаће је судија Весна Спасић. 
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Другостепена грађанска већа 

 

I ВЕЋЕ  

1. Судија Весна Спасић – Председник већа 

2. Судија Виолета Мишковић – члан већа 

3. Судија Славица Сакос – члан већа 

 

II ВЕЋЕ 

1. Судија Виолета Мишковић - Председник већа 

2. Судија Весна Спасић – члан већа 

3. Судија Славица Сакос – члан већа 

 

III ВЕЋЕ  

1. Судија Славица Сакос – Председник већа 

2. Судија Виолета Мишковић – члан већа 

3. Судија Весна Спасић – члан већа 

 

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 Светлана Јовановић 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 – Драгана 

Симић. 

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. 40/15 од 7.5.2015. године), води 

председник суда. 

 

2.2.4. Судско особље 

 

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

Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05, 64/07, 67/07, 

116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), Судским пословником и Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Вишем суду у Краљеву.  

 Мерила за одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за послове 

правосуђа, а број судског особља одређује председник суда актом о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским планом. На заснивање радног 

односа, права и обавезе, стручно усавршавање, оцењивање и одговорности судског особља, 

примењују се прописи који уређују радне односе државних службеника и намештеника, ако 

Законом о уређењу судова није друкчије одређено.  
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Судско особље у Вишем суду у Краљеву чине: судијски помоћници и државни 

службеници и намештеници запослени на административним, информационим, 

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

  

На дан 15.8.2020. године у Вишем суду у Краљеву је запослено:  
 

ЗАПОСЛЕНИ 

 

1 
Секретар суда 

Самостални саветник 

8 

Судијски помоћници 

- на неодређено време (5 самосталних саветника) 

-  на одређено време (2 саветника и 1 самостални саветник) 

 

3 Саветник 

23 
Референти 

- 19 на неодређено време 

- 4 на одређено време  

14 

 

Намештеници  
12 - намештеници - IV врсте 

1 -  намештеник - на неодређено време 

1 -  намештеник - на одређено време 

 

 

 
2.2.4.1. Судијски помоћник 

 

 Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за 

суђења, обавља поверене послове у припремном  одељењу, сачињава записник о састанцима, 

седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу 

судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге 

послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у суду. 

 Судијском помоћнику може се поверити и обављање других послова под надзором 

судије, као што су: израда нацрта одлуке која се односи на испитивање процесних 

претпоставки за вођење поступка, нацрт судске одлуке, нацрт одлуке о дозвољености 

правног лека, припремање реферата за судију известиоца, одређивање висине судске таксе, 

разврставање предмета и сл.  

 Распоред судијских помоћника у овом суду на дан 15.08.2020. године: 

Судска управа:  

Послове секретара суда обавља Драгана Симић.  

Драгана Симић реферише и припрема нацрте одлука које доноси председник суда, 

под надзором и упутствима председника суда, у поступањима у материји повреда права на 

суђење у разумном року, као и у поступањима по захтевима за изузеће у кривичној и 

грађанској материји. Контакт: Драгана Симић, 036/313-350. 
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 Кривично одељење:  
У овом одељењу распоређено је 5 судијских помоћника.  

 

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ У КРИВИЧНОМ ОДЕЉЕЊУ 

Седиште суда 

Давор Мркоњић 

Ивана Младеновић 

Невена Стефановић 

Посебно 

одељење за 

сузбијање 

корупције 

Весна Радовановић 

Андрија Гркајац 

          
Грађанско одељење  

У овом одељењу распоређен је 3 судијска помоћника. 

 

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ У ГРАЂАНСКОМ ОДЕЉЕЊУ 

 

Јован Јанковић 

Сања Сремчевић 

Стефана Никитовић 

 

2.2.4.2 Државни службеници и намештеници 

 

Распоред запослених у овом суду, без судијских помоћника, је на дан 15.8.2020. 

године следећи:  

 

КАБИНЕТ ПРЕСЕДНИКА  

 

 

Весна Марковић Административно-технички секретар 
 

 

СУДСКА УПРАВА  
 

 

 

 

СУДСКА ПИСАРНИЦА  

 

Драгана Симић Секретар суда 

Милутин Отовић Управитељ писарнице 

Радица Петровић 

Јасминка Станојевић 

Верица Јованавић 

Андријана Станојевић (Одређено 

време) 

Уписничар 

Ленка Ружић Радно место за пријем, експедицију и архиву 

Сузана Петровић Експедитор поште  
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РАЧУНОВОДСТВО  

 

 

ДАКТИЛОБИРО  

 

Слађана Цветковић  шеф дактилобироа 

Зорица Апостоловић записничар  

Катарина Павловић записничар 

Мила Ђуровић записничар 

Марина Ташић записничар 

Гордана Бандовић записничар 

Мирјана Димић записничар 

Бојана Лабус записничар 

Лидија Несторовић записничар  

Снежана Јовановић записничар  

Весна Вукмировић записничар  

Драгица Меденица записничар (Одређено време) 

Дуња Андрић записничар (Одређено време) 

Милена Савић дактилограф 

Љиљана Чубрић дактилограф    

Александра Црвенко записничар (Одређено време) 

 

ИНФОРМАТИЧКА СЛУЖБА  

 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА  
 

 

- ПРАВОСУДНИ СТРАЖАР  
 

 

- ВОЗАЧ 
 

Милан Митровић   
 

 

-ТЕЛЕФОНИСТА 
 

Даница Максимовић   
 

Дринка Лукић  Шеф рачуноводства 

Дејан Савић Радно место за финансијско пословање  

Радиша Марјановић  Систем администратор 

Аница Војиновић Техничар за ИТ подршку 

Дејан Стојановић  
Руководилац правосудне страже и противпожарне 

заштите  

Ева Рибаћ Правосудни стражар 

Иван Павловић Правосудни стражар 

Лука Јовановић Правосудни стражар 

Славиша Живић Правосудни стражар 

Славиша Миловић Правосудни стражар 

Томислав Томић Правосудни стражар  
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- ДОМАР 
 

Станимир Кочовић 

 

- СПРЕМАЧИЦЕ  
 

Јелена Радовић Спремачица 

Светлана Кочовић Спремачица (одређено време) 
 

 

2.2.5. Судска писарница 
 

 У служби судске писарнице обављају се административно-технички послови из 

надлежности суда и то: пријем поште и распоређивање по одељењима суда, вођење уписника 

за предмете, израда редовних и повремених статистичких извештаја, израда извештаја о раду 

судија, поступање по предметима из евиденције и враћање судијама, евидентирање решених 

предмета, отпремање поште, расписивање итд. 

 Радом организационе јединице писарнице руководи управитељ судске писарнице, 

Милутин Отовић. 
 

2.2.6. Рачуноводство 
 

 У служби рачуноводства обављају се материјално-финансијски послови који се врше 

под надзором председника суда у складу са законским прописима: израда периодичних и 

завршних рачуна, праћење извршења буџета по наменама, израда предлога финансијског 

плана, требовање средстава, обрачун и исплата личних доходака, благајнички послови итд. 

 Радом организационе јединице рачуноводства руководи шеф рачуноводства, Дринка 

Лукић. 
 

2.2.7. Дактилобиро 

 

 У служби дактилобироа обављају се послови израде записника на претресима и 

рочиштима, куцање одлука, дописа, препис текстова, вршења уноса текстова по диктату са 

диктафонских трака и остали послови неопходни за правилно пословање суда. 

 Радом организационе јединице дактилобироа руководи шеф дактилобироа, Слађана 

Цветковић. 

 

2.2.8. Служба за информационо – комуникационе технологије (ИКТ) 

 

 У суду оперативне и информатичке послове обавља систем администратор, а помаже 

му техничар за ИТ подршку. 

2.2.9. Техничка служба 

 У техничкој служби обављају се послови обезбеђења лица и зграде, послови на 

службеном превозу лица, послови разношења поште у згради суда и ван зграде суда, послови 

на централи суда, одржавања зграде и хигијене и сл. 

2.2.10. Судије поротници 
 

Судије поротници су грађани који учествују у суђењима. 

Закон о судијама, 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. 
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 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 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 93/19 од 26.12.2019. године) за Виши суд у 

Краљеву именовано је укупно 21 судија поротник. Одлуком о броју судија поротника у 

судовима („Сл. гласник РС“ број 67/19), утврђено је да Виши суд у Краљеву, треба да има 24 

судије поротника. У Вишем суду у Краљеву функцију судија поротника обављају следећи 

грађани: 

1. Матовић Нада 

 2. Зарић Соња 

 3. Вукадиновић Зоран 

 4. Парезановић Душан 

 5. Спасојевић Гордана 

 6. Боројевић Радмила 

 7. Рудњанин Душко 

 8. Костић Верослава 

 9. Миладиновић Никола 

 10. Јанковић Биљана 

 11. Јовичић Зорица 

12. Тодорић Зоран 

13. Недељковић Сунчица 

14. Драшковић Љиљана 

15. Цвејић Марија 

16. Јовановић Миленка 

17. Јанковић Предраг 

18. Пајић Милан 

19. Дотлић Емилија 

20.Миловановић Каролина 

21. Сичановић Петар 
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3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

 
3.1 Председник суда 

 

 Законом о судијама регулисан је избор председника суда, трајање и 

престанак функције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о 

разрешењу, као и положај по престанку функције председника суда.  

Према одредбама тог закона председник суда бира се, између судија истог 

или вишег степена, на четири године и може бити поново изабран. Судија који је 

изабран за председника суда обавља и судијску функцију у том суду. Председника 

суда бира Народна скупштина Републике Србије, на предлог Високог савета 

судства.  

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 суда.  

Овлашћења и дужности председника суда регулисани су Законом о 

судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником. Сходно наведеним 

прописима, председник суда:  

 представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и 

благовремен рад суда;  

 организује рад у суду; 

 обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање 

неправилности и спречава одуговлачење у раду: 

 стара се о одржавању независности судија и угледу суда 

 поједине послове Судске управе председник суда може поверити заменику 

председника суда или председницима одељења, осим оних послова који су у 

искључивој надлежности председника суда. У пословима Судске управе 

председнику помажу секретар суда и управитељ суда.  

 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;  

 остварује сталан увид у рад суда као целине и предузима мере за законито, 

правилно, тачно и благовремено обављање свих послова;  

 врши послове у вези 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. О основаности притужбе и предузетим мерама писмено 

обавештава подносиоца притужбе и председника непосредно вишег суда у 

року од 15 дана од дана пријема притужбе;  

 прописује кућни ред и одређује распоред коришћења просторија у судској 

згради;  

 сазива и руководи седницом свих судија;  
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 доноси Програм решавања старих предмета којим се могу уводити 

различите 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;  

 стара се о спровођењу и правилној примени Судског пословника;  

 надзире судску управу нижег суда и у случају нечињења председника нижег 

суда, доноси акте из његовог делокруга;  

 може да организује обиласке нижих судова са свог подручја, приликом 

којих може тражити обавештења о примени прописа и проблемима у 

суђењу;  

 Високом савету судства доставља податке потребне за вођење личних 

листова за судије, судије поротнике и запослене.  

 даје писмено одобрење за фотографисање и снимање у згради суда, као и на 

рочиштима;  

 Поједине послове судске управе председник суда може поверити заменику 

председника суда или председницима одељења. Председник суда не може поверити 

одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда 

послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то 

законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности. 

 Рад председника суда вреднује се у складу са Правилником о 

критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 

председника судова (“Службени гласник РС” број 81/2014, 142/2014…7/2016), који 

је донео Високи савет судства.  

 Председник Вишег суда у Краљеву је судија Апелационог суда у 

Крагујевцу, Биљана Николић.  

3.2. Судије 

 

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

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

на судијску функцију траје три године. Високи савет судства, у складу са законом, 

бира судије за трајно обављање судијске функције, у истом или другом суду. 

Високи савет судства одлучује и о избору судија који су на сталној судијској 

функцији у други или виши суд (члан 147 Устава РС).  

 Према Закону о судијама за судију Вишег суда може бити изабран 

држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним 

органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит, који је 

стручан, оспособљен и достојан судијске функције и има шест 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 
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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 

судија прописао је Високи савет судства Одлуком о утврђивању критеријума и 

мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и 

председника судова („Службени гласник РС“ бр. 49/2009).  

 Рад судија Вишег суда у Краљеву вреднује се у складу са Правилником о 

критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновања рада судија и 

председника судова („Службени гласник РС“ бр. 81/2014 ... 7/2016) који је донео 

Високи савет судства. 

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

88/15...25/20) утврђено је да Виши суд у Краљеву има 16 судија са председником 

суда.  
 

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 

 У овом поглављу дати су преглед и опис правила у вези са јавношћу рада, у 

складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног 

органа.  

4.1. Порески идентификациони број Вишег суда у Краљеву 

 

  Порески идентификациони број (ПИБ) Вишег суда у Краљеву је: 106399037.  

 

4.2. Радно време и судски одмор 

 

4.2.1. Радно време 

 

 Радно време у суду одређује председник Врховног касационог суда у складу 

са посебним прописом. 

            У оквиру одређеног радног времена председник Вишег суда у Краљеву, 

утврђује дневни распоред радног времена којe је објављено на оријентационој 

табли на улазу у зграду суда.  

             Радно време у Вишем суду у Краљеву је од 7,30h до 15,30h.  

             Пауза је од 10,00 h до 10,30 h. 

             Радње које се по одредбама појединих процесних закона сматрају хитним, 

тако да не трпе одлагање, спроводе се без обзира на радно време. Започета рочишта 

чије би одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење поступка, 

довршиће се  и након редовног радног времена.  

             Пријем странака у Вишем суду у Краљеву врши уторком и петком од 13,00h 

до 14,00 h.Странке прима председник суда или заменик председника суда.  
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4.2.2. 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 поступака у предметима за које је законом прописана 

хитност у поступању. 

