
НАЦРТ  ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ СУДОВА 

 

Члан 1. 

 У Закону о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 

31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон и 101/11), члан 6. мења се и гласи:   

  

„Члан 6. 

 Ради чувања ауторитета и непристрасности суда забрањено је коришћење јавног 

положаја и недолично јавно иступање којим се утиче на ток и исход судског поступка. 

 Забрањен је сваки други утицај на суд и притисак на учеснике у поступку.” 

 

Члан 2. 

 После члана 8. додају се називи чл. и чл. 8а до 8в који гласе: 

 

„Заштита права на суђење у разумном року 

 

Члан 8а 

 Странка у судском поступку која сматра да јој је повређено право на суђење у 

разумном року, може непосредно вишем суду поднети захтев за заштиту права на 

суђење у разумном року. 

 Захтевом из члана 1. овог члана може се тражити и накнада за повреду права за 

суђење у разумном року.  

 Ако се захтев односи на поступак који је у току пред Привредним апелационим 

судом, Прекршајним апелационим судом или Управним судом, о захтеву ће одлучити 

Врховни касациони суд. 

 Поступак одлучивања о захтеву из става 1. овог члана је хитан. 

 

Одлука по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року 

 

Члан 8б 

 Ако непосредно виши суд утврди да је захтев подносиоца основан, одредиће рок 

у коме ће суд пред којим се води поступак одлучити о захтеву и може одредити 

примерену накнаду за повреду права на суђење у разумном року. 

 Накнада из става 1. овог члана исплаћује се из буџетских средстава Републике 

Србије у року од три месеца од дана подношења захтева странке за исплату. 

 Против решења о захтеву за заштиту права на суђење у разумном року може се 

поднети жалба Врховном касационом суду у року од 15 дана.  

 

Сходна примена Закона о ванпарничном поступку 

 

Члан 8в 

 На поступак за заштиту права на суђење у разумном року и накнаде за повреду 

права на суђење у разумном року сходно се примењују одредбе закона којим се уређује 

ванпарнични поступак.” 
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Члан 3. 

 Назив члана и члан 9. мењају се и гласе: 

 

„Сарадња судова и других органа 

 

Члан 9. 

         Судови су дужни да једни другима пружају правну помоћ и сарађују, а други 

државни органи и организације су дужни да судовима достављају потребне податке. 

 Судови могу другим државним органима да доставе списе и исправе, односно 

њихове копије, потребне за вођење поступка, у складу са посебним прописима, само 

кад се тиме не омета судски поступак.” 

 

Члан 4. 

 У члану 17. став 2. после речи: „виши” додају се запета и реч: „привредни”. 

 

Члан 5. 

 У члану 19. став 3. после речи: „радње” додају се запета и речи: „у складу са 

годишњим распоредом послова у суду”. 

 Став 4. брише се. 

 

Члан 6. 

 Члан 21. брише се. 

 

Члан 7.  

 Члан 23. мења се и гласи: 

 

„Члан 23. 

 Виши суд у првом степену: 

 1. суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора 

преко десет година; 

 2. суди за кривична дела против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, против Војске Србије; одавање државне тајне; одавање 

службене тајне; кривично дело прописано законом који уређује тајност података; 

позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске 

мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради 

противуставне делатности; повреда угледа 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); злоупотреба у јавним набавкама (члан 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; 
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 7. суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује 

изјављивање ревизије; 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 одговора 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 које је прописана новчана казна и казна затвора до пет 

година и пет година; 

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

вредности; 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.”.  

 

Члан 8.  

 У члану 24. додаје се став 3. који гласи: 

 „Апелациони судови одржавају заједничке седнице и обавештавају Врховни 

касациони суд о потреби утврђивања или измене правног схватања, односно 

расправљања спорних питања од значаја за функционисање судова у Републици Србији 

и уједначавање судске праксе.” 

 

Члан 9. 

 Члан 25. мења се и гласи: 

„Члан 25. 

 Привредни суд у првом степену суди: 

 1. у споровима између домаћих и страних привредних друштава, предузећа, 

задруга и предузетника и њихових асоцијација (привредни субјекти), у споровима који 

настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности 

привредних субјеката, па и кад је у наведеним споровима једна од странака физичко 

лице ако је са странком у односу материјалног супарничарства; 

 2. 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 кад настану између субјеката из тачке 1. овог 

става, као и између физичких лица; у споровима поводом извршења и обезбеђења из 

надлежности привредних судова, а у споровима поводом одлука изабраних судова само 

кад су донете у споровима из тачке 1. овог става; 
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 3. у споровима који произлазе из примене Закона о привредним друштвима или 

примене других прописа о организацији и статусу привредних субјеката, као и у 

споровима о примени прописа о приватизацији и хартијама од вредности; 

 4. у споровима о страним улагањима; о бродовима и ваздухопловима, пловидби 

на мору и унутрашњим водама и споровима у којима се примењују пловидбено и 

ваздухопловно право, изузев спорова о превозу путника; о заштити фирме; поводом 

уписа у судски регистар; поводом реорганизације, судске и добровољне ликвидације и 

стечаја осим спорова за утврђење постојања заснивања и престанка радног односа који 

су покренути пре отварања стечаја. 

 Привредни суд у првом степену води поступак за упис у судски регистар 

правних лица и других субјеката ако за то није надлежан други орган; води поступак 

стечаја и реорганизације; одређује и спроводи извршење на основу веродостојних 

исправа када се односе на лица из става 1. тачка 1. овог члана, одређује и спроводи 

извршење и обезбеђење одлука привредних судова, а одлука изабраних судова само кад 

су донете у споровима из става 1. тачка 1. овог члана; одлучује о признању и извршењу 

страних судских и арбитражних одлука донетих у споровима из става 1. тачка 1. овог 

члана; одређује и спроводи извршење и обезбеђење на бродовима и ваздухопловима; 

води ванпарничне поступке који произлазе из примене Закона о привредним 

друштвима. 

 Привредни суд у првом степену одлучује о привредним преступима и с тим у 

вези о престанку заштитне мере или правне последице осуде. 

 Привредни суд пружа међународну правну помоћ за питања из своје 

надлежности и врши и друге послове одређене законом.” 

 

Члан 10. 

 Члан 27. мења се и гласи: 

 

„Члан 27. 

 Прекршајни суд у првом степену суди у прекршајним поступцима ако није 

надлежан орган управе, пружа међународну правну помоћ у оквиру своје надлежности 

и врши друге послове одређене законом.” 

 

Члан 11.  

