
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВНИ СУД 

Су III-20 18/20 

Дана: 08.07.2020. године 

Б е о г р а д 

 

 

 На основу члана 53. Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 

101/10, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18, 87/18 и 88/2018) и члана 6., 7. 

и члана 44. Судског пословника („Сл.гласник РС“ бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 

113/15, 39/16, 56/16, 77/16,16/18,78/18 и 43/19) заменик председника суда сачинио је  

 

 

 

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ СУДА 

ПО МАТЕРИЈАМА ЗА ПЕРИОД 

од 01. јануара 2020. године до 30. јуна 2020. године 

 

 

 

 Статистички подаци о укупним резултатима рада суда су следећи: 

 

укупан број предмета у раду суда је 52.381; 

укупан број нерешених предмета на почетку извештајног периода био је 38.780 ;  

укупан број примљених предмета је 13.601 ; 

укупан број решених предмета је 10.537 ; 

укупан број решених старих предмета према датуму иницијалног акта је 803, што чини  

7,62 % од укупног броја решених предмета;  

мериторно је решено 10.319 предмета, што чини 97,93 % од укупног броја решених предмета;  

укупан број нерешених предмета на крају извештајног периода је 41.844; 

број нерешених старих предмета према датуму иницијалног акта је 1.674 ; 

савладавање прилива је 77,47 %; 

проценат решених предмета у односу на укупан број предмета је 20,12 % ; 

укупан квалитет у односу на укупан број решених предмета је 99,79 % ; 

просечан прилив предмета по судији је 49,28 ; 

просечан број решених предмета по судији је 38,18 ; 

просечан број предмета у раду по судији на крају извештајног периода је 909,65 ; 

просечан број старих предмета према датуму иницијалног акта по судији је 34,40. 
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 Статистички подаци о резултатима рада суда по материјама 

 

 

 "У" материја - суд је на почетку 2020. године имао 37.784 нерешена предмета, у току  

године је примио 10.734 предмета, од чега нових 10.676 предмета, те је у овом периоду имао 

укупно у раду 48.518 предметa. Током извештајног периода укупно је решено 8.954 предметa, од 

чега мериторно 8.770 предметa, а на други начин 184 предмета, на крају остало је 39.564 

нерешених предмета. У овој материји суд је на почетку извештајног периода имао 720 нерешенa 

старa предмета. У току извештајног периода решено је 786 старих предмета према датуму 

иницијалног акта, на крају остало је 1.640 нерешених старих предмета према датуму 

иницијалног акта. У овој материји поступало је 46 судија. 

 

 "Ув" материја - суд је на почетку 2020. године имао 285 нерешених предмета, током 

посматраног периода је примљено 169 предмета, те је укупно у раду било 454 предмета. Током 

посматраног периода, укупно је решено 131 предмет, од чега мериторно 130, на други начин 1 

предмет, на крају је остало нерешенх 323 предмета. У овој материји суд није имао нерешених 

старих предмета према датуму иницијалног акта на почетку 2020. године. Oстао је нерешен 1 

стари предмет. У овој материји поступалo је 15 судија. 

 

 "Уж" материја - суд је на почетку 2020. године имао 4 нерешена предмета, примљено је 

2.119 предмета, те је укупно у раду имао 2.123 предмета. Током посматраног периода укупно је 

решено 998 предмета, мериторно 997, а 1 предмет је решен на други начин. Остало је нерешено  

1.125 предмета на крају извештајног периода. У овој материји суд није имао нерешених старих 

предмета на почетку 2020. године. У овој материји поступало је 43 судија. 

 

 "Уи" материја - суд је на почетку 2020. године имао 422 нерешена предмета, примљено је 

252 предмета, те је укупно у раду имао 674 предмета. Током посматраног периода укупно је 

решено 188 предмета, од чега 182 предмета мериторно, а 6 предмета на други начин. У овој 

материји суд је имао нерешено на почетку 2020. године 11 старих предмета према датуму 

иницијалног акта. У току извештајног периода решено је 8 старих предмета, а на крају остало је 

нерешено 17 старих предмета према датуму иницијалног акта. У овој материји поступало је 46 

судија. 

 

 "Уо" материја - суд на почетку 2020. године имао 4 нерешена предмета, примио је 42 

предмета, те је укупно у раду било 46 предмета. Укупно је решено 45 предмета, сви мериторно, 

остао је 1 нерешен предмет на крају извештајног периода. У овој материји је поступалo 33 

судија. Није било старих предмета. 

 

 "Уп" материја - суд је на почетку 2020. године имао 126 нерешених предмета, примљено 

је 30 предмета, те је укупно у раду имао 156 предмета. Током посматраног периода укупно је 

решено 27 предмета, сви мериторно, остало је нерешено 129 предмета. У овој материји суд је 

имао нерешено на почетку 2020. године 4 стара предмета. У току извештајног периода решено је 

5 старих предмета, а на крају је остало нерешено 11 старих предмета. У овој материји поступало 

је 36 судија. 

 

 "Ур" материја - суд је на почетку 2020. године имао 114 нерешених предмета, у 

извештајном периоду примио је 43 предмета, те је укупно у раду имао 157 предмета. Укупно је 
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решено 34 предмета, од чега мериторно 25, а на други начин 9 предмета. Почетком 2020. године 

суд је имао 5 нерешених старих предмета. У току извештајног периода решено је 5 старих 

предмета. На крају остало је нерешено 5 старих предмета према датуму иницијалног акта. У овој 

материји поступалo је 39 судија.  

 

 "Р4 у" материја – суд је на почетку 2020. године имао 34 нерешених предмета, примљено 

је 209 предмета. Током посматраног периода укупно је решено 152 предмета, од чега мериторно 

135, а на други начин 17, остао је нерешен 91 предмет. У овој материји поступао је 1 судија. 

 

 

 Просечан месечни прилив предмета по судији у извештајном периоду 

 

"У" 38,89 

"Ув" 1,88 

"У-уз 0,10 

"Уж" 8,21 

"Уи" 0,91 

"Уо" 0,21 

"Уп" 0,14 

"Ур" 0,18 

"Р4 у" 34,83 

 

 

 Просечан број месечно решених предмета по судији у извештајном периоду 

 

"У" 32,44 

"Ув" 1,46 

"У-уз 0,27 

"Уж" 3,87 

"Уи" 0,68 

"Уо" 0,23 

"Уп" 0,13 

"Ур" 0,15 

"Р4 у" 25,33 

 

 

 Просечно трајање решених предмета у извештајном периоду према датуму пријема 

(приказано у данима) 

 

"У" 612,90 

"Ув" 259,80 

"У-уз 150,30 

"Уж" 3 

"Уи" 346,40 

"Уо" 16 

"Уп" 623,30 
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"Ур" 450,80 

"Р4 у" 58,60 

 

 

Просечан број предмета у раду по судији на крају извештајног периода 

 

"У" 860,09 

"Ув" 21,53 

"У-уз 0,40 

"Уж" 26,16 

"Уи" 10,57 

"Уо" 0,03 

"Уп" 3,58 

"Ур" 3,15 

"Р4 у" 91,00 

 

  

Просечно трајање нерешених предмета на дан 30.06.2020. године према датуму 

пријема (приказано у данима) 

 

"У" 440,70 

"Ув" 263,30 

"У-уз 172 

"Уж" 2,2 

"Уи" 323,30 

"Уо" 1 

"Уп" 533,20 

"Ур" 417,10 

"Р4 у" 13,20 

 

 

 У 2020. години 146 одлука Управног суда разматрано по захтеву за преиспитивање судске 

одлуке, од чега је 124 одлука Управног суда потврђено од стране Врховног касационог суда што 

је 84,93% разматраних одлука, 5 одлука је преиначено што је 3,42 % разматраних одлука, а 17 

одлукa је укинуто и предмети враћени на поновни поступак, што је 11,54 % разматраних одлука. 

Укупан квалитет рада суда је од 99,79 % у односу на укупан број урађених одлука. 

 

 У 2020. години 45 одлука Управног суда по приговору на суђење у разумном року је 

разматрано по жалби пред Врховним Касационим судом, од чега је 40 одлука потврђено, што је 

88,89 % разматраних одлука, а 5 одлука је укинуто што је 11,11% разматраних одлука. 

 

На име накнаде због повреде права на суђење у разумном року Управни суд је у периоду 

од 01.01.2020. до 30.06.2020. године исплатио укупно 1.789.638,12 динара. 
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АНАЛИЗА 

 

 

  У 2020. години у Управном суду поступало је укупно 46 судија у материјама "У", "У-уз", 

"Ув",  "Уж", "Уи", "Уо", "Уп", "Ур", "Уип" и "Р4 у”. 

  

 Годишњим распоредом послова Управног суда за 2020. годину Су I-2 133/19-1 од 

25.12.2019. године извршена је релокација судија које су поступале у Седишту и одељењима 

Управног суда тако да је у Седишту суда поступало 25 судија, у Одељењу Управног суда у Новом 

Саду 10 судија, у Одељењу Управног суда у Крагујевцу 6 судија и Одељењу Управног суда у 

Нишу 7 судија. Судије Управног суда су у јануару 2020. године имале у раду просечно по 832 

предмета. 