 

4.3. Физичка и електронска адреса и контакт телефони 

 

  Председник суда судија: Биљана Николић  

  Контакт телефон: 00 381 (0) 36 313 353 

  Факс: 00 381 (0) 36 333 231 

  Емаил: uprava@kv.vi.sud.rs   

 Портпарол: Секретар суда, Драгана Симић   

 Контакт телефон: 00 381 (0) 36 313 350 

 Емаил: dragana.obradovic@kv.vi.sud.rs 

 Управитељ писарнице: Милутин Отовић   

 Контакт телефон: 00 381 (0) 36 313 353, лок. 147 

 Емаил: milutin.otovic@kv.vi.sud.rs 

  Електронска пошта Вишег суда у Краљеву која је одређена за пријем 

електронских докумената: uprava@kv.vi.sud.rs.  

 

4.4. Обавештење јавности о раду суда 

 

Виши суд у Краљеву ће благовремено, најкасније дан раније, представнике 

средстава јавног информисања обавештавати о заказаним суђењима у предметима 

за које је јавност заинтересована и који су медијски пропраћени. 

 Обавештења о овим предметима представници медија могу добити на веб 

страници овог суда www.kv.vi.sud.rs, као и путем факса и електронске поште. Поред 

наведеног, комуникација са представницима средстава јавног информисања обавља 

се и усменим путем преко портпарола суда.  

 У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања 

јавности о раду суда и судским поступцима, председник, судије и судско особље 

обезбеђују потребне услове, као и одговарајући приступ медијима у погледу 

актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о 

интересима поступка, приватности као и безбедности учесника у поступку. 

  

mailto:uprava@kv.vi.sud.rs
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4.5. Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за 

праћење рада органа 

 

 Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење 

рада Вишег суда у Краљеву, није примењиво. 

 

4.6. Опис изгледа службене легитимације судија и запослених 

 

  Судије Вишег суда у Краљеву имају службену легитимацију. Председник 

суда прописује ко од судског особља има службену легитимацију (курир, возач- 

достављач, и др.).  

 По разрешењу, престанку радног односа, односно по одлуци председника 

легитимација се враћа и поништава.  

 Легитимација је димензија 10 x 6,5 цм, а садржај и облик легитимације 

прописани су Судским пословником („Службени гласник РС” бр. 110/2009, 

70/2011, 19/2012, 89/2013,96/15,104/15,113/15, 39/16, 56/16, 77/16, 16/18 и 78/18).  

 Председник суда није одредио да судије и судско особље поседују и 

идентификациону картицу – оз. 

 

4.7. Приступ јавности раду суда 
 

 Грaђaни имaју прaво дa буду упознaти сa рaдом судa, нa који нaчин се 

оствaрује и једно од основних нaчелa рада суда, која је прописана законом о 

уређењу судова.  

 Јавност у раду суда се оствaрује на следеће начине:  

 објaвљивaњем Информaторa о рaду судa у којем се нaлaзе основни подaци о 

суду, његовој оргaнизaцији, нaдлежности, рaспореду просторијa, кућном 

реду, годишњем рaспореду пословa, пријему стрaнaкa, извештaјимa, 

стaтистици и др; 

 објављивањем периодичних публикација суда – Билтена;  

 поступањем суда по захтевима за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја;  

 истицaњем временa, местa и предметa суђењa нa видном месту испред 

просторије у којој ће се суђење одржaти или нa други пригодaн нaчин;  

 омогућaвaњем свим пунолетним грaђaнимa и предстaвницимa медијa дa 

присуствују јавним рaспрaвaмa и претресимa пред другостепеним судом;  

 омогућaвaњем фотогрaфисaњa, снимaњa и јaвног прикaзивaњa згрaде и токa 

судског поступкa;  

 дaвaњем обaвештењa зaинтересовaним лицимa и средствимa јaвног 

информисaњa о току судског поступкa;  

 објaвљивaњем састава судских већа; 

 објaвљивaњем судских одлукa;   

 објaвљивaњем прaвних схвaтaњa;  

 оснивaњем веб - презентaције судa. 
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4.7.1. Присуство на јавним расправама 

 

 Сви пунолетни грађани, као и представници медија, имају право да 

присуствују главним претресима и расправама. Јавност је искључена у законом 

предвиђеним случајевима. 

 Уколико за одређено суђење постоји веће интересовање јавности, судска 

управа ће обезбедити просторију која може примити већи број лица, а судско веће 

је дужно да по налогу председника одржи суђење у већој просторији која је 

обезбеђена.  

  Судско веће може искључити јавност за целу расправу или за одређени део 

расправе ако то захтевају разлози заштите интереса националне безбедности, јавног 

реда и морала, као и ради заштите интереса малолетника или приватности учесника 

у поступку.  

 О искључењу јавности суд одлучује решењем које мора бити образложено и 

јавно објављено. 

4.8. Фотографисање и снимање 

 

 У складу са Судским пословником, у згради суда дозвољено је 

фотографисање, аудио и видео снимање, уз претходно прибављено писмено 

одобрење председника суда. Фотографисање, аудио и видео снимање на јавним 

седницама и расправама пред другостепеним судом у грађанском поступку а у 

циљу јавног приказивања снимка обавља се по одобрењу председника суда, а уз 

претходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка 

странака и учесника снимљене радње.  

Видео и звучно (магнетофонско) снимање на главном претресу у кривичном 

поступку и јавно приказивање (репродуковање) снимка ван случајева из члана 179 

Законика о кривичном поступку обавља се по одобрењу председника Врховног 

касационог суда, уз претходно прибављено мишљење председника већа, судије и 

сагласност странака. 

Након прибављеног одобрења, фотографисање и снимање обављаће се под 

надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници. 

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о 

интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у 

поступку. 

 Молба за фотографисање и снимање у просторијама Вишег суда у Краљеву 

може се поднети писменим путем, предајом молбе писарници суда, или путем 

факса 00 381 36 333 231, као и електронским путем на адресу uprava@kv.vi.sud.rs. 

Молбу за фотографисање и снимање неопходно је поднети најкасније дан пре 

фотографисања и снимања ради благовременог одлучивања. 

 

4.8.1. Новинарске акредитације  

 

 Суђења су, у начелу јавна, те акредитација није потребна уколико се само 

присуствује јавним седницама, главним претресима или расправама пред 

другостепеним судом. 
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 Акредитација је потребна уколико су новинари и пратеће сниматељске и 

фото екипе заинтересоване да направе снимак у унутрашњости зграде суда, и то уз 

претходно упућивање писаног захтева најкасније дан пре фотографисања и 

снимања ради благовременог одлучивања. 

 Захтев за новинарску акредитацију може се поднети писменим путем, 

предајом молбе у писарници суда, или преко факса 00 381 36 333 231, као и 

електронским путем на адресу  uprava@kv.vi.sud.rs.  

 

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
1. Да ли је одређени предмет примљен у Виши суд Краљево и ако јесте под 

којим пословним бројем је заведен, који судија је задужен предметом и у којој је 

фази поступак? 

 Ова информација је тражена по захтеву за приступ информацијама од јавног 

значаја, или електронским путем у виду поднеска или молбе.  

2. Када ће конкретан предмет бити решен? 

 Ова информација је најчешће тражена у форми поднеска, али и у форми 

притужбе.  

3. Податке о броју донетих другостепених одлука за одређена кривична дела.  

Ова информација је углавном тражена по захтеву за приступ информацијама 

од јавног значаја.  

4. Податке који се односе на судску праксу Вишег суда у Краљеву.  

Ова информација је углавном тражена по захтеву за приступ информацијама 

од јавног значаја.  

5. Копије пресуда овог суда.  

Ова информација је тражена по захтеву за приступ информацијама од јавног 

значаја.  
 

 

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ 

 
6.1. Надлежност Вишег суда у Краљеву 

 

 Надлежност виших судова регулисана је Законом о уређењу судова 

(„Сл.гласник РС“, бр. 116/2008... 113/2017) и Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Сл.гласник РС“, бр. 101/2013).  

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 

mailto:uprava@kv.vi.sud.rs
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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; 

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.  
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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.  

 

6.2. Надлежност Посебног одељења за сузбијање корупције 

 

Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 

организованог криминала, тероризма и корупције прописано је да су за поступање 

у предметима кривичних дела из члана 13. закона (кривична дела против службене 

дужности (члан 359 и члан 361 до 368 КЗ) и кривично дело давање и примање мита 

у вези са гласањем (члан 156 КЗ); кривична дела против привреде (члан 223, 223а, 

224, 224а, 227, 228, 228а, 229, 230, 231, 232, 232а, 233, 235 став 4, 236 и 245 КЗ); 

кривична дела против државних органа (члан 322 став 3 и 4 и члан 323 став 3 и 4 

КЗ) и кривична дела против правосуђа (члан 333 и 335, 336 став 1, 2 и 4 и члан 

336б, 337 и 339 КЗ), ако су извршена у вези са кривичним делима из тач. 1 до 5 

овог члана) у првом степену, надлежни виши судови у Београду, Краљеву, Нишу и 

Новом Саду, као првостепени. Ставом 3 истог члана прописано је да Виши суд у 

Краљеву поступа у предметима за подручје Апелационог суда у Крагујевцу.  

 
7. ОПИС ПОСТУПАЊА ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ У 

ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

7.1. 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“, „Кжн“), уписник за поступак према 

малолетницима („Ким“ и „Км“), првостепено грађанско одељење („П“, „П1“, „П2“, 

„П3“), другостепено грађанско одељење („Гж“, „Гж1“ „Гж2“, Гжн), 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. 

Уписници Посебног одељења за сузбијање корупције су КПП-По4 у који се 

заводе одлуке везане за мере обезбеђења присуства окривљеног у претходном 

поступку и за несметано вођење кривичног поступка; КППр-По4 у који се заводе 

разна поступања у претходном поступку; К-По4 у који се заводе кривични 

предмети против корупције; Спк – По4 у који се заводе предмети споразума о 

признању кривичног дела; Ссок-По4 у који се заводе споразуми о сведочењу 

окривљеног; Ссос-По4 у који се заводе споразуми о сведочењу осуђеног; Пои-По4 

уписник о привременом одузимању имовине; Тои-По4 уписник о трајном 

одузимању имовине; Кв-По4 кривично веће ван главног претреса; Кп-По4 

предмети помиловања; Кр-По4 уписник за разне кривичне предмете; Куо-По4 

уписник за предмете условних отпуста; Кре-По4 уписник за предмете изручења 
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окривљених и трансфера осуђених лица; Р4К-По4 уписник за предмете у поступку 

за заштиту права на суђење у разумном року; ПомИ3-По4 уписник за излазне 

међународне замолнице у кривичној материји; ПомИ3Н-По4 уписник за излазне 

међународне замолнице у кривичној материји за пружање општих видова правне 

помоћи које се непосредно упућују надлежном суду и др. органу стране државе; 

ПомУк2-По4 уписник за улазне међународне замолнице у кривичној материји; 

ПомУк2Н-По4 уписник за улазне међународне замолнице у кривичној материји за 

пружање општих видова правне помоћи које су непосредно упућене домаћем суду 

од стране иностраног органа; Помк-По4 уписник за предмете правне помоћи 

између домаћих судова у кривичним стварима; Спп-По4 уписник за службе за 

помоћ и подршку оштећенима и сведоцима; КЕпл-По4 уписник казнене евиденције 

за правна лица; Пов-По4, Стр. Пов-По4 уписник за предлоге јавног тужиоца, 

наредбе истражног судије и судије за претходни поступак и заштићене сведоке; 

Кпп Пов-По4 уписник за предлоге и извештаје јавног тужиоца и наредбе судије за 

претходни поступак; Кпп Пов1-По4, Кпп Пов2-По4 и Кпп Пов3-По4 уписник за 

предлоге јавног тужиоца и одлуке судије за претходни поступак везане за посебне 

доказне радње. 

 

7.2. Пријем и расподела предмета 

Пoслoвaњe сa прeдмeтимa у суду рeгулисaнo je Судским пoслoвникoм. 

У циљу oбeзбeђeњa пoдjeднaкe oптeрeћeнoсти свих судиja у суду, 

нoвoпримљeни прeдмeти сe нajпрe рaзврстaвajу пo хитнoсти, врсти пoступкa, 

oднoснo прaвнoj oблaсти, a зaтим сe рaспoрeђуjу прeмa aстрoнoмскoм рaчунaњу 

врeмeнa приjeмa, мeтoдoм случajнoг oдрeђивaњa судиje, у склaду сa утврђeним 

гoдишњим рaспoрeдoм пoслoвa.  

У Вишeм суду у Краљеву сe прeдмeти рaспoрeђуjу уписивaњeм у уписник 

прeмa рeдoслeду приjeмa и рeднoм брojу, с тим дa сe нajпрe рaспoрeђуje групa 

нoвoпримљeних прeдмeтa, a зaтим прeдмeти приспeли у суд нa други нaчин.  

Кoнтрoлу рaспoдeлe прeдмeтa у писaрници, a кojу oбaвљa писaрницa прeмa 

утврђeнoм гoдишњeм рaспoрeду пoслoвa, или пoсeбнoj oдлуци прeдсeдникa судa, 

врши прeдсeдник судa, сeкрeтaр судa или упрaвитeљ судскe писaрницe.  

Зaпoслeни кojи oбaвљajу aдминистрaтивнo тeхничкe пoслoвe у писaрници 

(уписничaри) здружуjу пoднeскe и oстaлa писмeнa у прeдмeт и eвидeнтирajу свe 

прoмeнe у крeтaњу прeдмeтa и прeдajу у рaд судиjи.  