 Назив одељка 7. изнад члана 28 и члан 28. мењају се и гласе: 

 

„7. Надлежност Прекршајног апелационог суда 

 

Члан 28. 

 Прекршајни апелациони суд одлучује о жалбама на одлуке прекршајних судова, 

о жалбама на одлуке које у прекршајном поступку доносе органи управе, о сукобу и 

преношењу месне надлежности прекршајних судова и врши друге послове одређене 

законом.” 

 

Члан 12. 

 У члану 29. став 2. мења се и гласи: 

 „Управни суд пружа међународну правну помоћ у оквиру своје надлежности и 

врши и друге послове одређене законом.” 
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Члан 13. 

 У члану 31. речи: „утврђује начелне правне ставове ради јединствене судске 

примене права” замењују се речима: „обезбеђује јединствену судску примену права и 

једнакост странака у судским поступцима”. 

 

Члан 14. 

 У члану 32. реч: „троје” замењује се речју: „пет”. 

 

Члан 15. 

 У члану 33. став 1. речи: „и сви начелни правни ставови” бришу се. 

 

Члан 16. 

 У члану 37. после става 1. додаје се  нови став 2. који гласи: 

 „Седница судског одељења сазива се и на захтев једне трећине судија тог 

одељења”. 

 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 17. 

 У члану 44. став 1. речи: „усваја начелне правне ставове;” бришу се. 

 

Члан 18. 

Члан 45. брише се. 

 

Члан 19. 

 У члану 51. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:  

 „У судској управи виших судова, као и других судова које одреди Високи савет 

судства, може се организовати служба за пружање подршке и помоћи сведоцима и 

оштећенима.” 

 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

  

Члан 20. 

 У члану 53. став 1. мења се и гласи: 

 „Поједине послове судске управе председник суда може поверити заменику 

председника суда, председницима одељења и управитељу суда.”  

 

Члан 21. 

Члан 55. мења се и гласи: 

 

„Члан 55.  

 Кад странка или други учесник у поступку поднесу притужбу, председник суда 

дужан је да је размотри, да је достави на изјашњење судији на кога се односи и да о 

њеној основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и 

председника непосредно вишег суда, а све у року од 15 дана од дана пријема притужбе. 

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

ако утврди да подносилац злоупотребљава право на притужбу. 

 Сматраће се да подносилац притужбе злоупотребљава право на притужбу ако 

притужба има претежно увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или 

сличне садржине о којој је претходно одлучено. 
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 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. 

 Ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе, 

непосредно вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и 

предузетим мерама обавештава се и орган преко којег је притужба поднета.”. 

  

Члан 22. 

 После члана 55. додају се назив члана и члан 55а који гласе: 

 

„Управитељ суда 

 

Члан 55а 

 Суд републичког ранга и суд са 30 и више судија има управитеља суда, а остали 

судови могу имати управитеља суда.  

 Председник суда поверава управитељу суда обављање материјално–

финансијских и организационо–техничких послова. 

 Послови управитеља суда се детаљније уређују Судским пословником.  

 Управитељ суда за послове који су му поверени одговара председнику суда.” 

 

Члан 23. 

 Члан 56. мења се и гласи: 

 

„Члан 56. 

 Суд има секретара суда. 

 Секретар суда помаже председнику суда у пословима судске управе, у складу са 

Судским пословником. 

 Ако суд нема управитеља суда, организационо–техничке послове председник 

суда може поверити секретару суда.”  

 

Члан 24. 

 У члану 60. став 2. мења се и гласи: 

 „Звање судског саветника постоји у судовима републичког ранга и апелационим 

судовима.”  

 

Члан 25. 

 У члану 65. став 3. брише се. 

 Досадашњи став 4. постаје став 3. 

 После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

 „Поступак пријема судијских приправника ближе се уређује актом министра 

надлежног за правосуђе.”. 

 

Члан 26. 

 Члан 70. став 3. мења се и гласи: 

 „Послови правосудне управе које врши Високи савет судства су: доношење 

упутства за састављање извештаја о раду судова; утврђивање општих смерница за 

унутрашње уређење судова; вођење личних листова судија, судија поротника и судског 

особља; предлагање дела буџета за рад судова за текуће расходе, осим расхода за 

судско особље и одржавање опреме и објеката, као и расподелу ових средстава; вршење 
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надзора над наменским коришћењем буџетских средстава и вршење надзора над 

финансијским и материјалним пословањем судова.” 

 У ставу 4. после речи: „података” додају се речи: „о раду судова”, а после речи: 

„особље” додају се речи: „и за одржавање опреме и објеката”. 

 

Члан 27. 

 У члану 73. став 2. после речи: „служби” запета се замењује речју: „и”, а речи: „и 

друге податке” бришу се. 

 После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

 „Судија има право увида у свој лични лист и право приговора Високом савету 

судства на његову садржину.” 

 Досадашњи став 4. постаје став 5. 

 

Члан 28. 

 Члан 74. став 1. мења се и гласи: 

 „Судским пословником прописују се унутрашње уређење и рад суда, а нарочито: 

уређење и рад одељења и осталих унутрашњих јединица суда; рад заједничке седнице 

одељења и седнице свих судија; обавештавање јавности о раду судова; вођење поступка 

и достављање одлука на језицима националних мањина; пружање правне помоћи и 

одржавање судских дана; пружање међународне правне помоћи; евидентирање, 

позивање и распоређивање судија поротника; приправничка пракса; поступање судског 

особља са странкама; вођење уписника и помоћних књига; поступање са списима; 

поступање по представкама и притужбама; вођење статистика и израда извештаја о 

раду; наплата новчаних казни, трошкова кривичног поступка и одузете имовинске 

користи; поступање са судским депозитима; увођење заједничких служби у местима с 

више судова и других правосудних органа; одевање судија, судског особља, странака, 

других учесника у судском поступку и свих који своје послове обављају у суду, као и 

друга питања уређења и рада суда, за која је законом одређено да се уређују Судским 

пословником.”   

Члан 29. 

 Виши судови настављају да суде, у првом степену, у предметима примљеним до 

дана почетка примене овог закона.  

 Ако одлука у предметима из става 1. овог члана буде укинута после дана 

почетка примене овог закона поступак ће се наставити пред надлежним судом у складу 

са одредбама овог закона. 

 Апелациони судови настављају да суде, у другом степену, у предметима 

примљеним до дана почетка примене овог закона.  

 Ако одлука у предметима из става 3. овог члана буде укинута после дана 

почетка примене овог закона, поступак ће се наставити пред надлежним судом у складу 

са одредбама овог закона. 