 

 У јануару 2020. године престала је судијска функција судији Гордани Гајић Салзбергер, 

због одласка у пензију.  

 

 У јануару 2020. године ступила је на судијску функцију у Управни суд судија Гордана 

Николић Врбашки, док су у марту ступиле на судијску функцију у Управни суд судије: Миња 

Бикицки и Елена Петровић. 

 

 Изменама Годишњег распореда послова Управног суда за 2020. годину Су I-2 1/20-1  од 

09.01.2020. године и Су I-2 26/20-1од 26.02.2020. године, извршена је релокација судија које су 

поступале у Седишту и одељењима Управног суда тако да је у Седишту суда поступало 26 

судија, у Одељењу Управног суда у Новом Саду 11 судија, у Одељењу Управног суда у 

Крагујевцу 6 судија и Одељењу Управног суда у Нишу 7 судија.  

 

На основу одредбе члана 52. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/08 

... 88/18) и члана 3.,6., и 7. Судског пословника („Службени гласник РС“ бр. 110/09 … 93/19), 

Одлуке председника Републике Србије о проглашењу ванредног стања (“Службени гласник бр. 

29/20), Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања (“Службени гласник 

РС” бр. 31/20), Мера Владе Републике Србије објављених на интернет презентацији Владе 

Републике Србије дана 16.03.2020. године, донетих на основу Одлуке о увођењу ванредног 

стања и Препорука Министарства правде Републике Србије за рад судова и јавних тужилаштава 

за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године број 112-01-557/2020-05 од 

17.03.2020. године, ради успостављања несметаног процеса рада Управног суда током 

проглашеног ванредног стања, председник Управног суда је донела: 

 

- Упутство за рад судија и запослених у Управном суду током ванредног стања за 

период од 18.03.2020. до 31.03.2020. године Су I-2 80/20 од 16.03.2020. године.  

У складу са наведеним Упутством судије и судијски помоћници обављали су рад по 

предметима од куће (припрема предмета за суђење и израда судских одлука).  

Рад запослених у организационим јединицама: Кабинет председника суда, Судска управа, 

Писарница, Рачуноводство, Дактилобиро, Одељење за информатичке послове, Техничка служба 

и Одељење судске праксе организован је у складу са Планом рада током ванредног стања за 

запослене у оквиру наведених организационих јединица за период од 18.03.2020. до 31.03.2020. 

године, који су израдили руководиоци организационих јединица.  

Ради поступања у “нарочито хитним” предметима са подручја Седишта и свих Одељења 
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Управног суда у којима се одлучује о захтеву за одлагање извршења управног акта, о смештају 

странаца у прихватилиште и заштити изборног права по решењу Републичке изборне комисије о 

прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине 

расписаних за 26. април 2020. године 02 број 013-148/20 од 16.03.2020. године, одређене су  

судије и судијски помоћници 1. већа у Седишту суда у саставу: судија Весна Лазеревић, судија 

Гордана Богдановић и судија Јасмина Минић и судијски помоћник Ивана Гулан Радосављевић, 

за период од 18.03.2020. до 24.03.2020. године. У Одељењу судске праксе у наведеном периоду 

поступале су судија Радојка Маринковић и судијски помоћник Мирела Костадиновић. Ради 

поступања у “нарочито хитним” предметима са подручја Седишта и свих Одељења Управног 

суда у којима се одлучује о захтеву за одлагање извршења управног акта и о смештају странаца у 

прихватилиште, поступале су судије и судијски помоћници 2. већа у Седишту суда у саставу: 

судија Жељко Шкорић, судија Весна Чогурић и судија Маја Панић и судијски помоћник Снежана 

Николић, за период од 25.03.2020. до 31.03.2020. године. У Одељењу судске праксе у наведеном 

периоду поступале су судија Вера Маринковић и судијски помоћник Снежана Ж. Томић. 

Запослени у Кабинету председника суда и Судској управи редовно су примали мејлове 

који су насловљени на председника суда и Судску управу и обавештавали председника суда о 

садржини мејлова битних за функционисање и рад суда у ванредном стању и поступали по 

налогу председника суда.Судије и запослени Управног суда контактирали су председника суда и 

путем мејла Судске управе kabinet@up.sud.rs.  

Запослени старији од 60 година, запослени са децом до 12 година старости, као и 

запослени који болују од хроничних болести (постојање хроничне болести је било потребно 

документовати Кадровској служби) нису били обухваћени Планом рада организационих 

јединица у време трајања ванредног стања, већ су послове свог радног места обављали од куће у 

периоду од 18.03.2020. до 31.03.2020. године.  

Наведеним Упутством одређено је да ће дана 31.03.2020. године бити донето Упутство о 

раду судија и запослених Управног суда током ванредног стања за период почев од 01.04.2020. 

године, које ће судијама и судијским помоћницима бити достављено путем службеног и 

приватног мејла. 

Запослени у Организационим јединицама Кабинет председника суда, Судска управа, 

Писарница, Рачуноводство, Дактилобиро, Одељење за информатичке послове и Техничка 

служба били су дужни да контактирају руководиоца своје Организационе јединице 

31.03.2020. године ради упознавања са Упутством о раду судија и запослених Управног суда 

током ванредног стања за период почев од 01.04.2020. године и Планом рада током ванредног 

стања почев од 01.04.2020. године. 

 

- Упутство за рад судија и запослених у Управном суду током ванредног стања за 

период од 01.04.2020. до 28.04.2020. године Су I-2 80/20-1 од 27.03.2020. године. 

У складу са наведеним Упутством судије и судијски помоћници обављали су рад по 

предметима од куће (припрема предмета за суђење и израда судских одлука).  

Рад запослених у организационим јединицама: Кабинет председника суда, Судска управа, 

Писарница, Рачуноводство, Дактилобиро, Одељење за информатичке послове, Техничка служба 

и Одељење судске праксе организован је у складу са Планом рада током ванредног стања за 

запослене у оквиру наведених организационих јединица за период од 01.04.2020. до 28.04.2020. 

године, који су израдили руководиоци организационих јединица.  

Ради поступања у “нарочито хитним” предметима са подручја Седишта и свих Одељења 

Управног суда у којима се одлучује о захтеву за одлагање извршења управног акта, о смештају 

странаца у прихватилиште, одређене су  судије и судијски помоћници 3. већа у Седишту суда у 

mailto:kabinet@up.sud.rs
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саставу: судија Вера Маринковић, судија Ксенија Ивановић, судија Тија Бошковић и судија 

Весна Лазаревић, која ће замењивати евентуално одсутног члана већа, као и судијски помоћник 

Милица Јовановић, за период од 01.04.2020. до 07.04.2020. године. У Одељењу судске праксе у 

наведеном периоду поступале су судија Радојка Маринковић и судијски помоћник Катарина 

Пецић Илић. Ради поступања у “нарочито хитним” предметима са подручја Седишта и свих 

Одељења Управног суда у којима се одлучује о захтеву за одлагање извршења управног акта и о 

смештају странаца у прихватилиште, поступале су судије и судијски помоћници 4. већа у 

Седишту суда у саставу: судија Биљана Тамбурковски Баковић, судија Никола Китаровић, судија 

Љиљана Јевтић и судија Весна Лазаревић, која ће замењивати евентуално одсутног члана већа и 

судијски помоћник Крстина Јовановић, за период од 08.04.2020. до 14.04.2020. године. У 

Одељењу судске праксе у наведеном периоду поступале су судија Вера Маринковић и судијски 

помоћник Љиљана Петровић. Ради поступања у “нарочито хитним” предметима са подручја 

Седишта и свих Одељења Управног суда у којима се одлучује о захтеву за одлагање извршења 

управног акта и о смештају странаца у прихватилиште, поступале су судије и судијски 

помоћници 5. већа у Седишту суда у саставу: судија Стево Ђурановић, судија Братислав Ђокић, 

судија Јелена Тишма Јовановић и судија Весна Лазаревић, која ће замењивати евентуално 

одсутног члана већа и судијски помоћник Ивана Ђукић, за период од 15.04.2020. до 21.04.2020. 

године. У Одељењу судске праксе у наведеном периоду поступале су судија Радојка Маринковић 

и судијски помоћник Татјана Попара. Ради поступања у “нарочито хитним” предметима са 

подручја Седишта и свих Одељења Управног суда у којима се одлучује о захтеву за одлагање 

извршења управног акта и о смештају странаца у прихватилиште, поступале су судије и судијски 

помоћници 6. већа у Седишту суда у саставу: судија Весна Даниловић, судија Елена Петровић, 

судија Весна Лазаревић и судијски помоћник Јасмина Ристић, за период од 22.04.2020. до 

28.04.2020. године. У Одељењу судске праксе у наведеном периоду поступале су судија Вера 

Маринковић и судијски помоћник Весна Оташевић. 