Писмeнa сe стaвљajу у oмoт списa и  лeпe oним рeдoм кaкo су увeдeнa у 

пoпис списa и тo тaкo дa писмeнo рaниjeг дaтумa будe изнaд писмeнa кaсниjeг 

дaтумa. 
 

Писaрницa прeдaje прeдмeтe у рaд нaдлeжнoм вeћу, oднoснo судиjи 

пojeдинцу и службaмa, укoликo сe рaдњa нe извршaвa у писaрници. Прeдмeти 

хитнe прирoдe прeдajу сe oдмaх и прeкo рeдa.  
 

Прeдaja прeдмeтa судиjи, судиjскoм пoмoћнику, дaктилoбирoу или другим 

службaмa eвидeнтирa сe у уписник oбичнoм oлoвкoм, у рубрици крeтaњe прeдмeтa, a 

тaкoђe сe крeтaњe прeдмeтa мoжe вoдити и у пoсeбним кaртицaмa или нa други 

пoгoдaн нaчин у писaрници судa. 
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Прeдмeти сe рeшaвajу пo рeду приjeмa, a у хитним или другим oпрaвдaним 

случajeвимa oд oвoг рeдa сe мoжe изузeтнo oдступити. 

Прeдсeдник вeћa, oднoснo судиja пojeдинaц нaрeдбoм oдрeђуje дaн и чaс 

рoчиштa, укoликo ниje пoтрeбнo прeдузeти нeку другу рaдњу у пoступку, тe дoнoси 

и другe oдгoвaрajућe нaрeдбe, пo кojимa пoступajу дaктилoгрaфи (пишу пoзивe и 

вршe другa рaсписивaњa) и уписничaри  (eкспeдуjу oдгoвoрe нa тужбу, oптужницe, 

пoднeскe, рaзнe дoписe, прeсудe, рeшeњa и др.) 
 

Прeдмeти дoдeљeни у рaд вeћу или судиjи пojeдинцу мoгу сe зaдржaти у 

вeћу сaмo укoликo je пoтрeбнo дa сe дoнeсe oдгoвaрajућa oдлукa, вoдeћи рaчунa o 

прoписaним рoкoвимa, дoк сe прeдмeти у кojимa je oдлoжeнo рoчиштe, пo 

пoступaњу зaписничaрa, врaћajу oдмaх писaрници. Прeдмeти у кojимa je зaкључeнa 

рaспрaвa, oднoснo прeтрeс oстajу кoд судиje рaди изрaдe oдлукe.  
 

Суђeњa сe oдржaвajу у судницaмa, o свaкoj рaдњи прeдузeтoj у тoку 

пoступкa нa рoчишту, o вaжниjим изjaвaмa и сaoпштeњимa кoje стрaнкe или други 

учeсници дajу вaн рoчиштa, кao и o oстaлим рaдњaмa судa, сaстaвљa сe зaписник, 

кojи пишe зaписничaр.  

Припрeму oдлукa врши сaм судиja кoмe пoмaжe судиjски пoмoћник или 

судиjски припрaвник. Прeсудe и другe oдлукe сe диктирajу дирeктнo дaктилoгрaфу 

рaспoрeђeнoм нa рaд кoд судиje или сe диктирajу у диктaфoн и пoтoм куцajу у 

дaктилo бирoу. 

Писмeнo изрaђeнe oдлукe дoстaвљajу сe писaрници у извoрнику у дoвoљнoм 

брojу примeрaкa прeписa, сa упутствoм зa њихoву дoстaву. Пo прaвилу писмeнo 

изрaђeнe oдлукe сe дoстaвљajу путeм пoштe, oсим хитних oдлукa кoje нa 

тeритoриjи грaдa дoстaвљajу дoстaвљaчи. 

Уписничaр у писaрници, a нaкoн пoступaњa пo упутству судиje зa дoстaву 

прeсудe или другe oдлукe, здружуjу дoстaвницe или пoврaтницe кao дoкaз o 

уручeнoj oдлуци, тe прeдмeт стaвљajу у рoк eвидeнциje жaлбe. Примљeнe жaлбe нa 

oдлуку уписничaр здружуje прeдмeту и прeдмeт изнoси судиjи. Кaдa сe стeкну 

прoцeсни услoви, прeдмeт сe пo oдлуци судиje дoстaвљa нeпoсрeднo вишeм суду нa 

oдлуку пo изjaвљeнoj жaлби.  

 
 

7.3. Одступање од редоследа пријема и расподеле предмета 

Пoсeбнoм oдлукoм прeдсeдникa судa мoжe сe oдступити oд рeдoслeдa 

рaспoрeђивaњa прeдмeтa збoг oпрaвдaнe спрeчeнoсти судиje дa пo тoм прeдмeту 

пoступa (приврeмeнa спрeчeнoст зa рaд, oдсуствo у склaду сa пoсeбним 

прoписимa и сл.) 

Taкoђe, прeдмeти кojи прeмa гoдишњeм рaспoрeду пoслoвa трeбa дa сe 

рaспoрeдe jeднoм судиjи или вeћу, мoгу бити рaспoрeђeни другoм судиjи или вeћу, 

збoг oптeрeћeнoсти или спрeчeнoсти судиja дa пo тoм прeдмeту пoступa или пoстojaњe 

рaзлoгa зa изузeћe пo сили зaкoнa.  

Дoдeљeни прeдмeт мoжe сe oдузeти судиjи, oднoснo вeћу, aкo сe пoвoдoм 

притужбe стрaнкe утврди дa судиja или вeћe нeoпрaвдaнo oдугoвлaчe пoступaк, 

збoг дужeг oдсуствoвaњa судиje, изузeћa и прoмeнe гoдишњeг рaспoрeдa пoслoвa.  
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O нaвeдeним oдступaњимa oд прaвилa o рeдoслeду приjeмa и рaспoдeли 

прeдмeтa oдлучуje прeдсeдникa судa oбрaзлoжeним рeшeњeм, прoтив кojeг судиje, 

oднoснo вeћe кoje би пo гoдишњeм рaспoрeду трeбaлo дa пoступa, кao и стрaнкe у 

пoступку, имajу прaвo пригoвoрa прeдсeднику Aпeлaциoнoг судa у Бeoгрaду. 

 

7.4. Годишњи распоред послова 

Гoдишњим рaспoрeдoм пoслoвa oдрeђуjу сe судскa oдeљeњa, судскa вeћa и 

судиje кojи их чинe, тe прeдсeдници oдeљeњa и вeћa, кao и судиje кoje ћe их 

зaмeњивaти, кao и пoслoви судиjских пoмoћникa.  

Прeдсeдник oдeљeњa, oднoснo вeћa, стaрa сe дa сe пoслoви oбaвљajу 

блaгoврeмeнo, урeднo и jeднooбрaзнo, a судскa вeћa у сaстaву oдeљeњa oзнaчaвajу 

сe aрaпским брojeвимa. Рaспoрeдoм пoслoвa oдрeђуje сe и судскo oсoбљe зa рaд у 

писaрници и другим oргaнизaциoним jeдиницaмa судa. 

Прeдсeдник судa, пo прибaвљeнoм мишљeњу судиja, утврђуje рaспoрeд 

пoслoвa зa нaрeдну гoдину и сaoпштaвa гa нa сeдници свих судиja дo 1. дeцeмбрa. 

Нa гoдишњи рaспoрeд пoслoвa судиje имajу прaвo пригoвoрa, у рoку oд 3 дaнa oд 

дaнa сaoпштaвaњa нa сeдници свих судиja, o кojeм oдлучуje прeдсeдник нeпoсрeднo 

вишeг судa (зa Виши суд у Краљеву прeдсeдник Aпелационог судa у Крагујевцу).  

Утврђeни гoдишњи рaспoрeд пoслoвa мoжe сe у тoку гoдинe прoмeнити збoг 

избoрa нoвoг судиje, дужeг oдсуствa судиje или упрaжњeнoг судиjскoг мeстa.  

Пoступaк прoмeнe гoдишњeг рaспoрeдa пoслoвa спрoвoди сe нa исти нaчин 

кojим сe утвђуje гoдишњи рaспoрeд. 

 

7.5. Извештаји и статистика 

 

Судскa писaрницa сaстaвљa рeдoвнe и пoврeмeнe извeштaje o рaду oдeљeњa 

и служби, кojи су пoтрeбни судскoj упрaви, a нa oснoву кojих извeштaja сe 

рaзмaтрajу рeзултaти рaдa пojeдиних oдeљeњa, служби и судa кao цeлинe и дajу 

прeдлoзи зa унaпрeђeњe рaдa у суду. 

У суду сe трoмeсeчнo, шeстoмeсeчнo, гoдишњe и трoгoдишњe сaчињaвajу 

извeштajи o рaду судa, oдeљeњa и судиja пo прoписaнoj jeдинствeнoj мeтoдoлoгиjи 

и дoстaвљajу сe  министру, нeпoсрeднoм вишeм суду, Врхoвнoм кaсaциoнoм суду и 

Висoкoм сaвeту судствa. 

Виши суд у Краљеву, a прeмa гoдишњeм извeштajу o рaду зa 2019. гoдину, 

oствaриo je слeдeћe рeзултaтe: 

у овом извештајном периоду, функцију председника суда обављала је 

Биљана Николић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, која је изабрана за 

председника суда, одлуком Народне скупштине од 23.10.2019. године. Поред 

руковођења пословима судске управе, председник суда је поступала као 

председник ванпретресног већа, водила је поступак у предметима заштите права на 

суђење у разумном року и по потреби је учествовала у раду првостепених и 

другостепених кривичних и грађанских већа. 

 У току извештајног периода у Вишем суду у Краљеву су судијску функцију 

обављале следеће судије: Драгица Панчић, Мирољуб Вујовић, Зоран Грковић, 

Весна Радомировић, Весна Спасић, Срђан Ђукић, Светлана Јовановић и судија 
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Верослава Костић, закључно са 24.9.2019. године, када јој је престала судијска 

функција услед одласка у старосну пензију. У Посебно одељење за сузбијање 

корупције, Вишег суда у Краљеву, у овом извештајном периоду биле су 

распоређене следеће судије: Милан Давидовић, председник одељења, Кристина 

Деспотовић, Гордана Крстић, Ранко Радомировић, Драган Урошевић и Предраг 

Бошковић. Судија Злата Вујанац је преминула 6.2.2019. године, а пре тога се 

налазила на боловању, тако да фактички није ни обављала судијску функцију у 

овом извештајном периоду. Дакле, суд није био кадровски попуњен када су у 

питању судије, јер је судијску функцију обављало 13 судија. Судија Светлана 

Јовановић изабрана је за судију Вишег суда у Краљеву и ступила је на судијску 

функцију 17.05.2019. године.  

Укупно, у 2019. години, у Виши суд у Краљеву примљено је 10028 

предмета, што је нешто мање у односу на 2018. годину у којој је примљено 10653, 

али свакако знатно више у односу на 2017. годину, када је било примљено 7947 

предмета. Конституисање и рад Посебног одељења Вишег суда у Краљеву за 

сузбијање корупције, свакако је утицало је на то да се настави тенденција прилива 

великог броја предмета у Виши суд у Краљеву. Међутим, смањен број судија у 

суду, а самим тим и мањи број судија који су били распоређени у Посебно одељење 

(по конституисању Посебног одељења, судијску функцију у одељењу је обављало 7 

судија, а током извештајног периода 1.1.2019. – 31.12.2019. године судијску 

функцију је обављало 6 судија), утицало је и на смањење процента савладавања 

прилива у односу на 2018. годину – у 2018. години тај проценат је износио 116,03, 

док је у 2019. години износио 100,06%.  

Из извештаја о раду Вишег суда у Краљеву утврђује се да је нерешених 

предмета на почетку 2019. године било 655, од чега старих - по иницијалном акту 

120 предмета. Укупно је примљено 10028 предмета,  а просечан прилив предмета 

по судији износио је 70,13 предмета. Укупно у раду било је 10683 предмета, 

мериторно је решено 2960 предмета, на други начин 7074 предмета, тако да је 

укупно решено 10034 предмета, од тога 868 старих по иницијалном акту. Просечно 

решено по судији у одељењу је 70,17 предмета, остало је у раду као нерешено 649 

предмета, од чега старих по иницијалном акту 213 предмета. Просечно предмета у 

раду по судији у одељењу укупно је 49.92. Разматраних жалби је 713, потврђено је 

247 или 34,64%, преиначено је 426 одлука односно 59,75%, а укинуто 39 или 5,47%, 

док је 1 одлука или 0,14 % делимично преиначено или укинуто. Савладавање 

прилива је било 100,06%, проценат решених предмета 93,92%, укупан квалитет на 

нивоу суда 95,37%. 

Што се тиче квалитета рада суда од укупно 713 одлука које су разматране по 

жалби 247 одлука или 34.64% је потврђено, 426 одлука или 59.75% је преиначено, 

39 одлука или 5.47% је укинуто, док је 1 одлука или 0,14% делимично преиначено 

или укинуто. Проценат савладавања прилива је 100.06%, проценат решених 

предмета 93.92%, а укупан квалитет рада у Вишем суду у Краљеву је 95.37%. 

Пословима судске управе Вишег суда у Краљеву руководила је председник 

суда, Биљана Николић. У одсуству председника суда пословима судске управе 

руководила је заменик председника суда, судија Драгица Панчић.  

Судска управа је у овом периоду обављала послове уређивања унутрашњег 

пословања у суду, старање о благовременом и уредном обављању послова у суду, 
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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. 

Судска управа Вишег суда у Краљеву у 2019. години радила је 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 примљено је 28 притужби, које су странке изјављивале поднесцима или 

приликом пријема код председника суда и од наведеног броја притужби једна 

притужба је оцењена као основана. У складу са Судским пословником у судској 

управи се воде Евиденција о поднетим притужбама и Евиденција о обавештењима 

нижестепених судова о поднетим притужбама и одговорима за основне судове са 

овог подручја.  