 Прекршајни судови настављају да суде у поступцима по жалбама на одлуке које 

у прекршајном поступку доносе органи управе, а који су започети до дана почетка 

примене овог закона. 

  Даном почетка примене овог закона Виши прекршајни суд наставља рад као 

Прекршајни апелациони суд.  
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Члан 30. 

 У члану 11. став 4, члану 13. ст. 1. и 2, члану 15. ст. 1. и 2, члану 36. став 2,  

називу одељка 3. изнад члана 39. и члану 39. став 3. речи: „Виши прекршајни суд” у 

одређеном падежу, замењују се речима: „Прекршајни апелациони суд” у одговарајућем 

падежу. 

 

Члан 31. 

 Надлежности министарства надлежног за правосуђе из члана 57. став 3, члана 

70. ст. 2, 4. и 5, члана 74. став 2. и члана 75. став 1, од 1. јуна 2016. године преузима 

Високи савет судства. 

Надлежности министарства надлежног за правосуђе прописане чл. 83. и 84, 

престају од 1. јуна 2016. године. 

 

Члан 32. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. новембра 2013. године, осим члана 2. 

који се примењује по истеку шест месеци од дана ступања овог закона на снагу. 

 

 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ СУДОВА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, 

ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

  

Члан 6. 

 Забрањено је коришћење јавног положаја, средстава јавног обавештавања и било 

које јавно иступање којим се непримерено утиче на ток и исход судског поступка. 

           Забрањен је и сваки други утицај на суд и притисак на учеснике у поступку. 

 

ЧЛАН 6. 

РАДИ ЧУВАЊА АУТОРИТЕТА И НЕПРИСТРАСНОСТИ СУДА ЗАБРАЊЕНО 

ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ПОЛОЖАЈА И НЕДОЛИЧНО ЈАВНО ИСТУПАЊЕ 

КОЈИМ СЕ УТИЧЕ НА ТОК И ИСХОД СУДСКОГ ПОСТУПКА. 

 ЗАБРАЊЕН ЈЕ СВАКИ ДРУГИ УТИЦАЈ НА СУД И ПРИТИСАК НА 

УЧЕСНИКЕ У ПОСТУПКУ. 

 

 

ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 

ЧЛАН 8А 

 СТРАНКА У СУДСКОМ ПОСТУПКУ КОЈА СМАТРА ДА ЈОЈ ЈЕ 

ПОВРЕЂЕНО ПРАВО НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ, МОЖЕ НЕПОСРЕДНО 

ВИШЕМ СУДУ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У 

РАЗУМНОМ РОКУ. 

 ЗАХТЕВОМ ИЗ ЧЛАНА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ТРАЖИТИ И НАКНАДА 

ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ЗА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ.  

 АКО СЕ ЗАХТЕВ ОДНОСИ НА ПОСТУПАК КОЈИ ЈЕ У ТОКУ ПРЕД 

ПРИВРЕДНИМ АПЕЛАЦИОНИМ СУДОМ, ПРЕКРШАЈНИМ АПЕЛАЦИОНИМ 

СУДОМ ИЛИ УПРАВНИМ СУДОМ, О ЗАХТЕВУ ЋЕ ОДЛУЧИТИ ВРХОВНИ 

КАСАЦИОНИ СУД. 

 ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ЗАХТЕВУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ 

ХИТАН. 

 

ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ  

У РАЗУМНОМ РОКУ 

 

ЧЛАН 8Б 

 АКО НЕПОСРЕДНО ВИШИ СУД УТВРДИ ДА ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНОСИОЦА 

ОСНОВАН, ОДРЕДИЋЕ РОК У КОМЕ ЋЕ СУД ПРЕД КОЈИМ СЕ ВОДИ 

ПОСТУПАК ОДЛУЧИТИ О ЗАХТЕВУ И МОЖЕ ОДРЕДИТИ ПРИМЕРЕНУ 

НАКНАДУ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ. 

 НАКНАДА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИСПЛАЋУЈЕ СЕ ИЗ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА 

ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА СТРАНКЕ ЗА ИСПЛАТУ. 

 ПРОТИВ РЕШЕЊА О ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У 

РАЗУМНОМ РОКУ МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ ЖАЛБА ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ 

СУДУ У РОКУ ОД 15 ДАНА.  

 

 

 



 

 

2 

 

СХОДНА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ 

 

ЧЛАН 8В 

 НА ПОСТУПАК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ И 

НАКНАДЕ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ СХОДНО СЕ 

ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ВАНПАРНИЧНИ 

ПОСТУПАК. 

 

Правна помоћ 

 

Члан 9. 

 Судови су дужни да једни другима указују правну помоћ, а други државни 

органи и организације да судовима указују правну помоћ и достављају потребне 

податке. 

 Судови могу другим државним органима да доставе списе и исправе, односно 

њихове копије, потребне за вођење поступка, само кад се тиме не омета судски 

поступак. 

 

САРАДЊА СУДОВА И ДРУГИХ ОРГАНА 

 

ЧЛАН 9. 

         СУДОВИ СУ ДУЖНИ ДА ЈЕДНИ ДРУГИМА ПРУЖАЈУ ПРАВНУ ПОМОЋ И 

САРАЂУЈУ, А ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ СУ ДУЖНИ ДА 

СУДОВИМА ДОСТАВЉАЈУ ПОТРЕБНЕ ПОДАТКЕ. 

 СУДОВИ МОГУ ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА ДА ДОСТАВЕ СПИСЕ 

И ИСПРАВЕ, ОДНОСНО ЊИХОВЕ КОПИЈЕ, ПОТРЕБНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА, 

У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА, САМО КАД СЕ ТИМЕ НЕ ОМЕТА 

СУДСКИ ПОСТУПАК. 

 

Члан 11. 

 Судска власт је јединствена на територији Републике Србије. 

 Судска власт у Републици Србији припада судовима опште и посебне 

надлежности. 

 Судови опште надлежности су основни судови, виши судови, апелациони 

судови и Врховни касациони суд. 

 Судови посебне надлежности су привредни судови, Привредни апелациони суд, 

прекршајни судови, Виши прекршајни суд  ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД и 

Управни суд. 

  

Члан 13. 

 Привредни апелациони суд, Виши прекршајни суд ПРЕКРШАЈНИ 

АПЕЛАЦИОНИ СУД и Управни суд оснивају се за територију Републике Србије, са 

седиштима у Београду. 

 Виши прекршајни суд ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД и Управни суд 

могу имати одељења изван седишта, у складу са законом, у којем трајно суде и 

предузимају остале судске радње. 
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Члан 15. 