Запослени у Кабинету председника суда и Судској управи редовно су примали мејлове 

који су насловљени на председника суда и Судску управу и обавештавали председника суда о 

садржини мејлова битних за функционисање и рад суда у ванредном стању и поступали по 

налогу председника суда.Судије и запослени Управног суда контактирали су председника суда и 

путем мејла Судске управе kabinet@up.sud.rs.  

Запослени старији од 60 година, запослени са децом до 12 година старости, као и 

запослени који болују од хроничних болести (постојање хроничне болести је било потребно 

документовати Кадровској служби) нису били обухваћени Планом рада организационих 

јединица у време трајања ванредног стања, већ су послове свог радног места обављали од куће у 

периоду од 18.03.2020. до 31.03.2020. године.  

Наведеним Упутством одређено је да ће дана 28.04.2020. године бити донето Упутство о 

раду судија и запослених Управног суда током ванредног стања за период почев од 29.04.2020. 

године, које ће судијама и судијским помоћницима бити достављено путем службеног и 

приватног мејла. 

Запослени у Организационим јединицама Кабинет председника суда, Судска управа, 

Писарница, Рачуноводство, Дактилобиро, Одељење за информатичке послове и Техничка 

служба били су дужни да контактирају руководиоца своје Организационе јединице 

28.04.2020. године ради упознавања са Упутством о раду судија и запослених Управног суда 

током ванредног стања за период почев од 29.04.2020. године и Планом рада током ванредног 

стања почев од 29.04.2020. године. 
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- Упутство за рад судија и запослених у Управном суду током ванредног стања за 

период од 29.04.2020. до 15.05.2020. године Су I-2 80/20-2 од 28.04.2020. године. 

У складу са наведеним Упутством Од 29.04.2020. до 15.05.2020. године у Седишту и 

одељењима Управног суда одржаване су нејавне седнице већа по следећем распореду: 

 

СЕДИШТЕ СУДА 

 

1. веће 04.05.2020. и 11.05.2020. године, судница IV; 

 

2. веће 04.05.2020. и 11.05.2020. године, судница V; 

 

3. веће 05.05.2020. и 13.05.2020.године, судница IV; 

  

4. веће 05.05.2020. и 13.05.2020.године, судница V;  

 

5. веће 07.05.2020. и 14.05.2020.године, судница IV; 

 

6. веће 07.05.2020. и 14.05.2020.године, судница V; 

 

7. веће 08.05.2020. и 15.05.2020.године, судница IV; 

 

8. веће 08.05.2020. и 15.05.2020.године, судница V. 

 

ОДЕЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ 

 

1. веће 05.05.2020. и 13.05.2020.године, судница; 

 

2. веће 07.05.2020. и 14.05.2020.године, судница. 

 

ОДЕЉЕЊЕ У НИШУ 

 

1. веће 05.05.2020. и 13.05.2020.године, судница; 

 

2. веће 07.05.2020. и 14.05.2020.године, судница. 

 

3. веће 08.05.2020. и 15.05.2020. године, судница III у Седишту суда. 

 

ОДЕЉЕЊЕ У НОВОМ САДУ 

 

1. веће 05.05.2020. и 13.05.2020.године, судница; 

 

2. веће 07.05.2020. и 14.05.2020.године, судница; 

 

3. веће 08.05.2020. и 15.05.2020. године, судница; 

 

4. веће 05.05.2020. и 13.05.2020. године, судница III у Седишту суда. 
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Судије и судијски помоћници обављали су рад по предметима од куће (припрема 

предмета за суђење и израда судских одлука). Судијски помоћници Одељења судске праксе су 

свој посао обављали на радном месту у сменама. 

Рад запослених у организационим јединицама: Кабинет председника суда, Судска управа, 

Писарница, Рачуноводство, Дактилобиро, Одељење за информатичке послове, Техничка служба 

и Одељење судске праксе организован је у складу са Планом рада током ванредног стања за 

запослене у оквиру наведених организационих јединица за период од 29.04.2020. до 15.05.2020. 

године, који су израдили руководиоци организационих јединица.  

Ради поступања у “нарочито хитним” предметима са подручја Седишта и свих Одељења 

Управног суда у којима се одлучује о захтеву за одлагање извршења управног акта, о смештају 

странаца у прихватилиште, одређене су  судије и судијски помоћници 7. већа у Седишту суда у 

саставу: судија Биљана Шундерић, судија Јелица Пајовић и судија Весна Иконић и судијски 

помоћник Гордан Вукићевић, за период од 29.04.2020. до 05.05.2020. године. У Одељењу судске 

праксе у наведеном периоду поступала је судија Радојка Маринковић. Ради поступања у 

“нарочито хитним” предметима са подручја Седишта и свих Одељења Управног суда у којима се 

одлучује о захтеву за одлагање извршења управног акта и о смештају странаца у прихватилиште, 

поступале су судије и судијски помоћници 8. веће у Седишту суда у саставу: судија Ружа 

Урошевић, судија Зоран Рељић и судија Миња Бикицки и судијски помоћник Санда Грујић, за 

период од 06.05.2020. до 12.05.2020. године. У Одељењу судске праксе у наведеном периоду 

поступала је судија Радојка Маринковић. 

Запослени у Кабинету председника суда и Судској управи редовно су примали мејлове 

који су насловљени на председника суда и Судску управу и обавештавали председника суда о 

садржини мејлова битних за функционисање и рад суда у ванредном стању и поступали по 

налогу председника суда.Судије и запослени Управног суда контактирали су председника суда и 

путем мејла Судске управе kabinet@up.sud.rs.  

Запослени старији од 60 година, запослени са децом до 12 година старости, као и 

запослени који болују од хроничних болести (постојање хроничне болести је било потребно 

документовати Кадровској служби) нису били обухваћени Планом рада организационих 

јединица у време трајања ванредног стања, већ су послове свог радног места обављали од куће у 

периоду од 18.03.2020. до 31.03.2020. године.  

Наведеним Упутством одређено је да ће дана 28.04.2020. године бити донето Упутство о 

раду судија и запослених Управног суда током ванредног стања за период почев од 29.04.2020. 

године, које ће судијама и судијским помоћницима бити достављено путем службеног и 

приватног мејла. 

Запослени у Организационим јединицама Кабинет председника суда, Судска управа, 

Писарница, Рачуноводство, Дактилобиро, Одељење за информатичке послове и Техничка 

служба били су дужни да контактирају руководиоца своје Организационе јединице 

08.05.2020. године ради упознавања са Упутством о раду судија и запослених Управног суда 

током ванредног стања за период почев од 16.05.2020. године и Планом рада током ванредног 

стања почев од 16.05.2020. године. Такође, било је одређено да ово Упутство може бити 

измењено или укинуто у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

 

На основу одредбе члана 52. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/08 

... 88/18) и члана 3.,6., и 7. Судског пословника („Службени гласник РС“ бр. 110/09 … 93/19), 

Одлуке о укидању ванредног стања (Службени гласник РС” бр. 65/20) и Закључка Високог 

савета судства број 021-05-46/2020-01 од 07.05.2020. године, председник Управног суда је донела 

Одлуку којом престаје да се примењује Упутство за рад судија и запослених у Управном 
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суду током ванредног стања за период 29.04.2020. до 15.05.2020. године, Су I-2 80/20-2 од 

28.04.2020. године закључно са даном 10.05.2020. године, Су I-2 80/20-3 од 07.05.2020. године 

 

На основу одредбе члана 52. Закона о уређењу судова (“Службени гласник РС” бр. 116/08 

... 88/18), члана 4., 140. и 171. Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС” бр. 

79/05 ... 95/18), одредбе члана 57. и 56. став 2. Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05 ... 

95/18), члана 8. став 6. Посебног колективног уговора за државне органе (“Службени гласник 

РС” бр. 38/19 и 55/20) и Закључка Високог савета судства број 021-05-46/2020-01 од 07.05.2020. 

године у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Управном суду Су I-9 3/19 од 07.05.2019. године, председник Управног суда је донела Одлуку о 

делимичној прерасподели радног времена запослених у организационим јединицама 

Управног суда Су I-1 76/20 од 07.05.2020. године,тако што је уведен рад у сменама и то: 

у Седишту суда: у Кабинету председника суда, Кадровској служби, Писарници, 

Дактилобироу, Одељењу за информатичке послове, Техничкој служби, за судијске помоћнике у 

Одељењу судске праксе и за судијске помоћнике у Припремном одељењу; 

у Одељењима суда (Крагујевац, Ниш, Нови Сад): у Писарници и Дактилобироу.  

Прерасподела радног времена извршена је тако да запослени у напред наведеним 

организационим јединицама у Седишту и Одељењима Управног суда обављају послове свог 

радног места у две смене, наизменично, у периодима по недељу дана. 

Радно време прве смене је од 07.30 до 15.30 часова, радним данима од понедељка до 

петка.  

Радно време друге смене је од 12.00 до 20.00 часова, радним данима од понедељка до 

петка.  

Запослени у току радне недеље раде прву/другу смену у складу са Распоредом радног 

времена који је донет за све Организационе јединице и чини саставни део ове Одлуке. 

Кадровска служба је задужена да води евиденцију о оствареном броју часова рада у 

прерасподели радног времена.  