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 

судoва 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.  

Поступање по притужбама је вршено ажурно, у роковима прописаним 

Судским пословником, а подносиоцима притужби достављани су потпуни 

извештаји о мерама које су предузете. На све притужбе странкама је одговорено од 

стране председника суда или његовог заменика. 

У току 2019. године председник Вишег суда у Краљеву завршила је 38 

предмета по жалби на решења основних судова са овог подручја којима је 

одлучивано о молбама осуђених за одлагање извршења казне затвора. 

У роковима предвиђеним Законом о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја одговорено је на 13 захтева тражиоцима информација.  

О захтевима за изузећа и искључење је поступано у складу са Законом о 

парничном поступку и Закоником о кривичном поступку.  
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8. ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ 
 

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: 

 Закон о судијама („Сл. гласник РС", бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 

8/2012, 121/2012, 124/2012, 101/2013, 111/2014, 117/2014, 40/2015, 63/2015, 

106/2015, 63/2016 и 47/2017); 

 Закон о уређењу судова („Сл.гласник РС“,бр. 116/08, 104/09, 101/10, 

31/2011,78/2011, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015, 13/2016, 108/2016, 

113/2017, 65/2018, 87/2018 и 88/2018); 

 Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

(„Сл.гласник РС“,бр. 101/13); 

 Судски пословник („Сл. гласник РС“, бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 

96/15, 104/15, 113/15 – испр. 39/16, 56/16, 77/2016, 16/2018 и 78/2018 );  

 Закон о Високом савету судства („Сл.гласник РС“, бр. 116/08, 101/10, 

88/2011 и 106/2015); 

 Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/05,101/07, 95/10, 

99/2014, 47/2018 и 30/2018);  

 Закон о општем управном поступку("Сл. гласник РС'', број 18/2016 и 

95/2018);   

 Закон о печату државних и других органа („Сл. гласник РС, бр. 101/07);  

 Закон о државним и другим празницима („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 

101/2007 и 92/2011);  

 Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 

13/2017, 113/2017, 95/2018);  

 Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/2005, 

81/2005 - испр, 83/2005 - испр, 64/2007, 67/2007 - испр, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 

94/2017 и 95/2018)   

 Уредба о припреми кадровског плана у државном органу („Сл. гласник 

РС“, бр. 8/06);  

 Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места 

државних службеника („Службени гласник РС“ број 117/2005, 108/2008, 109/2009, 

95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019 и 

4/2019),  

 Уредбе о разврставању радних места намештеника („Службени гласник 

РС“ број 5/2006 и 30/2006), 

 Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у 

државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19);  

 Уредба о вредновању рада државних службеника („Сл. гласник РС“, бр. 

2/2019);  

 Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника 

(„Службени гласник РС“ број 4/2019)  
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 Правилник о посебним компетенцијама за запослене у судовима, јавним 

тужилаштвима и Државном правобранилаштву („Службени гласник РС“ број 

18/2019), 

 Правилник о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, 

критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и 

јавним тужилаштвима („Службени гласник РС“ бр. 30/19);  

 Посебан колективни уговор за државне органе („Сл. гласник РС“, бр. 

38/19);  

 Општи колективни уговор („Сл. гласник РС“, бр. 50/08, 104/08 и 8/09);  

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС" 

бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/2009, 107/2009, 101/2010, 

93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 и 73/2018);  

 Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр.25/2019);  

 Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС, бр. 36/10); 

 Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са 

превенцијом и заштитом од злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 62/10);  

 Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. 

гласник РС“, бр. 30/10); 

 Правилник о облику и садржају знака забране пушења („Сл. гласник РС“, 

бр. 73/10 и 89/2017);  

 Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС" бр. 

101/05, 91/2015 и 113/2017); 

 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање 

појаве и ширења епидемије заразне болести ("Сл. гласник РС", бр.94/2020)  

 Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 14/2015 и 

68/2015);  

 Закон о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 73/10, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018 и 31/2019);  

 Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину (''Сл. гласник РС'', 

бр.38/19);  

 Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06);  

 Правилник о поступку отварања понуде и обрасцу за вођење записника о 

отварању понуде („Сл. гласник РС“, бр. 50/09);  

 Правилник о поступку јавне набавке мале вредности („Сл. гласник РС“, 

бр. 50/09);  

 Правилник о критеријумима за образовање комисија за јавне набавке 

(„Сл. гласник РС“, бр. 50/09);  

 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“, бр. 50/09);  

 Закон о платама државних службеника и намештеника (”Сл. гласник РС“ 

бр. 62/06, 63/06, 115/06, 101/07, 99/2010 108/2013,99/2014 и 95/2018) 

 Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица 

у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 44/08-пречишћен текст и 78/2012);  
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 Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и  запослених у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 

44/08);  

 Уредба о платама лица која обављају послове у посебним 

организационим јединицама државних органа за сузбијање организованог 

криминала („Сл. гласник РС“, бр. 14/03, 67/05, 105/05, 114/14);  

 Уредба о платама лица која врше функцију и обављају послове у 

тужилаштву за ратне злочине и у посебним организационим јединицама државних 

органа у поступку за ратне злочине („Сл. гласник РС“, бр. 97/03 и 67/05);  

 Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и 

намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 98/07, 84/2014 и 84/2015); 

 Одлука о накнадама судије који је премештен односно упућен („Сл. 

гласник РС“, бр. 18/10);  

 Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, 

бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/2011, 101/2011, 7/2012-усклађени дин.изн, 8/2013-

усклађени дин. изн, 47/2013, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн, 57/2014, 68/2014-

др.закон, 5/2015-усклађени дин.изн., 113/2017, 7/2017-усклађени дин.изн, 113/2017, 

7/2018-усклађени дин.изн, 95/2018 и 4/2019-усклађени дин.изн. );  

 Закон о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл.гласник РС'', 

бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 

53/10, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015, 

112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018);  

 Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18);  

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. 

гласник РС' бр. 120/04, 54/07,54/07,104/09 и 36/10);  

 Упутство за израду и објављивање информатора о раду државних органа 

(„Сл. гласник РС“, бр. 68/10);  

 Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа 

на којима се налазе информације од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 8/06);  

 Закон о заштити података о личности ("Сл. Гласник РС", бр. 97/08, 

104/09-др.закон, 68/2012-одлука УС и 107/2012);  

 Закон о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09);  

 Закон о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС'', бр.83/2014, 

58/2015 и 12/2016);  

 Закон о јавном тужилаштву („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 

101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012, 121/2012, 101/2013, 111/2014, 117/2014, 

106/2015 и 63/2016-одлука Ус);  

 Закон о  правобранилаштву („Сл. гласник РС, бр. 43/91);  

 Закон о адвокатури („Сл. гласник РС“, бр.31/2011 и 24/2012-одлука Ус);  

 Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Сл. гласник 

РС, бр.121/12);  

 Правилник о висини награде за рад адвоката одбране по службеној 

дужности („Сл. гласник РС, бр.23/14);  

 Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС, бр.72/2011, 101/2011, 

121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014);  
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 Кривични законик („Сл. гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 

111/09, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016); 

 Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским 

приредбама ("Сл. гласник РС'', број 67/03, 101/05, 90/07, 72/09, 111/2009, 104/2013 и 

87/2018);  

 Закон о спечавању насиља у породици („Сл. гласник РС“, бр. 94/2016) 

 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној 

заштити малолетних лица("Сл. гласник РС'', број 85/05);  

 Закон о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС“, бр. 45/91, 

53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 30/10); 

 Закон о спречавању прања новца и финансирању теророзма („Сл. гласник 

РС, бр.113/17);  

 Закон о рехабилитацији („Сл. гласник РС, бр. 92/11);  

 Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела („Сл. гласник 

РС, бр. 32/13 и 94/16);  

 Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима („Сл. 

гласник РС, бр. 20/09); 

 Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник РС, бр. 46/95, 18/05, 85/12, 

45/2013, 55/14, 6/15, 106/15); 

 Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС, бр.72/11, 49/13, 74/13, 55/14 и 

87/18); 

 Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр, 106/15, 106/16 и 

113/17); 

 Закон о промету непокретности („Сл. гласник РС, бр. 93/14, 121/14 и 

6/15); 

 Закон о основама својинскоправних односа („Сл. гласник РС, бр. 115/05); 

 Закон о облигационим односима („Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 

и 44/99); 

 Закон о наслеђивању („Сл. гласник РС, бр. 46/95, 101/03 и 6/2015); 

 Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља („Сл. 

гласник РС“, бр. 46/06);  

 Закон о заштити права на суђење у разумном року („Сл. гласник РС“, бр. 

40/2015); 

 Закон о правосудној академији („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 32/2014, 

106/2015);  

 Закон о посредовању у решавњу спорова („Сл. гласник РС, бр. 55/14);  

 Закон о управним споровима ("Сл. гласник РС'', број 111/09);  

 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 32/2013); 

 Закон о планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019);  

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС'', број 

41/09, 53/10, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/16, 24/2018, 41/18, 41/18-

др.закон, 87/2018 и 23/2019);  

 Породични закон ("Сл. гласник РС'', број 18/05, 72/11-др.закон и 6/2015);  
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 Закон о ауторском и сродним правима ("Сл. гласник РС'', број 

104/09,99/11,119/12 и 29/16);  

 Закон о патентима ("Сл. гласник РС'', број99/11,113/17, 95/18); 

 Закон о жиговима ("Сл. гласник РС'', број 104/09, 10/2013 и 44/2018-

др.закон);  

 Закон о девизном пословању ("Сл. гласник РС'', број 62/06, 31/2011, 

119/2012, 139/2014 и 30/2018);  

 Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС'', број 23/01 и 20/09);  

 Закон о хипотеци ("Сл. гласник РС'', број 115/05, 60/2015, 63/2015 и 

83/2015);  

 Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС'', број104/16);  

 и 101/05);  

 Закон о полицији ("Сл. гласник РС'', број 6/2016, 24/2018, и 87/2018);  

 Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода („Сл. 

лист СЦГ – међународни уговори“, бр. 9/03 и 5/05). 

 Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019) 

 Уредба о мерама за време ванредног стања ("Сл. гласник РС", 

бр.31/2020...49/20) 

 Уредба о начину учешћа оптуженог на главном претресу у кривичном 

поступку који се одржава за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. 

године ("Сл. гласник РС", бр.49/2020) 

 Уредба о роковима у управним поступцима за време ванредног стања 

("Сл. гласник РС", бр.41/2020 и 43/20) 

 Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања ("Сл. 

гласник РС", бр. 38/2020) 
 

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ ПРУЖА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 

              Виши суд у Краљеву у оквиру свог рада поред одлучивања по предметима, 

пружа заинтересованим лицима и следеће услуге:   

  информације о предметима; 

  достављање докумената који су у поседу суда; 

 објављивање информација и докумената којима располаже Виши суд у Краљеву 

на интернет страници суда; 

  поступање по притужбама грађана на рад суда; 

  пријем странака; 

  поступање по поднетим молбама за хитно решавање предмета; 

  правна помоћ; 

  поступање по захтевима грађана за приступ информацијама од јавног значаја. 
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10.  ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

10.1. Информације о предметима 
 

 Странке имају могућност да се информишу о предметима који се воде пред 

овим судом, сваког радног дана у току радног времена од 7,30 до 15,30 часова.  

 Информације о предмету странке могу добити усменим путем у писарници 

суда или телефонским путем, ако је то могуће. 

 Странке могу добити следеће информације о предмету: 

-    пословни број предмета;  

- име судије који је задужен предметом; 

- кретање предмета (подаци се дају на основу података из уписника и 

ограничени су само на фазу поступка). 

 Странке могу да прегледају, фотокопирају и преписују списе предмета код 

којих је поступак у току, у свако време, осим 3 дана пре заказаног рочишта уколико 

би се тиме ометала припрема суђења.  

 Захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа, односно 

умножавање, странке подносе на образцима прописаним Судским пословником 

(образац број 134, 135 и 136). Обавештења о месту и времену прегледања списа 

странци ће се доставити, односно саопштити најкасније у року од 24 часа од 

пријема захтева на погодан начин. 

 О захтеву за прегледање, фотокопирање и преписивање списа, одлучује се у 

складу са законом. 

 Увид, фотокопирање и препис списа странке могу вршити на за то 

одређеном месту и под надзором судског особља у писарници суда. 

 Осталим лицима која имају оправдан интерес да прегледају, фотокопирају 

или преписују списе предмета дозвола се даје у складу са законом.  

 По правноснажном окончању поступка дозволу за прегледање списа даје 

Председник суда.   

 

10.2. Достављање докумената који су у поседу суда 

 

Виши суд у Краљеву као носилац судске власти у Републици Србији, у својој 

архиви чува оригиналну документацију насталу у раду суда и то: судске одлуке, 

записнике са седница одељења, упутства, правилнике, различите врсте евиденција 

о судијама и запосленима (нпр. евиденција о присутности на раду, евиденција о 

лицима која се пријављују на конкурс за попуну радних места…), кадровски план и 

др. 

На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја информације и документи којима располаже Виши суд у Краљеву, а који су 

настали у раду или у вези са радом суда, доступни су свакоме ради остварења и 

заштите интереса јавности да зна. 
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10.3. Објављивање информација и докумената којима располаже Виши суд у 

Краљеву на интернет страници суда 

 
 

На интернет страници Вишег суда у Краљеву су доступни: текстови 

упутстава и правилника која је издао председник Вишег суда у Краљеву, годишњи 

распореди послова, програми решавања старих предмета, списак свих запослених у 

суду уз посебно навођење у коју организациони јединицу суда су распоређени, 

подаци о начину на који је могуће присуствовати суђењима, одговори на најчешће 

постављана питања суду, извештаји о раду суда, извештаји о поднетим 

притужбама, као и обрасци који су значајни за бржу доступност суда грађанима.  