 Врховни касациони суд је непосредно виши суд за Привредни апелациони суд, 

Виши прекршајни суд ПРЕКРШАЈНИ АПЛЕЦИОНИ СУД, Управни суд и апелациони 

суд. 

 Апелациони суд је непосредно виши суд за виши суд и основни суд, Привредни 

апелациони суд је непосредно виши суд за привредни суд, а Виши прекршајни суд 

ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД је непосредно виши суд за прекршајни суд. 

 Виши суд је непосредно виши суд за основни суд када је то одређено овим 

законом, као и за питања унутрашњег уређења судова и примене Закона о судијама. 

 

Члан 17. 

 Судске радње предузимају се у седишту суда, а изван седишта - само кад је то 

законом одређено. 

 Основни суд, виши, ПРИВРЕДНИ и прекршајни суд може изван свог седишта да 

одржава судске дане. 

 

Одељење изван седишта прекршајног суда, односно судске јединице изван седишта 

основног и привредног суда 

 

Члан 19. 

 Прекршајни суд може имати одељење изван свог седишта у којем суди и 

предузима друге судске радње. 

 Одељење изван седишта прекршајног суда одређује се за територију града, 

односно једне или више општина са подручја суда. 

 Основни и привредни суд може имати судску јединицу изван свог седишта у 

којој суди и предузима друге судске радње, У СКЛАДУ СА ГОДИШЊИМ 

РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА У СУДУ. 

 Судска јединица изван седишта основног и привредног суда одређује се за 

територију града, односно једне или више општина са подручја суда. 

 

Члан 21. 
 Судије и судско особље дужни су да поштују радно време и правила понашања у 

суду, у складу са Судским пословником. 

 У случају спречености за рад судија је дужан да о разлозима спречености 

обавести председника суда у року од 24 сата од настанка разлога. 

 У случају спречености за рад судско особље је дужно да о разлозима 

спречености обавести непосредно претпостављеног у року од 24 сата од настанка 

разлога. 

 

Члан 23.  

 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 Војске Србије; одавање државне тајне; 

позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске 

мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради 

противуставне делатности; организовање и подстицање на извршење геноцида и ратних 

злочина; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или 

међународне организације; прање новца; одавање службене тајне; кршење закона од 
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стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног 

саобраћаја; убиство на мах; силовање; обљуба над немоћним лицем; обљуба 

злоупотребом положаја; отмица; трговина малолетним лицима ради усвојења; 

насилничко понашање на спортској приредби; примање мита; 

 3. суди у кривичном поступку према малолетницима; 

 4. одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде 

за кривична дела из своје надлежности; 

 5. одлучује о захтевима за рехабилитацију; 

 6. одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација средствима 

јавног информисања. 

 7. суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује 

изјављивање ревизије; у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и 

материнства; о ауторским и сродним правима, заштити и употреби проналазака, 

модела, узорака, жигова и ознака географског порекла ако није надлежан други суд; у 

споровима о објављивању исправке информације и одговора на информацију, 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 одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног;  

 2. на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале 

вредности; 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 и врши друге послове одређене 

законом. 

 

ЧЛАН 23. 

 ВИШИ СУД У ПРВОМ СТЕПЕНУ: 

 1. СУДИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ КАО ГЛАВНА КАЗНА 

ПРЕДВИЂЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ПРЕКО ДЕСЕТ ГОДИНА; 

 2. СУДИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ И ДРУГИХ ДОБАРА 

ЗАШТИЋЕНИХ МЕЂУНАРОДНИМ ПРАВОМ, ПРОТИВ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 

ОДАВАЊЕ ДРЖАВНЕ ТАЈНЕ; ОДАВАЊЕ СЛУЖБЕНЕ ТАЈНЕ; КРИВИЧНО ДЕЛО 

ПРОПИСАНО ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА; ПОЗИВАЊЕ НА 

НАСИЛНУ ПРОМЕНУ УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА; ИЗАЗИВАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ, 

РАСНЕ И ВЕРСКЕ МРЖЊЕ И НЕТРПЕЉИВОСТИ; ПОВРЕДА ТЕРИТОРИЈАЛНОГ 

СУВЕРЕНИТЕТА; УДРУЖИВАЊЕ РАДИ ПРОТИВУСТАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ; 

ПОВРЕДА УГЛЕДА 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 
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СПОРТСКОЈ ПРИРЕДБИ И ЈАВНОМ СКУПУ; ПРИМАЊЕ МИТА; ЗЛОУПОТРЕБА 

ПОЛОЖАЈА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА (ЧЛАН 234. СТАВ 3. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА); 

ЗЛОУПОТРЕБА У ЈАВНИМ НАБАВКАМА (ЧЛАН 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 

ОСПОРАВАЊУ ИЛИ УТВРЂИВАЊУ ОЧИНСТВА И МАТЕРИНСТВА; У 

СПОРОВИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ЗЛОСТАВЉАЊА НА 

РАДУ; У СПОРОВИМА О ОБЈАВЉИВАЊУ ИСПРАВКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И 

ОДГОВОРА 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 КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСАНА НОВЧАНА КАЗНА И 

КАЗНА ЗАТВОРА ДО ПЕТ ГОДИНА И ПЕТ ГОДИНА; 

 3. НА РЕШЕЊА У ГРАЂАНСКОПРАВНИМ СПОРОВИМА; НА ПРЕСУДЕ У 

СПОРОВИМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ; 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. 

 

Члан 24.  

 Апелациони суд одлучује о жалбама: 

 1. на одлуке виших судова; 

 2. на одлуке основних судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби 

није надлежан виши суд; 

 3. на пресуде основних судова у грађанскоправним споровима, ако за 

одлучивање о жалби није надлежан виши суд. 

 Апелациони суд одлучује о сукобу надлежности нижих судова са свог подручја 

ако за одлучивање није надлежан виши суд, о преношењу надлежности основних и 
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виших судова кад су спречени или не могу да поступају у некој правној ствари и врши 

друге послове одређене законом.  

 АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ ОДРЖАВАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ И 

ОБАВЕШТАВАЈУ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД О ПОТРЕБИ УТВРЂИВАЊА ИЛИ 

ИЗМЕНЕ ПРАВНОГ СХВАТАЊА, ОДНОСНО РАСПРАВЉАЊА СПОРНИХ 

ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ СУДОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

И УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ. 

 

Члан 25. 