Прерасподелом радног времена нису обухваћени запослени: труднице, родитељи са 

дететом до три године, самохрани родитељ који има дете до седам година живота или дете који 

је тежак инвалид, запослени са скраћеним радним временом као и запослени којем би, на основу 

налаза надлежне здравствене установе, такав рад могао да погорша здравствено стање. 

Рад у сменама почео је од 11.05.2020. године и трајаће до окончања поступка заштите 

изборног права поводом избора који су расписани: Одлуком Председника Републике Србије за 

народне посланике (“Службени гласник РС” бр. 19/2020 од 04.03.2020. године), Одлуком 

Председника Народне скупштине Републике Србије од 04.03.2020. године за одборнике 

скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији (“Службени гласник РС” бр. 

19/2020 од 04.03.2020. године) и Одлуком Председника Скупштине Аутономне покрајине 

Војводине од 03.03.2020. године за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине у 

Републици Србији (“Службени лист АПВ” бр. 15/2020 од 03.03.2020. године).  

 

Судија Томислав Медвед преминуо је 27.04.2020. године. 

 

 Судији Душици Маринковић, првом заменику председника Управног суда, престала је 

судијска функција због одласка у пензију са даном 30. јуни 2020. године. 

 

 Судије Управног суда су на дан 30.06.2020. године имале у раду просечно по 909,65 

предмета. 
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 Пријем странака вршиле су судије: Жељко Шкорић, Весна Лазаревић, Ксенија Ивановић и 

Братислав Ђокић.  

 

 

II 

 

 Имајући у виду да је на дан 31.12.2019. године у суду постојало 738 старих предмета, као 

и да у 2020. години постају стари и предмети са иницијалним актом из 2017. године, даном 

истека три године од датума иницијалног акта, којих је на дан 14.01.2020. године било у раду 799 

предмета, као и да ће у суду у 2020. години бити потенцијалних 6.027 старих предмета и 13.933 

предмета који ће бити старији од две године, председник суда је у циљу благовременог 

обављања послова у суду са Измењеним јединственим програмом решавања старих предмета у 

Републици Србији Врховног касационог суда, Законом о уређењу судова, Законом о судијама и 

Судским пословником, као и у циљу поштовања рокова прописаних законима, донела Програм 

решавања старих предмета и предмета старијих од две године за 2020. годину Су I-2  11/20-1 од 

28.01.2020. године.  

 

 У имплементацији Програма примењене су мере и технике за успешније решавање 

старих предмета и спречавање њиховог настанка радом на убрзању судских поступака. 

 

 Кроз реализацију Програма решавања старих предмета за 2020. годину предузете су мере 

и технике које су имале за циљ решавање старих предмета и спречавање њиховог настанка и то: 

стари предмети добили су приоритетни значај и решавали су се по хронолошком реду завођења 

осим када се радило о хитним предметима у складу са законом или одлуком председника суда 

који су добијли посебан приоритет у решавању; идентификоване су групе предмета (царински, 

порески и остали основи) са иницијалним актом из 2018. и 2019. године (по тужиоцу и 

туженом), и задужена судска већа за израду одлука у најстаријим предметима сваке групе ради 

ефикаснијег решавања осталих предмета у групи; формиран је Tим за смањење броја старих 

предмета који је пратио спровођење овог Програма и предузимао мере за његово благовремено 

извршавање и расправљао о проблемима у решавању старих предмета према утврђеној 

динамици решавања старих предмета; статистичар суда водио је посебну евиденцију о кретању 

најстаријих и старих предмета и председнику суда достављао извештаје почетком сваке радне 

недеље, док је члановима тима једном месечно и на крају тромесечја, достављао извештај о 

старим предметима суда и по судији, уз списак старих предмета. Такође, Писарница суда је 

сваком судији појединачно, путем службене електронске поште, према извештајним кварталима, 

који су предвиђени Јединственим програмом решавања старих предмета, достављала списак 

старих предмета по хронолошком реду, укључујући број предмета, тужиоца, туженог, основ 

спора, датум када је предмет заведен у суду и датум иницијалног акта.  

 

 Програмом је предвиђено да ће судије просечно месечно решавати најмање по 40 старих 

предмета, односно предмета који до краја тог кварталног периода постају стари. Председници 

већа су у складу са Програмом решавања старих предмета и предмета старјих од две године за 

2020. годину, израдили појединачне програме већа за решавања старих предмета и доставили 

ове програме председнику суда до 07.02.2020. године. 

 

 Председник суда је са председницима већа одржавала колегијуме сваког другог 
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понедељка у месецу ради анализе резултата спровођења Програма решавања старих предмета за 

2020. годину и о томе је састављан записник, сем у случају када је одржавана седница свих 

судија. Колегијуми се нису одржавали ни током проглашеног ванредног стања, ни током 

изборног поступка. 

 

 Спроведене мере и технике у оквиру Програма решавања старих предмета дале су 

значајне резултате у решавању старих предмета према редоследу пријема и убрзању судског 

поступка у циљу спречавања настанка старих предмета, имајући у виду да је у извештајном 

периоду укупно решено 2.448 старих предмета и предмета који би до краја 2020. године постали 

стари, од чега 1 предмет из 2013. године, 3 предмета из 2014. године, 3 предмета из 2015. 

године, 417 предмета из 2016. године и 2.024 предмета из 2017. године, што је 23,23% од 

укупног броја решених предмета. 

 

  У Управном суду је на дан 30.06.2020. године, остало нерешено на крају 1.674 стара 

предмета према датуму иницијалног акта и то: 1 предмет са иницијалним актом из 2007. године, 

1 предмет са иницијалним актом из 2010. године, 1 предмета са иницијалним актом из 2013. 

године, 4 предмета са иницијалним актом из 2014. године, 11 предмета са иницијалним актом из 

2015. године, 319 предмета са иницијалним актом из 2016. године и 1.337 предмета из 2017. 

године што чини 4% у односу на укупан број нерешених предмета на крају извештајног периода. 

Предмети са иницијалним актом старијим од 2016. године, формирани су у 2018., 2019. и 2020. 

години по доношењу одлука Уставног суда којима се усваја уставна жалба, поништава одлука 

Управног суда и налаже доношење нове одлуке, као и након доношења одлука Врховног 

касационог суда по захтеву за преиспитивање судске одлуке.  
 

 

III 

 

 Специфичност у раду Управног суда и даље представља чињеница да скоро половина 

предмета захтева поступање у врло кратким роковима. 

 

 Предмети у управном спору који се сматрају нарочито хитним су предмети у којима су 

законом прописани рокови за поступање или је природа управне ствари таква да захтева 

нарочито хитно поступање, док су хитни предмети они који су посебним законом одређени као 

хитни. У зависности од наведеног, Управни суд на предмете ставља ознаку "нарочито хитно", 

"радни спор" (врста хитног спора) или "хитно". Нарочио хитни и хитни предмети су: заштити 

изборног права; изменама у бирачком списку; захтеву за одлагање извршења управног акта; 

престанку и потврђивању мандата; заштити конкуренције; заштити узбуњивача; заштити права 

на суђење у разумном року; праву на јавно окупљање; смештају странца у прихватилиште; 

информацијама од јавног значаја; враћању одузете имовине и обештећењу; 

пензије/инвалиднине; социјалне новчане накнаде; старатељство/хранитељство; радни спор. 

Предмети који носе ознаку "нарочито хитно" износе се у рад, након завођења, судији известиоцу 

ради давања налога за хитно спровођење претходног поступка и предузимања свих мера за 

доношење одлуке у прописаном року. Предмети са ознаком "хитно" се након завођења износе 

Припремном одељењу, које је дужно да спроведе претходни поступак без одлагања.  

 

 У извештајном периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године примљено је укупно 4.608 

предмета са ознакама "нарочито хитно", "радни спор" и "хитно", што чини 33,88 % од укупног 
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броја примљених предмета у извештајном периоду. 

 
 

IV 

 

 Сваке године надлежност Управног суда се проширује посебним законима из различитих 

управних области, па је и у 2020. години постојећа надлежност Управног суда увећана 

доношењем више закона којима је прописана надлежност Управног суда у поступању, и то: 

 

1. Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу („Службени гласник РС“ бр. 

18/2020). 

2. Закон о посебним поступцимаради реализације пројекта изградње и реконструкције 

линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију 

(„Службени гласник РС“ бр. 9/2020). 

 

 

V 

 

 Највећи број предмета у раду Управног суда чине предмети из "У" материје, којих је на 

почетку 2020. године било укупно 37.784, a у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године  

примљено је 10.734, од чега нових 10.676 предмета, тако да је укупно у раду у „У“ материји 

48.518 предмета. 

 

 У "У" материји у 2020. години укупно је решено 8.954 предмета, од чега мериторно 8.770, 

а на други начин 184 предмета. На крају извештајног периода је остало 39.564 предмета, од чега 

1.640 нерешених старих предмета. У овој материји суд је на почетку године имао 720 нерешена 

стара предмета. У току извештајног периода решено је 818 старих предмета, а на крају је остало 

1.640 нерешених старих предмета према датуму иницијалног акта. 