 

10.4. Притужбе грађана на рад суда 

 

Стрaнкa или други учесник у судском поступку имa прaво притужбе нa рaд 

судa, кaдa смaтрaју дa се поступaк одуговлaчи, дa је непрaвилaн или дa постоји 

било кaкaв недозвољен утицaј нa његов ток или исход. 

 Предмет притужбе не може бити начин управљања поступком или правни 

став које је поступајући судија или веће заузело у својој одлуци, већ ће исто бити 

предмет разматрања надлежног другостепеног суда по евентуално уложеном 

правном леку.  

 Притужба председнику суда може се изјавити због одуговлачења поступка 

или других неправилности у поступку (нпр. због неправилности код расподеле 

предмета судијама, одлагања расправа без разлога, неблаговремене израде одлуке, 

затим 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).  

 Све притужбе подносе се у писаном облику председнику Вишег суда у 

Краљеву, путем поште или на шалтеру пријема, као и електронским путем. 

 

 

Писмена притужба треба да садржи:  

 

 наслов „За председника суда“ 

 број предмета на који се односи (или уколико странка не зна број 

предмета име и презиме странака у поступку) 

 разлог због кога се подноси 

 пуно име и презиме и тачна адреса подносиоца притужбе 

 

 Подношењем уредне притужбе подносилац избегава могућност да му 

притужба буде враћена на допуну због непотпуности и тиме се скраћује време 

потребно за разматрање основаности притужбе.  

Кaд стрaнкa или други учесник у поступку поднесу притужбу, председник 

судa дужaн је дa је рaзмотри и дa о њеној основaности и предузетим мерaмa 

обaвести подносиоцa притужбе, кaо и председникa непосредно вишег судa, a све у 

року од 15 дaнa од дaнa пријемa притужбе. 
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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 осам дана од дана пријема налога, а ако подносилац то не учини, 

одбациће притужбу. 

 Виши суд у Краљеву поступа по притужбама странака које се односе на рад 

овог суда и на рад основних судова (Основни суд у Краљеву и Основни суд у 

Рашкој). 

 Странке имају могућност и да притужбу упуте непосредно наведеним 

основним судовима, у складу са чланом 9, став 2. Судског пословника. Притужбе 

на рад свих судова се могу упутити и Високом савету судства и Министарству 

правде РС.  

 О поднетој притужби и одговору на исту председник Вишег суда у Краљеву 

увек обавештава председника Апелационог суда у Крагујевцу, а уколико је 

притужба поднета преко тог суда, Министарства правде, Врховног касационог суда 

и Високог савета судства о њеној основаности се обавештавају и министар правде и 

ВСС.  

 Ради утврђивања основаности притужбе председник суда ће утврдити када 

је поднет иницијални акт у тој правној ствари, које су све радње у управљању 

поступком предузете, да ли је поступак у некој фази био у прекиду, уколико 

поступак дуго траје да ли је поступајући судија предузео све мере на које је 

овлашћен законом да се оствари право странака на суђење у разумном року, по 

потреби прибавиће изјаву од поступајућег судије или запосленог на који се 

притужба односи и друго.  

 Уколико председник суда утврди да је притужба основана предузима 

конкретне мере на које је овлашћен законом како би се отклониле уочене 

неправилности.  

10.5. Пријем странака 

 

 У циљу бржег и ефикаснијег рада суда сваког уторка и петка у периоду од 

13,00 до 14,00 часова се врши пријем странака код председника суда.  

 Разговор могу обавити само странке у поступку, њихови пуномоћници и 

законски заступници. За заказивање је неопходно да странка зна број предмета како 

би се предмет пре пријема изнео заменику председника суда ради упознавања 

(уколико странка не зна под којим бројем се води предмет мора навести имена 

странака у поступку ради идентификовања предмета).  

 

10.6. Поступање по поднетим молбама за хитно решавање предмета 
 

          Странке, њихови законски заступници и пуномоћници овлашћени су за 

подношење молби за хитно решавање предмета Вишем суду у Краљеву. Ова молба 

може се односити како на рад Вишег суда у Краљеву, тако и на основних судова 

који потпадају под надлежност Вишег суда у Краљеву. 
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 Све молбе подносе се у писаном облику председнику суда, путем поште или 

на шалтеру пријема у згради суда, као и електронским путем. 

 Свака молба мора да садржи: податке о подносиоцу молбе (лично име и 

адреса), број судског предмета на који се молба односи (уколико подносилац молбе 

не зна под којим бројем је предмет заведен довољно је да наведе имена странака у 

поступку) и разлоге због којих се тражи прекоредно решавање тог предмета у суду. 

 Све молбе које стигну у суд, најпре се разврставају и заводе у судској 

управи, а затим се прослеђују на увођење у евиденцију путем које се прати даље 

поступање. Евиденција о поступању по молбама води се у електронском облику, 

тачно и ажурно тако да служи као основа за давање информација, одговора, израду 

извештаја, прегледа о поступању, као и за предузимање других мера. 

 

10.7. Правна помоћ 
 

 Судским пословником прописано је да је сваки суд дужан да ван судског 

поступка, на местима посебно одређеним и видно означеним у згради суда (инфо 

пулт), грађанима без обзира на имовно стање пружи опште правне информације и 

почетан правни савет (о правном статусу особе, о могућностима постизања мирног 

решавања спора, информације које се односе на сам поступак пред судом и 

поједине фазе поступка, о надлежности суда, појединим правилима поступка, 

трошковима поступка, начину и месту извршења одлуке, о могућности 

остваривања права на бесплатну правну помоћ, информације о регистру пружалаца 

бесплатне правне помоћи, регистру посредника за решавање спорова, као и о праву 

на обавезну одбрану).  

 Правну помоћ могу пружати судијски помоћници и друго судско особље, у 

суду у складу са пословима које обављају.  

 Одређене информације се могу објављивати штампањем, јавним 

објављивањем или уручивањем писаног текста у згради суда или у средствима 

јавног информисања (интернет страница или на други погодан начин).  

 У одређеном судском поступку поуку о правима која им припадају странке 

добијају од судије који управља поступком. 

 Према Закону о парничном поступку суд ће странку која нема пуномоћника 

и која се из незнања не користи својим процесним правима која јој припадају по 

закону поучити које парничне радње може предузети.  

 Такође, Закоником о кривичном поступку прописана је дужност суда и 

државних органа који учествују у поступку да окривљеног или друго лице које 

учествује у поступку а из незнања би могло да пропусти неку радњу у поступку, 

или да због тога не користи своја права, поуче о правима која му по том законику 

припадају и о последицама пропуштања радње.  

У складу са Судским пословником:  

 у грађанском поступку, суд може доставити писано обавештење које 

садржи: поуку о праву на ослобођење од плаћања трошкова поступка, 

праву на бесплатну правну помоћ и бесплатно заступање, праву на 

бесплатног тумача, медијацију и слично. Ово обавештење се може 

доставити уз позив за припремно или прво рочиште за главну расправу, 

као и у поступку претходног испитивања тужбе, уколико суд процени да 

је то потребно;  
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 у кривичном поступку, суд може доставити писано обавештење 

осумњиченом односно окривљеном, пре првог саслушања којим га 

обавештава о његовим правима приликом саслушања (праву на одбрану, 

браниоца, односно постављење обавезног браниоца, да у поступку 

користи језик који разуме, преводиоца и тумача, поверљив разговор пре 

саслушања);  

Другу врсту правне помоћи, која не представља општу правну информацију 

(састављање тужби и других поднесака, заступање пред судом) пружају адвокати, 

односно службе правне помоћи које се оснивају у јединицама локалне самоуправе, 

у складу са законом. 

 

11.  ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 

11.1. Извештај о раду по поднетим притужбама у 2019. години 

 
 У овом извештајном периоду у Судској управи Вишег суда у Краљеву као 

притужба је заведено укупно 28 поднесака које су странке изјављивале писаним 

или усменим путем приликом пријема код председника суда. Од наведеног броја 

притужби, све су биле подобне за разматрање, 27 притужби је оцењено као 

неосновано, а 1 притужба као основана из разлога што жалба подносиоца притужбе 

изјављена против решења о продужењу притвора није одмах достављена 

Апелационом суду у Крагујевцу на одлучивање, већ заједно са жалбом на пресуду.  

 

Oсновни подаци о предметима 

 

1) Су VI 1/19 – притужба се односи на поступање председника Основног суда у 

Краљеву, изјављена је преко Министарства правде, притужилац је адвокат Душан 

С. Обренчевић из Београда, а притужба указује на незаконито поступање 

председника суда приликом разматрања притужби које је наведени адвокат 

подносио том суду. Наводи притужбе су проверени, председник Основног суда у 

Краљеву је доставио извештај о поступању по притужбама притужиоца адв. 

Душана С. Обренчевића, те је утврђено да у поступању председника Основног суда 

у Краљеву није било неправилности нити незаконитог поступања, па је притужба 

оцењена као неоснована. 

2) Су VI 2/19 – притужба се односи на поступање Основног суда у Краљеву и 

Вишег суда у Краљеву, изјављена је преко Апелационог суда у Крагујевцу, 

притужилац је Милан Ђоковић из Краљева. Притужбом се указује на 

неправилности и одуговлачење поступка у предмету Основног суда у Краљеву П. 

661/17 и Вишег суда у Краљеву Гж. 140/18 . Након што је прибављен извештај од 

председника Основног суда у Краљеву, притужба је оцењена неоснованом 

25.1.2019. године.   

3) Су VI 3/19 – притужба се односи на рад Вишег суда у Краљеву, подносилац је 

Јованка Пењишевић из Рашке, а притужба је достављена овом суду од стране 

Републичког јавног тужилаштва којем је поднесак упућен. Притужба се односи на 

неправилности у поступању другостепеног кривичног већа у предмету Кж1. 170/18. 
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На основу члана 328б став 7 Судског пословника, председник суда је нашао да није 

надлежан да одлучује о овој притужби будући да се ради о правноснажно 

окончаном предмету.  

4) Су VI 4/19 – притужба се односи на рад Основног суда у Краљеву, изјављена је 

непосредно председнику Вишег суда у Краљеву, а притужилац је Божидар Ракић из 

Краљева. Притужба указује на неправилан рад судије у предмету извршења 

Основног суда у Краљеву И. 2489/10. На основу члана 328б став 7 Судског 

пословника, председник суда је нашао да није надлежан да одлучује о овој 

притужби, будући да се ради о правноснажно окончаном предмету.  

5) Су VI 5/19 – притужба се односи на поступање Вишег суда у Краљеву у 

предмету П. 33/18, притужилац је Рајовић Драгић из Београда, изјављена је 

непосредно председнику Вишег суда у Краљеву. Наводима притужбе се не указује 

на незаконито поступање судије Весне Спасић у наведеном предмету, већ се односе 

на вређање личности наведене судије. Будући да притужба има увредљиву 

садржину, председник суда је утврдила да притужилац злоупотребљава право на 

притужбу, те је притужба одбачена сходно члану 9а став 2 и 3 Судског пословника.  

6) Су VI 6/19 - притужба се односи на рад Основног суда у Краљеву, изјављена је 

преко Апелационог суда у Крагујевцу, а притужиоци су Славољуб Жаревац и 

Слободан Миковић из села Витановац. Притужбом се указује на неправилност у 

поступању судије у предмету Основног суда у Краљеву К. 466/18. Притужба је 

размотрена, прибављен је извештај председника Основног суда у Краљеву, те је 

оцењена неоснованом. 

7) Су VI 7/19 – притужба се односи на рад Вишег суда у Краљеву, притужилац је 

Рајовић Драгић из Београда, притужба је изјављена преко Високог савета судства, а 

односи се на поступање овог суда и судије Весне Спасић у предмету П. 33/18, 

односно притужилац исказује незадовољство одлуком коју је донела поступајућа 

судија. На основу члана 328б став 7 Судског пословника, председник суда је нашао 

да није надлежан да одлучује о притужби.  

8) Су VI 8/19 – притужба се односи на рад Вишег суда у Краљеву, изјављена је 

непосредно председнику Вишег суда у Краљеву, а подносилац притужбе је Драгић 

Рајовић из Београда. Наводи притужбе се односе на неправилности у поступању 

другостепеног грађанског већа састављеног од судија Верославе Костић, 

председника већа, и Срђана Ђукића и Весне Спасић, чланова већа, у предмету Гж. 

744/18. На основу члана 328б став 7 Судског пословника, председник суда је нашао 

да није надлежан да одлучује о притужби, будући да се ради о правноснажно 

окончаном предмету.  

9) Су VI 9/19 – притужба се односи на рад Вишег суда у Краљеву, изјављена је 

непосредно председнику Вишег суда у Краљеву, а подносилац притужбе је Драгић 

Рајовић из Београда. Наводи притужбе се односе на неправилности у поступању 

другостепеног грађанског већа састављеног од судија Верославе Костић, 

председника већа, и Срђана Ђукића и Весне Спасић, чланова већа, у предмету Гж. 

159/19. На основу члана 328б став 7 Судског пословника, председник суда је нашао 

да није надлежан да одлучује о овој притужби будући да се ради о правноснажно 

окончаном предмету.  
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10) Су VI 10/19 – притужба се односи на поступање Вишег суда у Краљеву, , 

изјављена је непосредно Вишем суду у Краљеву, притужилац је Дарко Драговић из 

Врњачке Бање, који се тренутно налази у притвору у Окружном затвору у Краљеву. 

Наводима притужбе се указује на то да жалба коју је притужилац изјавио против 

решења Кв. 28/19 од 1.3.2019. године, а којим је притужиоцу продужен притвор 

још за 60 дана, није одмах достављена Апелационом суду у Крагујевцу. Након 

прибављања изјашњења од стране поступајућег судије, Мирољуба Вујовића, 

утврђено је да је притужба основана, након чега је жалба притужиоца, заједно са 

жалбом изајвљеном против пресуде Вишег суда у Краљеву К. 4/18 од 19.3.2019. 