 Привредни суд у првом степену суди: 

 1. у споровима између домаћих и страних привредних друштава, предузећа, 

задруга и предузетника и њихових асоцијација (привредни субјекти), у споровима који 

настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности 

привредних субјеката, па и кад је у наведеним споровима једна од странака физичко 

лице ако је са странком у односу материјалног супарничарства; 

 2. у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби 

проналазака, модела, узорака, жигова и ознака географског порекла кад настану између 

субјеката из тачке 1. овог става; у споровима поводом извршења и обезбеђења из 

надлежности привредних судова, а у споровима поводом одлука изабраних судова само 

кад су донете у споровима из тачке 1. овог става; 

 3. у споровима који произлазе из примене Закона о привредним друштвима или 

примене других прописа о организацији и статусу привредних субјеката, као и у 

споровима о примени прописа о приватизацији; 

 4. у споровима о страним улагањима; о бродовима и ваздухопловима, пловидби 

на мору и унутрашњим водама и споровима у којима се примењују пловидбено и 

ваздухопловно право, изузев спорова о превозу путника; о заштити фирме; поводом 

уписа у судски регистар; поводом стечаја и ликвидације. 

 Привредни суд у првом степену води поступак за упис у судски регистар 

правних лица и других субјеката ако за то није надлежан други орган; води поступак 

стечаја и реорганизације; одређује и спроводи извршење на основу веродостојних 

исправа када се односе на лица из тачке 1. става 1. овог члана, одређује и спроводи 

извршење и обезбеђење одлука привредних судова, а одлука изабраних судова само кад 

су донете у споровима из тачке 1. става 1. овог члана; одлучује о признању и извршењу 

страних судских и арбитражних одлука донетих у споровима из тачке 1. става 1. овог 

члана; одређује и спроводи извршење и обезбеђење на бродовима и ваздухопловима; 

води ванпарничне поступке који произлазе из примене Закона о привредним 

друштвима. 

 Привредни суд у првом степену одлучује о привредним преступима и с тим у 

вези о престанку заштитне мере или правне последице осуде. 

 Привредни суд врши и друге послове одређене законом. 

  

ЧЛАН 25. 

ПРИВРЕДНИ СУД У ПРВОМ СТЕПЕНУ СУДИ: 

 1. У СПОРОВИМА ИЗМЕЂУ ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПРИВРЕДНИХ 

ДРУШТАВА, ПРЕДУЗЕЋА, ЗАДРУГА И ПРЕДУЗЕТНИКА И ЊИХОВИХ 

АСОЦИЈАЦИЈА (ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ), У СПОРОВИМА КОЈИ НАСТАНУ 

ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА У ОБАВЉАЊУ 

ДЕЛАТНОСТИ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, ПА И КАД ЈЕ У НАВЕДЕНИМ 

СПОРОВИМА ЈЕДНА ОД СТРАНАКА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ АКО ЈЕ СА СТРАНКОМ У 

ОДНОСУ МАТЕРИЈАЛНОГ СУПАРНИЧАРСТВА; 
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 2. 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 КАД НАСТАНУ ИЗМЕЂУ СУБЈЕКАТА ИЗ 

ТАЧКЕ 1. ОВОГ СТАВА, КАО И ИЗМЕЂУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА; У СПОРОВИМА 

ПОВОДОМ ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ПРИВРЕДНИХ 

СУДОВА, А У СПОРОВИМА ПОВОДОМ ОДЛУКА ИЗАБРАНИХ СУДОВА САМО 

КАД СУ ДОНЕТЕ У СПОРОВИМА ИЗ ТАЧКЕ 1. ОВОГ СТАВА; 

 3. У СПОРОВИМА КОЈИ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О 

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ИЛИ ПРИМЕНЕ ДРУГИХ ПРОПИСА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СТАТУСУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, КАО И У СПОРОВИМА 

О ПРИМЕНИ ПРОПИСА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ И ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ; 

 4. У СПОРОВИМА О СТРАНИМ УЛАГАЊИМА; О БРОДОВИМА И 

ВАЗДУХОПЛОВИМА, ПЛОВИДБИ НА МОРУ И УНУТРАШЊИМ ВОДАМА И 

СПОРОВИМА У КОЈИМА СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПЛОВИДБЕНО И ВАЗДУХОПЛОВНО 

ПРАВО, ИЗУЗЕВ СПОРОВА О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА; О ЗАШТИТИ ФИРМЕ; 

ПОВОДОМ УПИСА У СУДСКИ РЕГИСТАР; ПОВОДОМ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ, 

СУДСКЕ И ДОБРОВОЉНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ И СТЕЧАЈА ОСИМ СПОРОВА ЗА 

УТВРЂЕЊЕ ПОСТОЈАЊА ЗАСНИВАЊА И ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА КОЈИ 

СУ ПОКРЕНУТИ ПРЕ ОТВАРАЊА СТЕЧАЈА. 

 ПРИВРЕДНИ СУД У ПРВОМ СТЕПЕНУ ВОДИ ПОСТУПАК ЗА УПИС У 

СУДСКИ РЕГИСТАР ПРАВНИХ ЛИЦА И ДРУГИХ СУБЈЕКАТА АКО ЗА ТО НИЈЕ 

НАДЛЕЖАН ДРУГИ ОРГАН; ВОДИ ПОСТУПАК СТЕЧАЈА И РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ; 

ОДРЕЂУЈЕ И СПРОВОДИ ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНИХ ИСПРАВА 

КАДА СЕ ОДНОСЕ НА ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОДРЕЂУЈЕ И 

СПРОВОДИ ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОДЛУКА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА, А 

ОДЛУКА ИЗАБРАНИХ СУДОВА САМО КАД СУ ДОНЕТЕ У СПОРОВИМА ИЗ 

СТАВА 1. ТАЧКА 1. ОВОГ ЧЛАНА; ОДЛУЧУЈЕ О ПРИЗНАЊУ И ИЗВРШЕЊУ 

СТРАНИХ СУДСКИХ И АРБИТРАЖНИХ ОДЛУКА ДОНЕТИХ У СПОРОВИМА ИЗ 

СТАВА 1. ТАЧКА 1. ОВОГ ЧЛАНА; ОДРЕЂУЈЕ И СПРОВОДИ ИЗВРШЕЊЕ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НА БРОДОВИМА И ВАЗДУХОПЛОВИМА; ВОДИ ВАНПАРНИЧНЕ 

ПОСТУПКЕ КОЈИ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ 

ДРУШТВИМА. 

 ПРИВРЕДНИ СУД У ПРВОМ СТЕПЕНУ ОДЛУЧУЈЕ О ПРИВРЕДНИМ 

ПРЕСТУПИМА И С ТИМ У ВЕЗИ О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ИЛИ ПРАВНЕ 

ПОСЛЕДИЦЕ ОСУДЕ. 