 

 

VI 

 

 Управни суд поступа и у предметима заштите изборног права који се воде у уписницима 

„Уж“ и "Уип". На почетку 2020. године у уписнику "Уж" било је нерешено 4 предмета.  

 

Одлуком председника Републике Србије о расписивању избора за народне посланике 

(“Службени гласник РС” бр. 19/2020 од 04.03.2020. године), Одлуком председника Народне 

скупштине Републике Србије о расписивању избора за одборнике скупштина градова и 

скупштина општина у Републици Србији (“Службени гласник РС” бр. 19/2020 од 04.03.2020. 

године) и Одлуком председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине о расписивању 

избора за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ” бр. 

15/2020 од 03.03.2020. године), расписани су парламентарни, покрајински и локални избори за 

26. април 2020. године. 

 

Имајући у виду Одлуку о проглашењу ванредног стања (“Службени гласник бр. 29/20) 

којом је проглашено ванредно стање на територији Републике Србије од 15.03.2020. године, 

Републичка изборна комисија, Покрајинска изборна комисија и изборне комисије градова и 
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општина Републике Србије донеле су решења којима се прекидају све изборне радње у 

спровођењу избора расписаних за 26. април 2020. године почев од дана доношења решења па 

док важи одлука о проглашењу ванредног стања. 

 

Одлуком председника Републике Србије о измени Одлуке о расписивању избора за 

народне посланике (“Службени гласник РС” бр. 68/2020 од 10.05.2020. године), Одлуком 

председника Народне скупштине Републике Србије о измени Одлуке о расписивању избора за 

одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији (“Службени гласник 

РС” бр. 68/2020 од 10.05.2020. године) и Одлуком председника Скупштине Аутономне 

покрајине Војводине о измени Одлуке о расписивању избора за посланике у Скупштини 

Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ” бр. 26/2020 од 10.05.2020. године), 

измењен је датум одржавања парламентарних, покрајинских и локалних избора тако да се исти 

уместо 26. априла 2020. године одржавају 21. јуна 2020. године. 

 

Републичка изборна комисија, Покрајинска изборна комисија и изборне комисије градова 

и општина Републике Србије донеле су решења којима се наставља спровођење изборних радњи 

у спровођењу избора расписаних 3. марта 2020. године почев од дана доношења. 

 

Након одржаних избора 21.06.2020. године дошло је до понављања гласања на великом 

броју бирачких места и то:  

Решењем Републичке изборне комисије о понављању гласања на бирачким местима на 

којима је поништено гласање и на којима је наложено понављање гласања на изборима за 

народне посланике Народне скупштине 02 број 013-1255/20 од 26. јуна 2020. године (“Службени 

гласник РС” бр. 90/2020) поновљено је гласање на изборима за народне посланике Народне 

скупштине на 234 бирачка места и одређено да ће се поновно гласање одржи 01. јула 2020. 

године. 

Решењем Покрајинске изборне комисије 102 број: 013-101-4/2020-01 од 26. јуна 2020. 

године одређено је да ће се поновљено гласање на 23 бирачка места по решењу Покрајинске 

изборне комисије 102 број: 013-101/2020-01 од 25. јуна 2020. године, за избор посланика у 

Скупштину Аутономне покрајине Војводине одржи 01. јула 2020. године.  

Одлуком градске изборне комисије града Крагујевца о расписивању поновних избора за 

одборнике Скупштине града Крагујевца број: 013-244/20-I/01 од 23.06.2020. године (“Службени 

лист града Крагујевца” бр. 18/2020) поновљено је гласање и расписани су поновни избори за дан 

28.06.2020. године, на бирачким местима 56 – МЗ Корићанин, 69 – МЗ Станово – Дом омладине 

( барака) и 150 – МЗ Драгобраћа – Дом културе у Драгобраћи. 

Одлуком општинске изборне комисије општине Брус о понављању гласања за избор 

одборника Скупштине општине Брус на бирачком месту бр. 1 – Основна школа Блажево број: 

013-45/2020 од 22. јуна 2020. године утврђен је 28. јун 2020. године као дан поновљеног 

гласања за избор одборника Скупштине општине Брус.  

Одлуком општинске изборне комисије општине Владичин Хан о поништавању и 

понављању избора број : 013-56/3/2020 од 22.06.2020. године поништени су избори одржани 21. 

јуна 2020. године и расписани поновни избори за одборнике Скупштине општине Владичин Хан 

на бирачком месту број 7 Дом омладине Владичин Хан и број 47 Основна школа Јагњило, 

општина Владичин Хан, за дан 28. јуни 2020. године. 

Одлуком општинске изборне комисије општине Палилула о расписивању поновних 

избора за одборнике скупштине градске општине Палилула расписани су поновни избори за 

28.јуни.2020. године на бирачком месту број 30. – ОШ „Јован Цвијић“, ул. Данила Илића бр. 1. 
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Решењем градске изборне комисије у Пожаревцу расписани су поновни избори на 

бирачким местима на којима су поништени избори за одборнике Скупштине града Пожаревца 

за 28.јуни2020. године и то на бирачким местима 6. Дом културе, 25 ОШ „Вук Караџић“ и 26 

ОШ „Вук Караџић“. 

Општинска изборна комисија општине Крупањ поновила је изборе на бирачком месту 

26 Церова 1, дана 28. Јуна 2020. Године. 

Решењем општинске изборне комисије општине Параћин о расписивању поновних 

избора за одборнике Скупштине општине Параћин број: 013-177/2020 од 26.06.2020. године 

поновљено је гласање на бирачком месту 25. Основна школа ”Бусиловац” у општини Параћин, 

на бирачком месту 11. - Клуб пензионера у општини параћин и на бирачком месту 54. Дом 

културе Шавац у општини Параћин, и одређено да се поновно гласање одржи дана 01. јула 

2020. године. 

Одлуком општинске изборне комисије општине Пантелеј број: 013-56/2020-176 од 

30.06.2020. године понављају се избори за избор одборника Скупштине градске општине 

Пантелеј на бирачком месту бр. 5 ОШ “Чегар” и бр. 16 ОШ “Стефан Немања” у законом 

прописаном року 05. јула 2020. године. 

Пресудом Управног суда III-7 Уж. 127/20 од 28.06.2020. године, у ставу II одбијена је 

жалба и потврђено решење Градске изборне комисије Шабац којим је поништено гласање на 27 

бирачких места за одборнике Скупштине града Шапца. 

 

Због кратких рокова у којима суд одлучује поводом расписаних парламентарних, 

покрајинских и локалних избора који су одржани 21.06.2020. године, и поновљеним изборима за 

народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике 

скупштина градова и скупштина општина 28.06, 01.07. и 05.07.2020. године, измештене су судије 

из Одељења Управног суда у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду у Седиште суда у Београду од 

06.06.2020. године. 

 

Ради савладавања повећаног обима посла и поступања у кратким роковима по "нарочито 

хитним" предметима заштите изборног права и потребе обављања послова свог радног места 

ван радног времена, одређена је приправност за неопходан број судија и судског особља имајући 

у виду прилив „Уж“ предмета – заштита изборног права, потребу савладавања повећаног обима 

посла, извршавања послова свог радног места ван радног времена као и ради предузимања 

радњи које нетрпе одлагање имајући у виду одредбе члана 97. Закона о избору народних 

посланика и члана 54. Закона о локалним изборима. 

 

У извештајном периоду примљено је 2.119 предмета у поступку заштите изборног права, 

тако да је укупно у раду било 2.133 предмета. Решено је 1.006 предмета, од чега 1.005 предмета 

мериторно, а 1 предмет је решен на други начин.  

 

У циљу благовременог и потпуног информисања јавности анонимизиране одлуке суда у 

предметима заштите изборног права, објављиване су на званичној интернет презентацији 

Управног суда. 

 

 У уписнику "Уип" на почетку 2020. године није било нерешених предмета. Током 

извештајног периода није примљен ниједан предмет. 
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VII 

 

 Имајући у виду да је одредбом чл. 23. Закона о управним споровима прописано да суд 

може одложити извршење коначног управног акта до доношења судске одлуке поступајући по 

захтеву који је поднет уз тужбу и у току поступка по тужби или изузетно и пре подношења 

тужбе, захтеви за одлагање извршења коначног управног акта завођени су у уписник "У" или 

"Уо" и решавани у року од 5 дана. У извештајном периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године у 

Управном суду је примљено укупно 256 захтева за одлагање и то:   

 

 - "У" уписник 214 захтева;  

 - "Уо" уписник 42 захтева. 

 

 

VIII 

 

 У 2020. години у Седишту и Одељењима Управног суда су усмене јавне расправе одржане  

у 241 предмету, одложене у 44 предмета и отказане у 15 предмета, неодржане у 8 предмета и 

заказане у 87 предмета. 

  

 У извештајном периоду у Седишту и Одељењима Управног суда одржане су нејавне 

седнице у 11.072 предмета. 