године, достављена Апелационом суду у Крагујевцу на одлучивање.  

11) Су VI 11/19 – притужба је изјављена преко Апелационог суда у Крагујевцу; 

притужилац је Драгић Рајовић из Београда, а наводима притужбе се указује на 

незаконито поступање председника Вишег суда у Краљеву приликом разматрања 

притужби које је Драгић Рајовић подносио овом суду. Након разматрања притужбе, 

утврђено је да је председник суда приликом разматрања сваке притужбе 

притужиоца Драгића Рајовића поступала у складу са Судским пословником и 

Законом о уређењу судова, тако да су наводи притужиоца оцењени неоснованим. 

12) Су VI 12/19 - притужба је изјављена непосредно председнику Вишег суда у 

Краљеву, односи се на рад Основног суда у Рашкој и председника тог суда Стојана 

Срећковића, а притужилац је Жарко Спајић из Брвенице. Наводима притужбе се 

указује на незаконито поступање председника суда приликом одбијања захтева 

притужиоца за копирање списа К. 140/14. Након разматрања пртужбе и 

прибављања извештаја од председника Основног суда у Рашкој, утврђено је да је 

притужба неоснована дана 28.6.2019. године.  

13) Су VI 13/19 - притужба је изјављена непосредно председнику Вишег суда у 

Краљеву, односи се на рад Основног суда у Рашкој и Вишег суда у Краљеву, а 

притужилац је Жарко Спајић из Брвенице. Притужилац указује да није задовољан 

одлукама донетим од стране Основног суда Рашка и Вишег суда Краљево. На 

основу члана 328б став 7 Судског пословника, председник суда је нашао да није 

надлежан да одлучује о овој притужби будући да се ради о правноснажно 

окончаном предмету.  

14) Су VI 14/19 - притужба је изјављена преко Министарства правде, а односи се на  

поступање Вишег суда у Краљеву, а притужилац је Живанка Скочајић из Краљева. 

Притужилац указује да јој од стране ангажованог пуномоћника нису биле 

достављане одређене судске одлуке. Притужба је оцењена као неоснована, јер је у 

тренутку подношења притужбе предмет правноснажно окончан, међутим 

притужиоцу је удовољено, односно достављене су јој тражене судске одлуке. 

15) Су VI 15/19 – притужба достављна од стране Вишег суда у Београду, односила 

се на поступање тог суда у предмету који се водио под бројем Гж. 576/18, односно 

на дуго трајање жалбеног поступка у наведеном предмету. Предмет Вишег суда у 

Београду Гж. 576/18 делегиран је Вишем суду у Краљеву решењем Врховног 

касационог суда Р. 4598/19 од 6.6.2019. године. Када је у питању поступање Вишег 

суда у Краљеву, притужба је оцењена као неоснована, пре свега јер је предмет 

достављен Вишем суду у Краљеву у релативно кратком периоду пре тога, односно 

11.7.2019. године. Такође, поступајућа судија је у кратком року након тога предмет 

изнела на седницу већа и одлучено је о предметној жалби. 
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16) Су VI 16/19 – притужба је изјављена преко Високог савета судства, односи се 

на рад Основног суда у Рашкој у предмету П. 127/19, а притужилац је Милан 

Срећковић из Рашке. У притужби су само паушално наведене чињенице које се 

тичу личног живота ВФ председника Основног суда у Рашкој, а није наведено 

конкретно да ли постоји утицај на тог и исход поступка који се води пред 

Основним судом у Рашкој.  Најзад, притужба се базира на увредама упућеним ВФ 

председника Основног суда у Рашкој и има увредљиву садржину. Будући да 

притужба има увредљиву садржину, председник суда је утврдила да притужилац 

злоупотребљава право на притужбу, те је притужба одбачена сходно члану 9а став 

2 и 3 Судског пословника.  

17) Су VI 17/19 – притужба је изјављена преко Високог савета судства, односи се 

на рад Основног суда у Краљеву, и то Вф председника суда и судија Основног суда 

Краљево, а базира се на увредама упућеним ВФ председника суда и судијама. 

Притужба сличне садржине, подносиоца Милана Ђоковића, већ је подношена 

преко Апелационог суда у Крагујевцу у јануару 2019. године, због чега је притужба 

одбачена, сходно члану 9а став 2 и 3 Судског пословника. 

18) Су VI 18/19 – притужба је достављена на надлежност Вишем суду у Краљеву, 

од стране Дирекције полиције, ПУ Краљево. Притужилац је Миливоје Жупац из 

места Руђинци код Врњачке Бање, а указује на незадовољство поступања Основног 

суда у Краљеву, у смислу незадовољства оценом доказа од стране поступајуће 

судије. Наводи притужбе оцењени су као неосновани, јер је утврђено да на страни 

Основног суда у Краљеву није било неправилности и недозвољеног утицаја на ток 

и исход поступка. 

19) Су VI 19/19 – притужба је изјављена преко Апелационог суда у Крагујевцу од 

стране адв. Ивице Вукићевића из Краљева, а односи се на поступање Вишег суда у 

Краљеву, а разлог притужења је одуговлачење поступка. Притужба је оцењена као 

неоснована, јер је утврђено да на страни Вишег суда у Краљеву није било 

одуговлачења поступка.  

20) Су VI 20/19 – притужба је поднета непосредно Вишем суду у Краљеву, а 

односи се на поступање Основног суда у Краљеву у предмету П. 1194/12, а 

подносилац притужбе је Александар Котуровић из Чукојевца. Притужилац указује 

на незадовољство поступања Основног суда у Краљеву, у смислу незадовољства 

оценом доказа од стране поступајуће судије. Наводи притужбе оцењени су као 

неосновани, јер  је утврђено да на страни Основног суда у Краљеву није било 

неправилности и недозвољеног утицаја на ток и исход поступка. 

21) Су VI 21/19 – притужба је поднета непосредно Вишем суду у Краљеву, а 

односи се на поступање Основног суда у Краљеву у предмету П1. 452/19, 

пртужилац је Јован Кузмановић из Матарушке Бање. Притужилац указује на 

неправилност одлуке Основног суда у Краљеву, у смислу незаконитог поступања 

судија која поступа у предмету. Наводи притужбе оцењени су као неосновани, јер  

је утврђено да на страни Основног суда у Краљеву није било неправилности и 

недозвољеног утицаја на ток и исход поступка. 

22) Су VI 22/19 – притужба је поднета преко Министарства правде, а односи се на 

поступање Вишег суда у Краљеву у предмету Гж2. 14/19, притужилац је Гордана 

Пантелић из Краљева. Разлог притужења је незадовољство одлуком коју је донео 
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Виши суд Краљево. На основу члана 328б став 7 Судског пословника, председник 

суда је нашао да није надлежан да одлучује о овој притужби будући да се ради о 

правноснажно окончаном предмету.  

23) Су. VI 24/19 – притужба је поднета непосредно Вишем суду у Краљеву, а 

односи се на поступање Вишег суда у Краљеву, судије Весне Спасић у предмету  

Гжрр.131/19. Разлог притужења је незадовољство одлуком коју је донео Виши суд 

Краљево.  На основу члана 328б став 7 Судског пословника, председник суда је 

нашао да није надлежан да одлучује о овој притужби будући да се ради о 

правноснажно окончаном предмету.  

24) Су VI 25/19 – притужба достављна од стране Вишег суда у Београду, односила 

се на поступање тог суда у предмету који се водио под бројем Гж. 4484/17, односно 

на дуго трајање жалбеног поступка у наведеном предмету. Предмет Вишег суда у 

Београду Гж. 4484/17 делегиран је Вишем суду у Краљеву решењем Врховног 

касационог суда Р. 4598/19 од 6.6.2019. године. Када је у питању поступање Вишег 

суда у Краљеву, притужба је оцењена као неоснована, пре свега јер је предмет 

достављен Вишем суду у Краљеву у релативно кратком периоду пре тога, односно 

11.7.2019. године. Такође, поступајућа судија је у кратком року након тога предмет 

изнела на седницу већа и одлучено је о предметној жалби. 

25) Су VI 26/19 - притужба је поднета непосредно Вишем суду у Краљеву, а односи 

се на поступање Основног суда у Краљеву у предметима П1-740/11, П1 789/11, П1 

715/15 и К-322/15 и Окружног суда Краљево (сада Виши суд Краљево). 

Притужилац није задовољан одлукама које је доносио Основни суд Краљево у 

напред наведеним предметима, као ни одлуком коју је донео Окружни суд 

Краљево. Поступци Основног суда у Краљеву у предметима П1-740/11, П1-789/11 

и К-322/15 правоснажно су окончани, као и поступак који је вођен пре Окружним 

судом у Краљеву. Наводи притужбе, који се односе на поступање Основног суда у 

Краљеву у предмету П1-715/15, оцењени су као неосновани. У односу на наведене 

правноснажно окончане предмете, председник суда је нашао, на основу члана 328б 

став 7 Судског пословника, да није надлежан да одлучује о овој притужби. 

26) Су VI 27/19 – притужба је поднета преко Министарства правде, а односи се на 

поступање Основног суда у Краљеву у предмету Пл. 5/19. Разлог подношења 

притужбе је указивање на незаконито поступање тог суда пруликом издавања 

платног налога. Наводи притужбе оцењени су као неосновани, јер  је утврђено да 

на страни Основног суда у Краљеву није било неправилности и недозвољеног 

утицаја на ток и исход поступка. 

27) Су VI 28/19 – притужба је поднета непосредно Вишем суду у Краљеву, односи 

се на поступање Вишег суда у Краљеву у предмету К. 30/19, притужилац је Дарко 

Драговић. Притужилац указује да није задовољан редоследом питања и одговора, 

на који начин је председник већа уносио у записник о главном претресу. Наводи 

притужбе оцењени су као неосновани, јер  је утврђено да на страни Вишег суда у 

Краљеву није било неправилности и недозвољеног утицаја на ток и исход поступка. 

28) Су VI 29/19 – притужба је поднета непосредно Вишем суду у Краљеву, односи 

се на поступање Вишег суда у Краљеву у предмету П. 38/18, притужилац 

„Адвокатска канцеларија Лапчевић“. Разлог притужења је што се предмет налази 

код поступајуће судије, а не у писарници. Наводи притужбе оцењени су као 
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неосновани, јер  је утврђено да на страни Вишег суда у Краљеву није било 

неправилности и недозвољеног утицаја на ток и исход поступка. 

Од укупног броја притужби (28) које су примљене у Виши суд у Краљеву, 

18 притужби се односи на рад Вишег суда у Краљеву, а 12 на рад нижестепених 

судова (дакле 2 притужбе указују истовремено на неправилности у раду и Вишег и 

нижестепеног суда).  

 

11.2. Извештај о раду по поднетим притужбама у периоду 1.1.2020. до 15.8.2020. 

години 

 

У овом извештајном периоду у Судској управи Вишег суда у Краљеву као 

притужба је заведено укупно 6 поднесака које су странке изјављивале писаним или 

усменим путем приликом пријема код председника суда. Од наведеног броја 

притужби, све су биле подобне за разматрање и све су оцењене као неосноване. 

 

Oсновни подаци о предметима 

 

1) Су VI 1/20 – притужба се односи на поступање Вишег суда у Краљеву, 

конкретно судије Светлане Јовановић, а указује на одуговлачење поступка. 

Притужба је поднета преко Министарства правде, а подносилац је адв. Александра 

Благојевић из Ниша. По притужби је поступљено и оцењена је као неоснована. 

2) Су VI 2/20 – притужба се односи на поступање Вишег суда у Краљеву, 

конкретно поступање суда у другостепеном грађанском већу. Притужба је поднета 

преко Министарства правде, а подносилац је Ратко Бажалац из Краљева. По 

притужби је поступљено и утврђено је да се ради о поступку који је правноснажно 

окончан, због чега је притужиоцу одговорено да председник суда није надлежан да 

одлучи о притужби. 

3) Су VI 3/20 – притужба се односи на поступање Основног суда у Краљеву, а 

указује на одуговлачење поступака пред тим судом, и то два парнична поступка и 

један извршни поступак. Подносиоци притужбе су два лица Милан Ђоковић и 

Милутин Златић. По притужби је поступљено, тако што делимично није 

разматрана, с` обзиром да два поступка,  један извршни и један парнични, на која 

се указује притужбом су правноснажно окончана. У другом делу, када је у питању 

преостали парнични поступак, у коме је поступајућа судија Бојана Поповић, 

притужба је оцењена као неоснована, о чему је обавештен подносилац притужбе. 

4) Су VI 4/20 – притужба се односи на рад Вишег суда у Краљеву, изјављена је 

непосредно председнику Вишег суда у Краљеву, а притужилац је Раденко 

Глигоријевић из места Папратиште, Јелен Дол. Притужба указује на неправилан 

рад судије Светлане Јовановић у предмету П1. 136/19. На основу члана 328б став 7 

Судског пословника, председник суда је нашао да није надлежан да одлучује о овој 

притужби, будући да се ради о правноснажно окончаном предмету.  

5) Су VI 5/20 – притужба се односи на поступање Основног суда у Краљеву, 

притужилац је Југослав Бркушанин из Краљева, изјављена је преко Апелационог 

суда у Крагујевцу. Наводима притужбе се не указује на незаконито поступање 

Основног суда у Краљеву у поступцима К. 552/18 и П. 1198/18. Притужба је 

размотрена и утврђено је да је поступак К. 552/18 правноснажно окончан. Када је у 
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питању поступање Основног суда у Краљеву у поступку предмету П. 1198/18, 

утврђено је да није било неправилности ни пристрасног поступања судије, већ се 

поступак спроводи у складу са одредбама Закона о парничном поступку. Поред 

тога, нема никаквих околности које би указивале да се поступак одуговлачи и да 

постоји било какав недозвољен утицај на његов ток, а посебно не на исход, па су 

наводи притужбе оцењени као неосновани.  