 ПРИВРЕДНИ СУД ПРУЖА МЕЂУНАРОДНУ ПРАВНУ ПОМОЋ ЗА ПИТАЊА 

ИЗ СВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ И ВРШИ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ 

 

 

Члан 27. 

 Прекршајни суд у првом степену суди у прекршајним поступцима ако није 

надлежан орган управе, одлучује о жалбама на одлуке које у прекршајном поступку 

доносе органи управе и врши друге послове одређене законом. 

  

ЧЛАН 27. 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПРВОМ СТЕПЕНУ СУДИ У ПРЕКРШАЈНИМ 

ПОСТУПЦИМА АКО НИЈЕ НАДЛЕЖАН ОРГАН УПРАВЕ, ПРУЖА 
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МЕЂУНАРОДНУ ПРАВНУ ПОМОЋ У ОКВИРУ СВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ И ВРШИ 

ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

 

7. Надлежност Вишег прекршајног суда 

 

Члан 28. 

 Виши прекршајни суд одлучује о жалбама на одлуке прекршајних судова, о 

сукобу и преношењу месне надлежности прекршајних судова и врши друге послове 

одређене законом. 

 

7. НАДЛЕЖНОСТ ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА 

 

ЧЛАН 28. 

 ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД ОДЛУЧУЈЕ О ЖАЛБАМА НА ОДЛУКЕ 

ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА, О ЖАЛБАМА НА ОДЛУКЕ КОЈЕ У ПРЕКРШАЈНОМ 

ПОСТУПКУ ДОНОСЕ ОРГАНИ УПРАВЕ, О СУКОБУ И ПРЕНОШЕЊУ МЕСНЕ 

НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА И ВРШИ ДРУГЕ ПОСЛОВЕ 

ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

  

Члан 29. 

 Управни суд суди у управним споровима. 

 Управни суд врши и друге послове одређене законом. 

 УПРАВНИ СУД ПРУЖА МЕЂУНАРОДНУ ПРАВНУ ПОМОЋ У ОКВИРУ 

СВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ И ВРШИ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

  

Члан 31. 

Врховни касациони суд утврђује начелне правне ставове ради јединствене 

судске примене права ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЈЕДИНСТВЕНУ СУДСКУ ПРИМЕНУ ПРАВА И 

ЈЕДНАКОСТ СТРАНАКА У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА; разматра примену закона и 

других прописа и рад судова; именује судије Уставног суда, даје мишљење о кандидату 

за председника Врховног касационог суда и врши друге надлежности одређене 

законом. 

 

Члан 32. 

 Ако законом није друкчије одређено, Врховни касациони суд о правним 

средствима одлучује у већу од троје  ПЕТ судија. 

 

Члан 33. 

Одлуке Врховног касационог суда битне за праксу судова и сви начелни правни 

ставови објављују се у посебној збирци. 

Све одлуке Врховног касационог суда из члана 30. став 1. овог закона објављују 

се на веб-страници Врховног касационог суда.  

 

Члан 36. 

 На седници судског одељења разматра се рад одељења, правна питања, начини 

побољшања рада и стручности судија, судијских помоћника и судијских приправника и 

друга питања од значаја за одељење. 

 Одељења апелационог суда, Привредног апелационог суда и Вишег прекршајног 

суда ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА разматрају и питања важна за рад 

подручних судова. 
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Члан 37. 

 Седницу судског одељења могу сазвати председник одељења или председник 

суда. 

 СЕДНИЦА СУДСКОГ ОДЕЉЕЊА САЗИВА СЕ И НА ЗАХТЕВ ЈЕДНЕ 

ТРЕЋИНЕ СУДИЈА ТОГ ОДЕЉЕЊА. 

 Председник суда увек може да учествује у раду и одлучивању седнице одељења. 

 

 

3. Посебна одељења у вишим, апелационим, прекршајним судовима и Вишем 

прекршајном суду ПРЕКРШАЈНОМ АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ 

 

Члан 39. 

 У вишим и апелационим судовима постоје одељења за кривичне поступке 

против малолетника и за радне спорове. 

 У појединим вишим и апелационим судовима могу се образовати одељења за 

кривична дела против Војске Србије, за кривична дела организованог криминала, 

ратних злочина и високотехнолошког криминала, у складу са законом. 

 У прекршајним судовима и Вишем прекршајном суд ПРЕКРШАЈНОМ 

АПЕЛЦИОНОМ СУДУ у могу се образовати одељења за вођење прекршајног поступка 

за прекршаје из области јавних прихода, царинског, спољнотрговинског и девизног 

пословања, у складу са Судским пословником. 

 

Члан 44. 

Општа седница Врховног касационог суда усваја начелне правне ставове; 

разматра примену закона и других прописа и рад судова; именује судије Уставног суда; 

даје мишљење о кандидату за председника Врховног касационог суда; доноси 

Пословник о уређењу и раду Врховног касационог суда и врши друге послове одређене 

законом и Пословником о уређењу и раду Врховног касационог суда. 

Општа седница разматра и остала питања из делокруга седнице свих судија. 

 

Члан 45. 

Општа седница сазива се и кад између већа из различитих одељења или између 

различитих одељења настане несагласност у примени прописа, кад се у једном 

одељењу одступи од начелног правног става или кад на седници одељења не може да се 

усвоји правно схватање. 

Начелни правни став усвојен на Општој седници обавезује сва већа и одељења 

Врховног касационог суда и може да се измени само на Општој седници. 

 

Члан 51. 

 Судску управу чине послови који служе вршењу судске власти, пре свега: 

уређивање унутрашњег пословања у суду; позивање и распоређивање судија 

поротника; послови везани за сталне судске вештаке и тумаче; разматрање притужби и 

представки; вођење статистика и израда извештаја; извршење кривичних и 

прекршајних санкција; финансијско и материјално пословање суда и овера исправа 

намењених употреби у иностранству. 

 У СУДСКОЈ УПРАВИ ВИШИХ СУДОВА, КАО И ДРУГИХ СУДОВА КОЈЕ 

ОДРЕДИ ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА, МОЖЕ СЕ ОРГАНИЗОВАТИ СЛУЖБА ЗА 

ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ И ПОМОЋИ СВЕДОЦИМА И ОШТЕЋЕНИМA. 

 Судска управа детаљније се уређује Судским пословником. 
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Члан 53. 

 Поједине послове судске управе председник суда може поверити заменику 

председника суда или председницима одељења. 