 

 

IX 

 

 Управни суд је од 01.01.2020. до 30.06.2020. године одржао 2 Свечане седнице свих судија 

и 3 Седнице свих судија на којима је разматрао извештаје о раду, проблеме у функционисању 

рада суда, разматрао спорна правна питања и заузимао правне ставове. На Седницама свих 

судија, утврђено је више правних ставова. 

 

X 

 

 Годишњим распоредом послова Управног суда за 2020. годину Су I-2 133/19-1 од 

25.12.2019. године, одређено је да се Одељење судске праксе организује у седишту Управног 

суда. За судије Одељења судске праксе одређени су судија Радојка Маринковић, председник 

Одељења, судија Томислав Медвед, први заменик председника Одељења, судија Вера 

Маринковић, други заменик председника Одељења, судија Гордана Сукновић Бојаџија, судија 

Снежана Алексић, судија Биљана Тамбурковски Баковић и судијски помоћници: Љиљана 

Петровић, Татјана Попара, Елена Петровић, Весна Оташевић, Љубо Ергић и Мирела 

Костадиновић. Изменом Годишњег распореда послова Управног суда за 2020. годину Су I-2 

26/20-1 од 26.02.2020. године, за судију Одељења судске праксе одређена је судија Мира Стевић 

Капус. Судијски помоћници Снежана Томић и Катарина Пецић Илић распоређени су у Одељење 

судске праксе.  

  

 У Одељењу судске праксе воде се Општи и Посебан регистар судске праксе. У Општем 

регистру судске праксе евидентирају се одлуке Уставног суда и Европског суда за људска права 
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које се односе на управну материју и одлуке Врховног касационог суда донете по ванредним 

правним средствима против одлука Управног суда. У Посебном регистру судске праксе 

евидентирају се утврђени правни ставови, усвојена правна схватања изражена у пресудама овога 

суда (сентенце) и закључци. 

 

 Управни суд је у складу са дописом Врховног касационог суда I Су-1 бр. 140/2016 од 

26.10.2016. године формирао Регистар правноснажних пресуда Управног суда у којима се суд 

позвао на одредбе Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, као и 

посебну Евиденцију пресуда и одлука у којима су у образложењу наведени ставови усвојени у 

пракси Европског суда за људска права. Управни суд се у извештајном периоду позвао у 16 

својих пресуда на ставове усвојене у пракси Европског суда за људска права. 

  

 Судијама и судијским помоћницима доствљају се путем службеног е-maila : 

 

 - прописи од значаја за рад Управног суда који се објављују у Службеном гласнику; 

 - одлуке Врховног касационог суда које се односе на управну материју; 

 - одлуке Уставног суда које се односе на управну и грађанску материју; 

 - одлуке Европског суда за људска права  које се односе на управну материју; 

 - сентенце, приговори на сентенце, обавештења да на сентенце није било приговора, као и 

 обавештења о повлачењу сентенце или приговора; 

 -  верификовани правни ставови. 

 

 Одлуке овога суда изабране од стране Одељења судске праксе, а нарочито оне са којима 

стручна и шира јавност има посебан интерес да се упозна, као и правни ставови и сентенце, 

објављују се анонимизиране на званичној интернет презентацији суда у оквиру наслова "Судска 

пракса", што је посебно битно за уједначавање судске праксе и за предвидивост успеха у 

евентуалном управном спору. 

 

 Седнице Одељења судске праксе одржавале су се сваке среде у месецу или по потреби, на 

којима се водио записник, док су се састанци председника Одељења, заменика председника 

Одељења са судијским помоћницима који су распоређени у Одељењу судске праксе, одржавали 

сваког петка.  

  

 На седници и састанцима Одељења судске праксе расправљала су се спорна питања, 

утврђивали се и припремали предлози о питањима из судске праксе који су се износили на 

Седницу свих судија ради заузимања одређеног става у циљу уједначавања судске праксе.  

 

Председник суда је преко Припремног одељења и Одељења судске праксе вршио 

идентификацију групе предмета према тужиоцу и туженом органу и задуживао судска већа за 

израду "пилот" одлука ради ефикаснијег решавања осталих предмета у групи. На тај начин 

идентификована је 91 група са 1448 предмета из 2019. године. 

 

 У Одељењу судске праксе Управног суда, у извештајном периоду поступало је 8 

судијских помоћника који су у извештајном периоду прегледали 12.120 предметa, експедовали из 

судске праксе 11.149 предмета, вратили већу 726 предмета, задржали као спорне 138 предмета, 

задржали 102 предмета у вези, док је остало непрегледано укупно 175 предмета. 
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XI 

 

 Годишњим распоредом послова Управног суда за 2020. годину Су I-2 133/19-1 од 

25.12.2019. године, одређено је да се Припремно одељење организује у седишту Управног суда. 

За судије Припремног одељења одређени су судија Стево Ђурановић, надзорни судија, судија 

Ружа Урошевић, заменик надзорног судије и судијски помоћници: Александра Маркићевић, 

Небојша Ћојбашић и Александра Гвозденовић. Изменом годишњег распореда послова Управног 

суда за 2020. годину Су I-2 26/20-1 од 26.02.2020. године, судијски помоћници Јелена Радоја и 

Јелена Деспотовић распоређени су у Припремно одељење. 

 

 У складу са Протоколом о сарадњи закљученим између Управног суда и Правосудне 

академије Су I-1 27/17 од 09.03.2017. године, у раду Припремног одељења у извештајном 

периоду је учествовало троје полазника Правосудне академије.  

 

 Судијски помоћници у Припремном одељењу су у извештајном периоду са уписника 

примили укупно 10.915 предмета, урадили укупно 10.894 предмета, примили из већа 8.003 

предмета и урадили 7.836 предмета.  

 

 

XII 

 

 У периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године у Управном суду поступало је укупно 47 

судијских помоћника распоређених у 17 већа у Седишту и Одељењима Управног суда, који су 

израдили 8.858 нацрта судских одлука. Два судијска помоћника налазе на породиљском 

боловању. 

 

 У складу са Протоколом о сарадњи закљученим између Управног суда и Правосудне 

академије Су I-1 27/17 од 09.03.2017. године, у раду у оквиру судских већа у извештајном 

периоду је учествовао један полазник Правосудне академије у Одељењу суда у Новом Саду. 

 

 

XIII 

 

 У периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године примљено је укупно 90 притужби на рад 

суда, које су заведене у уписник Су VI и 822 ургенције, које су заведене у Су VIII. На све 

притужбе и ургенције у законском року је одговорено надлежним органима и странкама. По 

притужбама и ургенцијама поступала је председник суда судија Јелена Ивановић, којој су у 

обављању ових послова помагали секретар суда Данијела Дупор и судијски помоћник - виши 

саветник Гордана Војновић. 

 

XIV 

 

 По приговорима ради убрзања поступка поступале су председник суда, судија Јелена 

Ивановић и судија Гордана Богдановић, којима су у обављању ових послова помагатли судијски 

помоћници, виши саветник Јелена Драгојловић, виши саветник Ивана Гулан Радосављевић, 

виши саветник Весна Билбија и виши саветник Милош Бакалић. 
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 У извештајном периоду примљено је укупно 209 предмета и решено 152 предмета.  

 

 

XV 

 

 По захтевима за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности 

одлучивала је судија Биљана Тамбурковски Баковић, којој је у обављању ових послова помагала 

портпарол суда виши саветник Милка Бабић, а у њеном одсуству, судијски помоћник – виши 

саветник Ана Ковачевић. 

 

У извештајном периоду примљено је и одговорено на укупно 59 захтева за приступ 

информацијама од јавног значаја. На све захтеве одговорено је у законском року. 

  

Судија Мира Стевић Капус била је одређена за лице за заштиту података о личности од 

09.10.2019. до 02.03.2020. године од ког датума је по захтевима за заштиту података о личности 

поступала и одлучивала судија Јасмина Минић, чији је заменик судија Елена Петровић. 

 

 

XVI 

 

 На основу одредби чланова 47., 48., 54. и 55. Закона о државним службеницима 

(“Службени гласник РС” 79/05, 81/05-испр., 64/07, 67/07-исправ., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 

95/18), одредбе члана 9. став 3., члана 10., члана 11. и члана 14. Уредбе о интерном и јавном 

конкурсу за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 2/19), 

Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и 

мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима (“Службени 

гласник РС” 30/19), Закључка Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно 

радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-10620/2019 од 30.10.2019. године, у 

складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управном 

суду Су I-9 3/19 од 07.05.2019. године, председник Управног суда је огласила 06.11.2019. године 

Јавне конкурсе за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време: 

 

- Су V-35 115/19 од 30.10.2019. године: међународна сарадња, стручно усавршавање и обука 

у звању самостални саветник - 1 (један) извршилац,  виши судијски сарадник у звању 

самостални саветник – 7 (седам) извршилаца у Седишту Управног суда,  виши судијски 

сарадник у звању самостални саветник – 1 (један) извршилац у Одељењу Управног суда у 

Нишу, виши судијски сарадник у звању самостални саветник – 2 (два) извршиоца у Одељењу 

Управног суда у Новом Саду, судијски сарадник у звању саветник – 7 (седам) извршилаца у 

Седишту Управног суда, судијски сарадник у звању саветник – 2 (два) извршиоца у Одељењу 

Управног суда у Крагујевцу и судијски сарадник у звању саветник – 1 (један) извршилац у 

Одељењу Управног суда у Нишу; 

 

- Су V-35 117/19 од 30.10.2019. године: кадровски и персонални послови у звању референт - 1 

(један) извршилац,  ликвидатор буџетских средстава у звању референт - 1 (један) извршилац,  

информатичар у звању сарадник - 1 (један) извршилац, записничар у звању референт - десет 

(10) извршилаца место рада Седиште Управног суда, записничар у звању референт - један (1) 

извршилац место рада Одељење Управног суда у Новом Саду; 
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- Су V-35 116/19 од 30.10.2019. године: административно технички послови судске праксе у 

звању референт - 1 (један) извршилац,  пријем писмена у звању референт - 1 (један) извршилац,  

уписничар у звању референт - 1 (један) извршилац, административно технички послови у 

писарници у звању референт - седам (7) извршилаца, архивар у звању референт - један (1) 

извршилац. 