6) Су VI 6/20 - притужба се односи на поступање Вишег суда у Краљеву у 

предмету Гж. 741/18, притужилац је Јонас Божидар из Лознице, изјављена је 

председнику Вишег суда у Краљеву. Наводима притужбе се не указује на 

незаконито поступање Вишег суда у Краљеву, међутим како се ради о 

правноснажно окончаном предмету, председник суда је нашао да није надлежан да 

одлучује о овој притужби. 

Од укупног броја притужби (6) које су примљене у Виши суд у Краљеву, 4 

притужбе се односе на рад Вишег суда у Краљеву, а 2 се односе на рад Основног 

суда у Краљеву. 

 

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 
12.1. Буџет Виших судова за 2020. годину 

 

Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“ бр. 84/19) 

 

6.6  ВИШИ СУДОВИ 

330 Судови  

Екон. 

класи     Опис              Укупна  

фик.                   средства 

 

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)       980.980.000                                                                                                             

  

412  Социјални доприноси на терет послодавца                                              174.614.000  

  

413     Накнаде у натури                 800.000 

  

414         Социјална давања запосленима                400.000 

  

415         Накнаде трошкова за запослене           18.000.000 

 

416         Награде запосленима и остали посебни расходи           2.051.000 

 

421         Стални трошкови          230.000.000 

 

422         Трошкови путовања              3.000.000  

 

423  Услуге по уговору                    1.034.876.000  

 

426  Материјал             60.000.000 

 

482       Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                         1.200.000 

 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова                                                            130.000.000 

 



Информатор о раду Вишег суда у Краљеву, 

Датум ажурирања 24.08.2020. године 

49 

485 Накнада штете за повреде или штету нанету 

 од стране државних органа                              300.000 

 

Административна подршка спровођењу 

судских поступака Виших судова 

 

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                        1.396.462 

412 Социјални доприноси на терет послодавца                    239.493.000 

413 Накнада у натури                              749.000 

414 Социјална давања запосленима                                      76.672.000 

415 Накнада трошкова за запослене                                      25.911.000 

416 Награде запосленима и остали посебни расходи           4.715.000 

425 Текуће поправке и одржавање                          30.000.000 

426 Материјал                      1.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова           1.000.000 

485 Накнаде штете за повреде 

Или штету нанету од стране државних органа          1.000.000 

511 Зграде и грађевински објекти      25.000.000,00 

512 Машине и опрема       20.000.000,00  

 

 

12.2. Извештај о извршењу буџета 1.1.2019. године до 31.12.2019. године 

 

 

П Р И Х О Д И 

 

 КОНТО ИЗВОР ИЗНОС 

ТАКСЕ И 

НАКНАДЕ 

 

742200 

 

04 

 

16.760.000,00 

ПРИХОДИ ИЗ 

БУЏЕТА 

 

791100 

 

01 

 

117.185.000,00 

 

 

 

Т Е К У Ћ И   Р А С Х О Д И   И   И З Д А Ц И 

 

 КОНТО ИЗВОР ИЗНОС 

 

ПЛАТЕ ДОДАЦИ 

И НАКНАДЕ 

 

 

411100 

 

 

 

01 

 

62.700.000,00 

 

04 

 

10.304.000,00 

 

СОЦИЈАЛНИ 

ДОПРИНОСИ 

 

 

412000 

 

01 

 

10.759.000,00 

 

04 

 

1.707.000,00 

 

НАКНАДЕ У 

НАТУРИ 

 

 

 

413000 

 

01 

 

24.000,0 

 

04 

 

100.000,00 
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СОЦИЈАЛНА 

ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 

 

414000 

 

01 

 

137.000,00 

 

04 

 

3.449.000,00 

 

НАКНАДА 

ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 

 

415000 

 

01 

 

1.401.000,00 

 

04 

 

806.000,00 

 

НАГРАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИМА 

 

 

416000 

 

01 

 

222000,00 

 

04 

 

473000,00 

СТАЛНИ 

ТРОШКОВИ 

 

421000 

01 4.500.000,00 

04 0.00 

ТРОШКОВИ  

ПУТОВАЊА 

 

422000 

01 200.000,00 

04 36.000,00 

УСЛУГЕ ПО  

УГОВОРУ 

 

423000 

01 25.991.000,00 

04 35.000,00 

ТЕКУЋЕ 

ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 

 

425000 

01 25.991.000,00 

04 35.000,00 

 

МАТЕРИЈАЛ 

 

426000 

01 1.701.000,00 

04 199.000,00 

ПОРЕЗИ, ТАКСЕ, 

КАЗНЕ 

 

482000 

01 92.000,00 

04 0.00 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ, 

ПЕНАЛИ 

 

483000 

01 9.108.000,00 

04 0.00 

МАШИНЕ И 

ОПРЕМА 

 

512000 

01 97.000,00 

04 0.00 
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12.3. Извештај о извршењу буџета 1.1.2020. године до 15.8.2020. године 
 

 

 

П Р И Х О Д И 

 

 КОНТО ИЗВОР ИЗНОС 

ТАКСЕ И 

НАКНАДЕ 

 

742200 

 

04 

 

6.484.787,00 

ПРИХОДИ ИЗ 

БУЏЕТА 

 

791100 

 

01 

 

78.038.928,50 

 

 

Т Е К У Ћ И   Р А С Х О Д И   И   И З Д А Ц И 

 

 КОНТО ИЗВОР ИЗНОС 

 

ПЛАТЕ ДОДАЦИ 

И НАКНАДЕ 

 

 

411100 

 

 

 

01 

 

44.349.443,00 

 

04 

 

4.426.194,00 

 

СОЦИЈАЛНИ 

ДОПРИНОСИ 

 

 

412000 

 

01 

 

7.386.203,00 

 

04 

 

736.961,00 

 

НАКНАДЕ У 

НАТУРИ 

 

 

 

413000 

 

01 

 

/ 

04 / 

 

СОЦИЈАЛНА 

ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 

 

414000 

 

01 

 

59681,00 

 

04 

 

586.656,00 

НАКНАДА 

ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 

 

415000 

 

01 

 

1.094.316,00 

 

04 

 

1.173.312,00 

 

НАГРАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИМА 

 

 

416000 

 

01 

 

/ 

 

04 

 

148.320,00 

СТАЛНИ 

ТРОШКОВИ 

 

421000 

01 2.778.593,00 

04 / 

ТРОШКОВИ  

ПУТОВАЊА 

 

422000 

01 55.782,00 

04 / 
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УСЛУГЕ ПО  

УГОВОРУ 

 

423000 

01 16.867.883,00 

04 / 

ТЕКУЋЕ 

ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 

 

425000 

01 87.172,00 

04 / 

 

МАТЕРИЈАЛ 

 

426000 

01 1.008.352,00 

04 / 

ПОРЕЗИ, ТАКСЕ, 

КАЗНЕ 

 

482000 

01 31.340,00 

04 / 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ, 

ПЕНАЛИ 

 

483000 

01 4.319.568,00 

04 / 

МАШИНЕ И 

ОПРЕМА 

 

512000 

01 / 

04 / 

 

 

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

13.1. План јавних набавки за 2019. годину 
 

Рб Предмет 

набавке 

Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

Врста 

поступка  

Оквирни датум 

Покретања 

поступка 

Закључења 

уговора 

Извршења 

уговора 

 

Укупно 3.200.000,00  

Добра 3.200.000,00  

1.1.1  

Канцеларијски 

материјал 

 

 

800.000,00 

Поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

 

 

3/2019 

 

 

3/2019 

 

 

3/2019 

1.1.2  

Набавка 

електричне 

енергије 

 

 

800.000,00 

Поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

 

 

4/2019 

 

 

4/2019 

 

 

12/2019 

1.1.3  

Уређаји за 

климатизацију 

 

 

800.000,00 

Поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

 

 

4/2019 

 

 

4/2019 

 

 

5/2019 

1.1.4  

Набавка 

рачунарске 

опреме 

 

 

800.000,00 

Поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

 

 

5/2019 

 

 

5/2019 

 

 

6/2019 
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13.2.  

План јавних набавки за 2020. годину 
 

 

Рб Предмет 

набавке 

Процењена 

вредност без 

ПДВ-а 

Врста 

поступка  

Оквирни датум 

Покретања 

поступка 

Закључења 

уговора 

Извршења 

уговора 

 

Укупно 3.200.000,00  

Добра 3.200.000,00  

1.1.1  

Канцеларијски 

материјал 

 

 

800.000,00 

Поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

 

 

3/2020 

 

 

3/2020 

 

 

3/2021 

1.1.2  

Набавка 

електричне 

енергије 

 

 

800.000,00 

Поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

 

 

4/2020 

 

 

4/2020 

 

 

12/2020 

1.1.3  

Уређаји за 

климатизацију 

 

 

800.000,00 

Поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

 

 

4/2019 

 

 

4/2019 

 

 

4/2020 

1.1.4  

Набавка 

рачунарске 

опреме 

 

 

800.000,00 

Поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

 

 

5/2019 

 

 

5/2019 

 

 

6/2019 

 

 

13.2.1 

План јавних набавки за 2020. годину  

(Нови Закон о јавним набавкама, Службени гласник РС бр. 91/19) 
 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 
Наручилац ВИШИ СУД КРАЉЕВО 

Година 
плана 

2020. 

Верзија 

плана 
1 

Датум 
усвајања 

07.08.2020. 

Рбр Врста 

предмета 

Предмет јавне 

набавке 

Процењена 

вредност 

Врста 

поступка 

Оквирно 

време 
покретања 

CPV  

NSTJ 
извршења/испоруке 

0001 Радови Радови на 

санацији и 

рестаурацији 

у објекту 

Вишег суда у 

Краљеву 

6.000.000,00 Отворени 

поступак 

3. 

квартал 

45220000 – 

Радови на 

нискоградњи 

и 

високоградњи 

РС 217 – 

Рашка област 
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13.3. Извештај о спроведеним јавним набавкама мале вредности 

Вишег суда у Краљеву у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. 

године 

 

Јавнe набавкe мале вредности Јавнe набавкe мале вредности 

ЈН брoj 1/19 

 

Набавка канцеларијског материјала за 

потребе Вишег суда у Краљеву: 

Вредност набавке: 800.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

- Понуда број И СУ IV 22-2/19-7 од 

12.3.2020. године. 

- Јавна набавка мале вредности број И СУ 

IV 22-2/19 од 4.3.2019.године. 

-Уговор број: И СУ IV 22-2/19-15 од 

21.3.2019. године. 

 

ЈН брoj 2/19 

 

Набавка електричне енергије за потребе 

Вишег суда у Краљеву: 

Вредност набавке: 800.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

- Понуда број И СУ IV 22-3/19-7 од 

12.3.2020. године. 

- Јавна набавка мале вредности број И СУ 

IV 22-3/19 од 7.3.2019.године. 

-Уговор број: И СУ IV 22-3/19-8 од 9.4.2019. 

године. 

 

 

13.4. Извештај о спроведеним јавним набавкама мале вредности 

Вишег суда у Краљеву у периоду од 01.01.2020. године до 15.08.2020. 

године 

 

Јавнe набавкe мале вредности 
Јавнe набавкe мале вредности 

ЈН брoj 1/20 

 

Набавка канцеларијског материјала за потребе 

Вишег суда у Краљеву: 

Вредност набавке: 800.000,00 динара без ПДВ-а. 

- Понуда број И СУ IV 22-1/20-4 од 

23.3.2020. године. 

- Јавна набавка мале вредности број  

И СУ IV 22-1/20 од 12.3.2020. године. 

-Уговор број: И СУ IV 22-1/20-9 од 

7.4.2020. године. 

 

ЈН брoj 2/20 

 

Набавка електричне енергије за потребе Вишег 

суда у Краљеву: 

Вредност набавке: 800.000,00 динара без ПДВ-а. 

- Понуда број И СУ IV 22-2/20-5 од 

24.3.2020. године. 

- Јавна набавка мале вредности број И 

СУ IV 22-2/20 од 13.3.2020. године. 

-Уговор број: И СУ IV 22-2/20-10 од 

13.4.2020. године. 
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14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ  ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

 Виши суд у Краљеву није додељивао нити тренутно додељује државну помоћ 

у било којем облику (трансфери, субвенције, дотације, донације, учешће у 

финансирању пројеката, кредити под повлашћеним условима, ослобађање од 

плаћања накнада, уступање средстава и слично). 

 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И 

ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ВИШЕМ СУДУ У 

КРАЉЕВУ  

 
15.1. Подаци о висини плата, односно зарада запослених у Вишем суду у 

Краљеву за 2019. 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 2019. годину. 

  

Нето плате (без минулог рада) за све категорије запослених: 

– основица за државне службенике и намештенике – 23.036,75 динара 

– основица за судије – 36.537,46 динара 

 

 

Председник суда 160.764,78 

Заменик председника суда 134.092,45 

Судија 127.881,08 

Секретар суда  80.398,26 

Шеф рачуноводства 82.010,83 

Систем администратор 82.010,83 

Управитељ писарнице 64.272,54 

Самостални саветник  72.796,13 – 88.691,49  

Саветник  58.282,98 – 82.010,83 

Референт  35.706,97 – 50220,12 

Намештеник IV врсте 34555,13 

Намештеник VI врсте 23.036,75 
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Подаци о платама, зарадама и другим примањима, као и имовини 

функционера – судија Вишег суда у Краљеву уписани су у Регистар имовне и 

прихода функционера који води Агенција за борбу против корупције и који је 

доступан на сајту Агенције:  http://www.acas.rs/sr_cir/aktuelsnosti/114.html. 
 