 ПОЈЕДИНЕ ПОСЛОВЕ СУДСКЕ УПРАВЕ ПРЕДСЕДНИК СУДА МОЖЕ 

ПОВЕРИТИ ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА СУДА, ПРЕДСЕДНИЦИМА ОДЕЉЕЊА И 

УПРАВИТЕЉУ СУДА. 

 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. 

 

Члан 55. 

 Кад странка или други учесник у поступку поднесу притужбу, председник суда 

дужан је да је размотри и да о њеној основаности и предузетим мерама обавести 

подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда, а све у року од 15 

дана од дана пријема притужбе. 

 Ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе, вишег 

суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама 

обавештавају се и министар, председник непосредно вишег суда и Високи савет 

судства. 

 

ЧЛАН 55.  

 КАД СТРАНКА ИЛИ ДРУГИ УЧЕСНИК У ПОСТУПКУ ПОДНЕСУ 

ПРИТУЖБУ, ПРЕДСЕДНИК СУДА ДУЖАН ЈЕ ДА ЈЕ РАЗМОТРИ, ДА ЈЕ ДОСТАВИ 

НА ИЗЈАШЊЕЊЕ СУДИЈИ НА КОГА СЕ ОДНОСИ И ДА О ЊЕНОЈ 

ОСНОВАНОСТИ И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ОБАВЕСТИ ПОДНОСИОЦА 

ПРИТУЖБЕ, КАО И ПРЕДСЕДНИКА НЕПОСРЕДНО ВИШЕГ СУДА, А СВЕ У РОКУ 

ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ПРИТУЖБЕ. 

 ПРЕДСЕДНИК СУДА МОЖЕ ДА ОДБАЦИ ПРИТУЖБУ, У ПОТПУНОСТИ 

ИЛИ У ОДРЕЂЕНОМ ДЕЛУ, АКО УТВРДИ ДА ПОДНОСИЛАЦ 

ЗЛОУПОТРЕБЉАВА ПРАВО НА ПРИТУЖБУ. 

 СМАТРАЋЕ СЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ПРИТУЖБЕ ЗЛОУПОТРЕБЉАВА 

ПРАВО НА ПРИТУЖБУ АКО ПРИТУЖБА ИМА ПРЕТЕЖНО 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. 

 АКО ЈЕ ПРИТУЖБА ПОДНЕТА ПРЕКО МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА 

ПРАВОСУЂЕ, НЕПОСРЕДНО ВИШЕГ СУДА ИЛИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА, 

О ОСНОВАНОСТИ ПРИТУЖБЕ И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ОБАВЕШТАВА СЕ И 

ОРГАН ПРЕКО КОЈЕГ ЈЕ ПРИТУЖБА ПОДНЕТА. 

 

 

УПРАВИТЕЉ СУДА 

 

ЧЛАН 55А 

 СУД РЕПУБЛИЧКОГ РАНГА И СУД СА 30 И ВИШЕ СУДИЈА ИМА 

УПРАВИТЕЉА СУДА, А ОСТАЛИ СУДОВИ МОГУ ИМАТИ УПРАВИТЕЉА СУДА.  
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 ПРЕДСЕДНИК СУДА ПОВЕРАВА УПРАВИТЕЉУ СУДА ОБАВЉАЊЕ 

МАТЕРИЈАЛНО–ФИНАНСИЈСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОНО–ТЕХНИЧКИХ 

ПОСЛОВА. 

 ПОСЛОВИ УПРАВИТЕЉА СУДА СЕ ДЕТАЉНИЈЕ УРЕЂУЈУ СУДСКИМ 

ПОСЛОВНИКОМ.  

 УПРАВИТЕЉ СУДА ЗА ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ МУ ПОВЕРЕНИ ОДГОВАРА 

ПРЕДСЕДНИКУ СУДА. 

 

 

Члан 56. 

 Суд има секретара суда. 

 Секретар суда помаже председнику суда у судској управи и самосталан је у 

пословима који су му поверени, одлуком председника суда, у складу са Судским 

пословником. 

 Секретара суда распоређује председник суда. 

  

ЧЛАН 56. 

СУД ИМА СЕКРЕТАРА СУДА. 

 СЕКРЕТАР СУДА ПОМАЖЕ ПРЕДСЕДНИКУ СУДА У ПОСЛОВИМА 

СУДСКЕ УПРАВЕ, У СКЛАДУ СА СУДСКИМ ПОСЛОВНИКОМ. 

 АКО СУД НЕМА УПРАВИТЕЉА СУДА, ОРГАНИЗАЦИОНО–ТЕХНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ ПРЕДСЕДНИК СУДА МОЖЕ ПОВЕРИТИ СЕКРЕТАРУ СУДА. 

 

Члан 60. 

 Судски саветник врши стручне послове значајне за судско одељење или цео суд.

 Звање судског саветника постоји у судовима републичког ранга. 

 ЗВАЊЕ СУДСКОГ САВЕТНИКА ПОСТОЈИ У СУДОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ 

РАНГА И АПЕЛАЦИОНИМ СУДОВИМА. 

 У Врховном касационом суду постоји звање саветника Врховног касационог 

суда, које се стиче у складу са Пословником о уређењу и раду Врховног касационог 

суда. 

 

Члан 65. 

 За судијског приправника прима се лице које је завршило правни факултет и 

испуњава опште услове за рад у државним органима. 

 Судијски приправник прима се у основни, виши, привредни и прекршајни суд. 

 Првенство имају кандидати који су правни факултет завршили са високом 

просечном оценом. 

 При пријему судијских приправника нарочито се води рачуна о националном 

саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина 

и познавању стручне правне терминологије на језику националне мањине, који је у 

службеној употреби у суду. 

 ПОСТУПАК ПРИЈЕМА СУДИЈСКИХ ПРИПРАВНИКА БЛИЖЕ СЕ УРЕЂУЈЕ 

АКТОМ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПРАВОСУЂЕ. 

 

Члан 70. 

 Правосудна управа се стара о спровођењу закона и других прописа у вези са 

уређењем и радом судова.  

 Послове правосудне управе врше Високи савет судства и министарство 

надлежно за правосуђе. 
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 Послови правосудне управе које врши Високи савет судства су: утврђивање 

општих смерница за унутрашње уређење судова; вођење личних листова судија; судија 

поротника и судског особља; предлагање дела буџета за рад судова за текуће расходе, 

осим расхода за судско особље и расподела ових средстава; вршење надзора над 

наменским коришћењем буџетских средстава и вршење надзора над финансијским и 

материјалним пословањем судова. 