 

 Изборни поступак по јавном конкурсу Су V-35 115/19, спровела је Комисија у саставу: 

председник судија Жељко Шкорић, заменик председника судија Биљана Тамбурковски Баковић, 

први члан судија Маја Панић, заменик првог члана секретар суда Данијела Дупор, други члан 

саветник за међународну сарадњу, стручно усавршавање и обуку Драгана Васић, заменик другог 

члана руководилац Одељења за информатичке послове Миле Доброта по решењу Су V-35 99/19 

од 09.10.2019. године и други члан саветник за међународну сарадњу, стручно усавршавање и 

обуку Соња Вујчић заменик другог члана информатичар Марко Матић по решењу Су V-35 99/19-

1 од 04.11.2019. године. 

 

Изборни поступак по јавном конкурсу Су V-35 117/19, спровела је Комисија у саставу: 

председник судија Зорица Китановић, заменик председника судија Јелица Пајовић, први члан 

судија Јасмина Минић, заменик првог члана судија Ксенија Ивановић, други члан шеф 

рачуноводства Милена Игњатовић, заменик другог комисије ликвидатор буџетски средстава 

Љиљана Буквић, трећи члан шеф дактилобироа Олгица Илић, заменик трећег члана заменик 

шефа дактилобироа Ивана Обрадовић, четврти члан руководилац Одељења за информатичке 

послове Миле Доброта, заменик четвртог члана информатичар Марко Матић по решењу Су V-35 

100/19 од 09.10.2019. године. 

 

Изборни поступак по јавном конкурсу V-35 116/19, спровела је Комисија у саставу: 

председник судија Весна Лазаревић, заменик председника судија Тија Бошковић, први члан 

управитељ Писарнице Дејан Ђурић, заменик првог члана заменик управитеља Писарнице 

Дејана Николић, други члан руководилац Одељења за информатичке послове Миле Доброта, 

заменик другог члана информатичар Марко Матић по решењу Су V-35 101/19 од 09.10.2019. 

године. 

 

Током новембра и децембра 2019. године, кандидати који су учествовали у изборном 

поступку прошли су кроз више обавезних фаза у којима су се проверавале опште функционалне 

компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се 

спроводио интервју са Комисијом. Кандидатима су постављана питања и задаци из Базе питања 

за проверу опште функционалне компетенције „Организација и рад државних органа Републике 

Србије“, „Дигитална писменост“, „Пословна комуникација“ и Базе питања за проверу посебних 

функционалних компетенција, које је израдила Радна група: судија Жељко Шкорић, судија 

Зорица Китановић и секретар суда Данијела Дупор, Су I-2  64/19 од 26.06.2019. године. Базе 

питања постављене су на Интернет презентацији Управног суда дана 06.09.2019. године. 

 

Провера компетенција кандидата се вршила писаним путем – тест, усменим путем – 

разговор са кандидатом, практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на 

рачунару, писаном симулацијом и писаним путем – упитник. 
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 Решења о пријему у радни однос по спроведеним јавним конкурсима донета су крајем 

децембра 2019. године, а запослени су ступили на рад у Управни суд током јануара 2020. године. 

 

 

XVII 

 

 На основу члана 52. Закона о уређењу судова (“Службени гласник РС” бр. 116/08 ... 

88/18), чланова 3., 6. и  241. став 1. тачка 12. Судског пословника (“Службени гласник РС” 110/09 

... 93/19), у складу са Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања Су I-1 

31/19 од 17.04.2019. године, председник Управног суда је донела решење Су I-1 10/20 од 

21.01.2020. године којим је формирала Комисију за попис и излучивање архиве којој је истекао 

рок чувања у Управном суду, у сасатаву : судија Весна Лазаревић – председник, судија Жељко 

Шкорић – члан, судија Зорица Китановић – члан, судија Јелица Пајовић – члан, судија Ксенија 

Ивановић – члан, судија Јасмина Минић – члан, секретар суда Данијела Дупор - члан, судијски 

помоћник Санда Грујић – члан, судијски помоћник Снежана Томић – члан, судијски помоћник 

Гордан Вукићевић – члан, судијски помоћник Крстина Јовановић – члан, судијски помоћник 

Милица Јовановић – члан, судијски помоћник Данијела Кнежевић – члан, Управитељ писарнице 

Дејан Ђурић – члан, Шеф дактилобироа Олгица Илић – члан, Записничар у судској управи 

Љиљана Каитовић – члан, Записничар Марија Димитријевић – члан, радно место 

административно технички послови у писарници Светлана Радосављевић Пантић- члан, радно 

место административно технички послови судске праксе Ика Радусиновић – члан, записничар 

Биљана Трипуновић – члан, записничар Санела Камбер – члан, архивар Иван Радушић – члан, 

архивар Миодраг Мудрић – члан, административно технички послови у писарници Милош 

Вучковић – члан.  

 

Комисија за попис и излучивање архиве којој је истекао рок чувања у Управном суду, 

извршила је у периоду од 01.02.2020. до 03.03.2020. године, преглед 30.699 предмета Управног 

одељења Врховног суда Србије који су архивирани у 2008. и 2009. години.У складу са Судским 

пословником и Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања Су I-1 31/19 

од 17.04.2019. године, Комисија је из свих прегледаних предмета издвојила одлуке, расправне 

записнике и записнике о већању и гласању ради формирања Збирке одлука и пописала и 

излучила безвредни регистратурски материјал.У прегледаним предметима Комисија није 

пронашла списе (регистратурски материјал) који се има издвојити и предати Историјском 

архиву Србије као архивска грађа. 

 

 

XVIII 

 

У сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу у Србији (ГИЗ), Управни 

суд је отпочео припрему за израду и спровођење реформе управног судства. Имајући у виду 

наведено, на основу молбе Министарства правде упућене ГИЗ-у, ангажована је интегрисани 

експерт др Паола Савона да ради у Управном суду на позицији саветника за реформу управног 

судства од 6. маја 2019. године. Током две године, колики је период ангажовања, задатак 

интегрисаног експерта биће спровођење неопходне функционалне анализе, анализе ефеката 

прописа, анализе упоредних правних система у Европи, у склопу припремне фазе за спровођење 

„Пројекта подршка управном судству у Републици Србији“, који је планиран за реализацију 

након спровођења ових активности. 
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У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2020. године одржавани су редовни састанци са 

председником Управног суда, у оквиру којих су обрађиване теме из области управног спора, а 

ради израде неопходних анализа за реформу управног судства у Србији.  

 

12. марта 2020. године одржан је заједнички састанак на ком су присуствовали 

председник Управног суда, судија Јелена Ивановић, помоћник министра правде Чедомир 

Бацковић, Данка Васић, Ивана Ковачевић, интегрисани експерт Паола Савона и Александра 

Хилбиг програмски директор и кооординатор Сектора за подршку реформи јавне управе у 

Немачкој организацији за међународну сарадњу у Србији (ГИЗ). Тема састанка су биле 

планиране активности у склопу будућег пројекта „Подршка Министарства правде у реформи 

Управног суда Србије“ подршке реформи управног судства у Србији.  

 

 

XIX 

 

Управни суд, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, спроводи Пројекат 

„Унапређење и уједначавање судске праксе Управног суда“, почев од од 1. јуна 2020. године. У 

оквиру наведеног Пројекта, који представља наставак Пројекта из 2019. године, ангажовано је 

четворо експерата, четворо лица која им помажу у раду и ИТ експерт, како би омогућили 

пуњење јавне базе судских одлука која за крајњи циљ има пружање делотворније и ефикасније 

заштите права у управном спору, омогућавање предвидивости исхода управног спора и повећање 

нивоа правне сигурности.  

 

 У извештајном периоду и у складу са Програмом пројекта, закључно са 30.06.2020. 