Напомена:  

Висина зараде запослених који имају исто звање разликују се зато што у 

оквиру сваког звања постоји осам платних разреда. 

 

15.2. Подаци о висини плата, односно зарада запослених у Вишем суду у 

Краљеву за 2020. годину 

 

 ( За период од 01.01.2020. - 15.08.2020. године) 

 
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 2020. годину. 

Нето плате (без минулог рада) за све категорије запослених: 

– основица за државне службенике и намештенике – 23.036,75 динара 

– основица за судије – 36.537,46 динара 

 

 

 

 

 

 

Председник суда 160.764,78 

Заменик председника суда 134.092,45 

Судија 127.881,08 

Секретар суда  80.398,26 

Шеф рачуноводства 82.010,83 

Систем администратор 82.010,83 

Управитељ писарнице 64.272,54 

Самостални саветник  72.796,13 – 88.691,49  

Саветник  58.282,98 – 82.010,83 

Референт  35.706,97 – 50220,12 

Намештеник IV врсте 34555,13 

Намештеник VI врсте 23.036,75 

http://www.acas.rs/sr_cir/aktuelsnosti/114.html
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 На основу члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 

79/05, 101/07,, 95/2010,99/2014,20/2018-и др.закон, 47/2018 и 30/2018-

др.закон) и члана 44. став 2. Посебног колективног уговора за државне 

органе („Службени гласник РС“ број 38/2019), министар правде је донео 

Решење о висини давања на име побољшања материјалног положаја радника 

и услова рада запослених у правосуђу број 401-00-197/2020-30 од 30.јануара 

2020. године на основу кога ће се исплаћивати новчана помоћ у висини од 

5.500,00 са припадајућим порезом за период јануар – децембар 2020. године.  

 

15.3. Јубиларне награде у 2019. години 

 

Запосленима у Вишем суду у Краљеву исплаћиваће  се јубиларне награде за 

навршених 10, 20, 30, 35 и 40 година рада у државним органима, које су навршене у 

2019.години што је предвиђено  Законом о буџету Републике Србије  („Сл.Гласник 

РС“,бр. 95/2018 и 72/2019 ).  

 

15.4. Јубиларне награде у 2020. години 

 

Запосленима у Вишем суду у Краљеву исплаћиваће се јубиларне награде за 

навршених 10, 20, 30, 35 и 40 година рада у државним органима, које су навршене у 

2020.години што је предвиђено  Законом о буџету Републике Србије  („Сл.Гласник 

РС“,бр.  84/2019,60/2020).  

 

16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 
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 три службена возила додељена од стране Министарства 

правде, а на основу Закључака Комисије за одобравање службених возила број 404-

8763/14-2 од 3.10.2014. године и број 46-12597/2018 од 27.12.2018. године, као и 

канцеларијски намештај стечен куповином из буџета, путем донација и уступљен 

од стране Окружног суда у Косовској Митровици.  

 
17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 
          Виши суд у Краљеву поседује податке у вези са предметима, извештајима о 

раду суда и судија и нижих судова са подручја овог суда, судском праксом, затим 

податке у вези са именима и примањима запослених, систематизацији радних 

места, кадровском структуром, материјално-финансијским пословањем, итд. 

Носачи информација којима располаже Виши суд у Краљеву, насталих у 

његовом раду или у вези са његовим радом, чувају се: 
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1. Судска писарница: у просторијама Вишег суда Краљево (носачи 

информација: електронски уписи, електронска база података, 

регистратори, приручна архива); 

2. Судска управа: у просторијама Вишег суда Краљево (носачи 

информација: електронски уписи, регистратори, метална каса (персонални 

досијеи), приручна архива);  

3. Архива суда: у просторијама Вишег суда Краљево (носачи информација: 

архивирани предмети из свих организационих јединица, извештаји о раду 

суда и судија и нижих судова са подручја овог суда, који се чувају у 

архиви суда на полицама са регистраторима и на заједничком серверу);      

4. Канцеларије суда: у просторијама Вишег суда Краљево (носачи 

информација: предмети који се налазе код службених лица која раде на 

предметима);  

5. Финансијска документа о плаћању: у просторијама Вишег суда 

Краљево (носачи информација: електронска база података, регистратори, 

каса, приручна архива, којима је обухваћена документација за обрачун и 

исплату плата, о набавци опреме и других средстава за рад суда, а све се 

чува у просторијама рачуноводства Вишег суда Краљево);  

6. Електронска база података: у просторијама Вишег суда Краљево у 

електронској форми у рачунарима, на ДВД дисковима, и на екстерним 

хард дисковима, чува се код лица овлашћеног за администрирање 

информатичке мреже суда,  

7. УСБ уређаји: Виши суд Краљево поседује УСБ уређаје за пренос 

података. На УСБ уређајима се подаци не чувају трајно, већ привремено, 

ради преноса са једног на други рачунар, када је то потребно. Подаци 

снимљени на УСБ диск нису поверљиви и немају третман посебне 

заштите. 

Документација, односно носачи информација се чувају уз примену 

одговарајућих мера заштите. 

Сигурносне копије електронске базе података смештене на ДВД дисковима и 

на једном екстерном хард диску, се чувају у за то предвиђеној каси службе за 

информатику и аналитику и на још два рачунара. 

18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 

18.1. Врсте информација које су објављене на интернет страници 

 Подаци о унутрашњем уређењу (ови подаци дати су и наративно и у 

шематском приказу);  

 Списак свих судија и судијских помоћника, те списак свих судија поротника 

и запослених у суду;  

 Контакти;  

 Акти донети од стране Вишег суда у Краљеву;  

 Конкурси за запошљавање;  

 Поступак пријема странака;  

 Поступак остварења права на приступ информацијама од јавног значаја;  
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 Информатор о раду;  

 Обрасци у вези са радом Вишег суда у Краљеву 

 Информације у вези са поднетим притужбама на рад судова и судија; 

18.2. Друге информације у поседу Вишег суда у Краљеву које нису 

објављене на интернет страници 

 Информације у вези са предметима у којима су поступци у току пред судом;   

 Информације у вези са архивираним предметима(захтев се подноси 

писменим путем и о њему одлучује председник суда);  

 Извештаји о раду нижих судова који су из надлежности Вишег суда у 

Краљеву (ови извештаји налазе се у Судској управи);  

 Документи у вези са надзором нижестепених судова који потпадају под 

јурисдикцију Вишег суда у Краљеву;  

 Записници са седница одељења;  

 Информације везане за рад Вишег суда у Краљеву, одобрени буџет и његово 

извршење, организацију, запослене и др;  

 Информације у вези са применом Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја; 

 Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки;  

 Подаци о опреми коју Виши суд у Краљеву користи у свом раду;  

 Подаци о запошљавању;  

 Подаци о статусу и раду државних службеника и намештеника;  

 Подаци о сарадњи са другим институцијама из земље и света и друго.  

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ 

ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 

Све информације са којима Виши суд Краљево располаже, а које су настале у 

раду или у вези са радом овог суда, Виши суд у Краљеву ће саопштити тражиоцу 

информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му 

издати копију документа у складу са одредбама Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја.  

И када омогући право на приступ информацијама од јавног значаја Суд штити 

личне податке, те се омогућава увид само у она документа која преостају када се из 

њега издвоје информације које се штите по том основу, на начин предвиђен чланом 

12. Закона (лично име, адреса, матични број, датум рођења, број телефона, 

националност, подаци о здравственом стању, социјалном статусу…). Управо из тих 

разлога овај суд је донео Правилник о замени и изостављању 

(псеудоанинимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама. 
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19.1. Искључење и ограничење слободног приступа информацијама од 

јавног значаја 

 

 На основу чл.9 Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја суд неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, уколико би тиме: 

1. угрозио живот, здравље, сигурност или неко друго важно добро неког лица;  

2. угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, 

оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење 

судског поступка, извршење пресуде, спровођење казне или било који други 

правно уређени поступак или фер поступање и правично суђење; 

3. озбиљно угрозио одбрану земље, националну и јавну безбедност или 

међународне односе; 

4. битно умањио способност државе да управља економским процесима у 

земљи или битно отежао остварење оправданих економских интереса; 

5. 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: 

1) ако је лице на то пристало; 

2) 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; 

3) 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 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, такође, неће удовољити захтеву ако тражилац злоупотребљава 

права на приступ информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење 

неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним 

информацијама или када се тражи превелики број информација. 

 Суд је, као орган јавне власти, увек дужан да ускрати приступ ради заштите 

приватности лица на која се ти подаци односе, те је у вези са тим битно напоменути 

да је Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја предвидео 

могућност да се право на приступ информацијама ускрати уколико постоји 

претежнији интерес који се може супроставити интересу тражиоца (јавности) да 

зна. 
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20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

20.1. Остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја 

 

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

гласник РС“, бр. 120/04, 54/2007, 104/2009 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 остварења 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. 

 Приступ информацијама од јавног значаја подразумева четири основна 

права:  

 право тражиоца да му се саопшти да ли орган поседује одређену 

информацију, односно, да ли је информација иначе доступна;  

 право да се тражиоцу информације, без накнаде, омогући увид у 

документ који садржи информацију од јавног значаја;  

 право тражиоца да, уз накнаду, добије копију документа који садржи 

информацију од јавног значаја;  

 право тражиоца да му се копија документа који садржи информацију од 

јавног значаја, уз накнаду, упути поштом, факсом, електронском поштом 

или на други начин;  

Претпоставка је да је захтев тражиоца информације основан.  

 

20.2. Поступак по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја 

 

 Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су 

настале у вези са радом Вишег суда у Краљеву, може се поднети суду: 

 

 у писменој форми (може и на прописаном обрасцу) предајом молбе 

 електронским путем на e – mail суда: uprava@kv.vi.sud.rs 

 факсом, на број (00 381 36) 333 231 

 

Захтев мора да садржи назив суда, име, презиме и адресу тражиоца 

информације, прецизан опис тражене информације и евентуално друге податке који 

олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац није дужан да наведе 
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разлоге из којих захтева приступ некој информармацији. Све захтеве треба 

насловити „за председника суда“.  

 

Уколико је захтев неуредан, односно не садржи наведене податке, тражилац 

информације ће се поучити упутством о допуни како да те недостатке отклони. Ако 

тражилац информације не отклони недостатке 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. Против овог закључка није 

дозвољена жалба.  

 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 се захтев односи на информацију за коју се може 

претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно, 

да је од значаја било за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне 

средине, орган власти 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 орган власти из оправданих разлога није у могућности да у року из 

става 1. овог члана 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 седам 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 мора обавестити тражиоца о 

поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену 

информацију и издати му, односно упутити копију тог документа. 

 Ако удовољи захтеву тражиоца, орган власти неће издати посебно решење, 

него ће о томе сачинити службену белешку, а у случају одбијања захтева, у целини 

или делимично, орган власти је дужан да без одлагања, најкасније у року од 15 

дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење 

писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која 

може изјавити против таквог решења. 

 У циљу остварења права прописаних овим законом, орган власти именује 

једно или више овлашћених лица за поступање по захтевима. Уколико овлашћено 

лице није именовано, за поступање по захтевима надлежан је руководилац органа.  

 
20.3. Право жалбе 

 

 Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од 

јавног значаја и заштиту података личности ако орган јавне власти одбије да га 

обавести о томе да ли поседује одређену информацију од јавног значаја или да ли 

му је она доступна, ако 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 часова за 

информације које су од значаја за заштиту живота или слободе неког лица или за 

угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине). Законски рок 
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у коме Повереник треба да донесе одлуку по жалби је 30 дана од предаје жалбе. 

 

 Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

установљен је Повереник за информације од јавног значаја, као самосталан 

државни орган независан у вршењу своје власти, који сходно одредбама закона има 

положај другостепеног органа приликом решавања о основаности захтева за 

приступ информацијама од јавног значаја.  

            Функцију Повереника за информације од јавног значаја у периоду од 2004-

2018 године обављао је Родољуб Шабић, а након тога Одлуком Народне скупштине 

од 26.07.2019. године, за повреника је изабран Милан Мариновић.  

 Ступањем на снагу новог Закона о заштити података о личности 

(„Службени гласник“ РС, бр. 87/2018), који се примењује од 21.08.2019. године, као 

и по ранијем Закону о заштити података о личности, који се примењивао од 

01.01.2009. године па до ступања на снагу новог закона, 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, Булевар Краља Александра бр. 15. 

Контакт телефон Кабинета Повереника и Сектора за жалбе и притужбе на 

доступност информација: 011/3408-900, број факса: 011/3343-379, имејл 

адреса: office@poverenik.rs 

  
 

20.4. Накнада трошкова за приступ информацијама од јавног значаја 

 

 Суд ће наплатити само трошкове умножавања и доставе копије траженог 

документа, по трошковнику у оквиру Уредбе Владе Србије о висини накнаде 

нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације 

од јавног значаја, а увид је бесплатан.  

 

*** 

 
 У Вишем суду у Краљеву по захтевима за приступ информацијама од јавног 

значаја поступа председник суда Биљана Николић. 

У Вишем суду у Краљеву је у периоду од 01.01.2019. – 31.12.2019. године 

примљено укупно 17 захтева за приступ информацијама од јавног значаја, 

поступљено је у 17 захтева. Од укупног броја примљених захтева за приступ 

информацијама од јавног значаја по којима је поступљено (17), 1 захтев је поднет 

од стране грађана, 4 захтева од стране медија, 9 захтева од невладиних 

организација и других удружења, као и 3 захтева од осталих. У 16 захтева је у 

потпуности или делимично удовољено захтевима и тражиоцима информација су 

достављене тражене информације или копије докумената, док је поводом 1 захтева 

тражилац информације обавештен да суд није у могућности да удовољи захтеву. 

Од стране тражиоца информације, изјављена је једна жалба због недобијања 

тражене информације.  
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