 ПОСЛОВИ ПРАВОСУДНЕ УПРАВЕ КОЈЕ ВРШИ ВИСОКИ САВЕТ 

СУДСТВА СУ: ДОНОШЕЊЕ УПУТСТВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

СУДОВА; УТВРЂИВАЊЕ ОПШТИХ СМЕРНИЦА ЗА УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ 

СУДОВА; ВОЂЕЊЕ ЛИЧНИХ ЛИСТОВА СУДИЈА, СУДИЈА ПОРОТНИКА И 

СУДСКОГ ОСОБЉА; ПРЕДЛАГАЊЕ ДЕЛА БУЏЕТА ЗА РАД СУДОВА ЗА ТЕКУЋЕ 

РАСХОДЕ, ОСИМ РАСХОДА ЗА СУДСКО ОСОБЉЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ И 

ОБЈЕКАТА, КАО И РАСПОДЕЛУ ОВИХ СРЕДСТАВА; ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД 

НАМЕНСКИМ КОРИШЋЕЊЕМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И ВРШЕЊЕ НАДЗОРА 

НАД ФИНАНСИЈСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ ПОСЛОВАЊЕМ СУДОВА. 

 Послови правосудне управе које врши министарство надлежно за правосуђе су: 

праћење рада судова; прикупљање статистичких и других података О РАДУ СУДОВА; 

давање сагласности на правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у суду; надзор над поступањем у предметима у прописаним роковима и 

поступањем по притужбама и представкама; предлагање дела буџета за расходе за 

судско особље И ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА, као и расподела ових 

средстава; предлагање дела буџета за инвестиције, пројекте и друге програме за рад 

правосудних органа; старање о смештајним условима, опремању и обезбеђењу судова; 

надзор над финансијским и материјалним пословањем судова и Високог савета судства; 

уређење и развој правосудног информационог система; уређење, развој и одржавање 

базе правних прописа; развој и спровођење капиталних пројеката и других програма за 

правосудне органе; постављање и разрешење судских вештака и тумача. 

 Капиталне расходе из става 4. овог члана извршава министарство надлежно за 

правосуђе, односно правосудни орган уз сагласност министарства надлежног за 

правосуђе. 

 

Члан 73. 

 Лични лист судије садржи име и презиме, име родитеља, место, дан, месец и 

годину рођења, податке о пребивалишту, завршеном правном факултету, успеху на 

студијама, приправничкој пракси, правосудном испиту, кретању у служби, датуму 

навршења радног века, оценама рада, упућивању на рад у други суд, удаљавању са 

дужности, дисциплинским мерама, вођеним кривичним поступцима, престанку 

дужности, објављеним стручним и научним радовима, знању страних језика, 

имовинском стању, стамбеним приликама и друге податке везане за рад и положај 

судије. 

 Лични лист судије поротника и запосленог садржи име и презиме, податке о 

рођењу, пребивалишту, завршеној школи, звању или занимању, оценама рада, кретању 

у служби, И знању страних језика и друге податке. 

 Органи који имају податке који се уписују у лични лист дужни су да их доставе 

Високом савету судства. 

 СУДИЈА ИМА ПРАВО УВИДА У СВОЈ ЛИЧНИ ЛИСТ И ПРАВО 

ПРИГОВОРА ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА НА ЊЕГОВУ САДРЖИНУ. 

 Ближу садржину и образац личних листова из ст. 1. и 2. овог члана прописује 

Високи савет судства. 
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Члан 74. 

 Судским пословником прописују се унутрашње уређење и рад суда, пре свега: 

уређење и рад одељења и осталих унутрашњих јединица суда; рад заједничке седнице 

одељења и седнице свих судија; обавештавање јавности о раду судова; вођење поступка 

и достављање одлука на језицима националних мањина; пружање правне помоћи и 

одржавање судских дана; пружање међународне правне помоћи; евидентирање, 

позивање и распоређивање судија поротника; одређивање обавезе председника суда 

при достављању података потребних за вођење личних листова; приправничка пракса; 

поступање судског особља са странкама; вођење уписника и помоћних књига; 

поступање са списима; поступање по представкама и притужбама; вођење статистика и 

израда извештаја о раду; наплата новчаних казни, трошкова кривичног поступка и 

одузете имовинске користи; поступање са судским депозитима; увођење заједничких 

служби у местима с више судова и других правосудних органа; одевање судија, судског 

особља, странака, других учесника у судском поступку и свих који своје послове 

обављају у суду, као и друга питања уређења и рада суда. 

 СУДСКИМ ПОСЛОВНИКОМ ПРОПИСУЈУ СЕ УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И 

РАД СУДА, А НАРОЧИТО: УРЕЂЕЊЕ И РАД ОДЕЉЕЊА И ОСТАЛИХ 

УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА СУДА; РАД ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊА И 

СЕДНИЦЕ СВИХ СУДИЈА; ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О РАДУ СУДОВА; 

ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКА НА ЈЕЗИЦИМА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА; ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ И ОДРЖАВАЊЕ 

СУДСКИХ ДАНА; ПРУЖАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ; 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ, ПОЗИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА ПОРОТНИКА; 

ПРИПРАВНИЧКА ПРАКСА; ПОСТУПАЊЕ СУДСКОГ ОСОБЉА СА СТРАНКАМА; 

ВОЂЕЊЕ УПИСНИКА И ПОМОЋНИХ КЊИГА; ПОСТУПАЊЕ СА СПИСИМА; 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДСТАВКАМА И ПРИТУЖБАМА; ВОЂЕЊЕ СТАТИСТИКА И 

ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ; НАПЛАТА НОВЧАНИХ КАЗНИ, ТРОШКОВА 

КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ; ПОСТУПАЊЕ СА 

СУДСКИМ ДЕПОЗИТИМА; УВОЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ СЛУЖБИ У МЕСТИМА С 

ВИШЕ СУДОВА И ДРУГИХ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА; ОДЕВАЊЕ СУДИЈА, 

СУДСКОГ ОСОБЉА, СТРАНАКА, ДРУГИХ УЧЕСНИКА У СУДСКОМ ПОСТУПКУ 

И СВИХ КОЈИ СВОЈЕ ПОСЛОВЕ ОБАВЉАЈУ У СУДУ, КАО И ДРУГА ПИТАЊА 

УРЕЂЕЊА И РАДА СУДА, ЗА КОЈА ЈЕ ЗАКОНОМ ОДРЕЂЕНО ДА СЕ УРЕЂУЈУ 

СУДСКИМ ПОСЛОВНИКОМ. 

 Судски пословник доноси министар надлежан за правосуђе, уз претходно 

прибављено мишљење председника Врховног касационог суда. 
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