године обрађене су одлуке са основом спора - радни однос. Експертима, судијама Управног суда 

у пензији, Душанки Марјановић, Љиљани Максимовић, Љиљани Петровић и Маријани Тафри-

Мирков додељено је да прегледају одлуке са основом спора радни однос. Експерти су 

припремљене одлуке прегледале и одабирале на основу следећих критеријума: да ли се у 

задатим одлукама изражавају правни ставови и схватања Управног суда усвојени на седницама 

свих судија; да ли су одлуке од интереса да јавност зна за њих из области актуелних друштвених 

дешавања; одлуке у окончаним управним споровима из задатих управних области које ће 

пружити могућност да се предвиди исход управног спора пре подношења тужбе на основу истог 

чињеничног и правног основа. Приликом прегледа одлука експерти су дали и препоруке за 

детаљнију класификацију основа спора.  

 

У периоду од 01. јуна до 30. јуна 2020. године одржан је 1 састанак са експертима, први 

који се одржао 03. јуна 2020. на коме је председник суда представила Пројекат, упознала 

експерте са плановима рада на Пројекту и очекиваним резултатима. Одржано је и више 

састанака са ангажованим лицима. У току Пројекта експерти се информишу о заузетим правним 

ставовима Управног суда, који им се достављају у папирној и електронској форми. 

 

У реализацији Пројекта „Унапређење и уједначавање судске праксе Управног суда“, 

учествовали су и запослени у Управном суду: портпарол суда Милка Бабић, саветник за 

међународну сарадњу Ивана Ковачевић, референт за кадровске и персоналне послове Тијана 

Медвед.  
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XX 
 

На основу исказане потребе и иницијативе Управног суда, уз сагласност Врховног 

касационог суда, Управни суд се прикључио активностима пројекта „ЕУ за Србију - Подршка 

Врховном касационом суду“, ради реализације миграције постојећих одлука у нову базу судске 

праксе и организације обука за судије и сараднике овог суда. 

 

Са експетрима ангажованим на пројекту, организовано је више састанака и утврђен План 

наопходних активности за укључивање Управног суда у базу судске праксе Врховног касационог 

суда (у даљем тексту План). Планом је предвиђено 17 међусобно условљених корака фаза у 

којима ће се спровести предвиђене активности и утврђен 01.11.2020. године као датум од када ће 

у потпуности база одлука судске праксе Управног суда бити у потпуности мигрирана у базу 

судске праксе Врховног касационог суда и Управни суд одпочети са редовним уносом одлука у 

ову нову базу. 

 

  У спровођењу Плана реализоване су следеће активности: формулисање списка правних 

материја у којима поступа Управни суд, достављање списка уписника који се воде у суду, 

достављање списка судија и сарадника и планирање потребних ресурса и распореда обука за 

коришћење базе судске праксе, процена броја одлука које је потребно мигрирати односно 

импортовати у базу судске праксе Врховног касационог суда.   

 

Како постојећа база судске праксе Управног суда има преко 160.000 одлука са 730 основа 

спора (будућих дескриптора), то је председник суда формирала Радну групу у саставу: судија 

Жељко Шкорић, заменик председника суда, судија Стево Ђурановић, надзорни судија за 

припремно одељење и секретар суда Данијела Дупор. Радна група је постојеће основе спора 

(дескрипторе), пречистила у смислу откањања дуплираних и неправилно унетих, затим је 

објединила основе спора у групе и подгрупе, имајући у виду да такав систем обележавања буде 

подобан за даљу надградњу. Радна група је свој предлог доставила председнику суда који је на 

основу истог утврдио Листу дескриптора судске праксе Управног суда Су I-1 87/20 од 

26.06.2020. године.  

 

Председник суда је 24.06.2020. године, формирала Радну групу за израду унапређене 

листе дескриптора у саставу судија: Гордана Богдановић, Мира Стевић Капус, Јелена Искић и 

Маја Панић. Задатак радне групе је да до 15.09.2020. године изради предлог унапређене листе 

дескриптора по материјама и областима. 

        

 

XXI 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОБУКА СУДИЈА И СУДСКОГ ОСОБЉА 

 

1. Руководилац Одељења за информатичке послове Предраг Анђелић и информатичар 

Марко Матић присуствовали су обуци за запослене у правосудним органима за коришћење 

антивирусне заштите ESET Endpoint Protection Advanced у петак 10. јануара 2019. године у 

организацији Министарства правде. 

 

2. Судијски саветник Ана Ковачевић учествовала је у обуци за посредника у решавању 
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спорова-медијатора која је организована 15-17. и 21. и 22. јануара 2020.године, у организацији 

Форума судија Србије и у складу са основним програмом обуку који је прописан Правилником 

Министарства правде. Форум судија Србије је регистрован код Министарства правде Републике 

Србије за спровођење основне обуке за посреднике у решавању спорова-медијаторе. По 

завршеној обуци стиче се уверење које омогућава упис у регистар посредника у решавању 

спорова. 

 

3. Судије Управног суда Мира Стевић Капус и Јасмина Минић су присуствовале скупу 

посвећеном обележавању Дана заштите података о личности - 28. јануар у организацији 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.  

 

Учесницима скупа обратили су се: Милан Мариновић, повереник за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности; њ.е. Сем Фабрици, шеф Делегације ЕУ у Србији; 

њ.е. Андреа Оризио , шеф Мисије ОЕБС у Србији; Тобиас Флесенкемпер, шеф Мисије Савета 

Европе у Београду; Мајк де ла Роса, директор Мисије УСАИД у Србији и Игор Вуље, Агенција 

за заштиту особних података Републике Хрватске, начелник Службе за надзор и средишњи 

регистар. На скупу је учествовао велики број представника медија, удружења грађана, чланова 

дипломатског кора, као и органа власти. 

 

Повереник је у складу са ЗЗПЛ донео неколико подзаконских аката који ближе уређују 

област заштите података о личности. Исти се налазе у публикацији Повереника бр. 5 „Заштита 

података о личности, Прописи“, која је представљена на предметном скупу. 

 

4. Шеф рачуноводства, Милена Игњатовић учествовала је на саветовању на тему „Израда 

финансијских извештаја за 2019. годину буџетских корисника и остале актуелности и новине у 

пословању јавног сектора“ 5. фебруара 2020. године, у Београду. Предавачи су били Јасмина 

Вратоњић, главни и одговорни уредник стручних часописа "Буџетски инструктор" и "Правник у 

јавном сектору" и Александра Јовановић, виши уредник стручних часописа "Буџетски 

инструктор" и "Правник у јавном сектору". На наведеном скупу обрађене су следеће теме: 

новине у пословању јавног сектора; Закон о заштити података о личности; финансијски 

извештаји и утврђивање пореза на добит за 2019. годину; финансијско управљање и контрола и 

остале актуелности. 

 

5.  Судије и судијски помоћници из Одељења Управног суда у Нишу похађали су обуку за 

коришћење доступних база судске праксе Европског суда за заштиту људских права, која је 

организована у петак, 14. фебруара 2020. године у просторијама Управног суда у Нишу. Обуку су 

спровели експерти Фонда за добру управу Уједињеног Краљевства Александар Стојановић и 

Биљана Степановић, а учесници су се упознали са функционисањем е-Јурис апликације базе 

судске праксе ЕСЉП, базе за унакрсно повезивање одредаба националног законодавства са 

одредбама Европске конвенције за заштиту људских права и другим јавно доступним базама 

судске праксе Европског суда за заштиту људских права. Обука је спроведена у оквиру пројекта 

Фонда за добру управу Уједињеног Краљевства „РС63 – Ефикасан Управни суд као заштитник 

права грађана“ 

 

6. Судија Управног суда, Снежана Алексић учествовала је у округлом столу под називом 

„Дисциплинска одговорност судија – изазови у пракси дисциплинских органа и релевантност 

правног оквира” који је организован 19. фебруара 2020. године у Крагујевцу. Округли сто је 
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организован у оквиру пројекта “Подршка Високом савету судства” којим Европска унија 

подржава рад Високог савета судства, у сарадњи са дисциплинским органима Високог савета 

судства у првом и другом степену (Дисциплинска комисија, Дисциплински тужилац, чланови 

Високог савета судства). 

 

7. Судије и судијски помоћници Управног суда присуствовали су дводневном семинару 

под називом “Закон о заштити узбуњивача”, који је одржан 20. и 21. фебруара 2020. године у 

просторијама Управног суда. Семинар је организовао Управни суд, уз подршку Фонда за добру 

управу Уједињеног Краљевства кроз пројекат „РС63 – Ефикасан Управни суд као заштитник 

права грађана“. Предавачи на семинару били су Снежана Андрејевић, судија Врховног 

касационог суда у пензији и члан Радне групе за израду Закона о заштити узбуњивача и Јелена 

Стевановић, судија Апелационог суда у Београду.  

 

8. Судија Сузана Гудураш и саветник Љиљана Коруга су учествовале као предавачи на 

округлом столу „Поништај одлуке о престанку радног односа пред Управним судом“, 26. 

фебруара у 2020. године у организацији Академије Адвокатске коморе Војводине. Циљ 

трибине је упознавање чланства Адвокатске коморе Војводине и стручне јавности са поступком 

пред Управним судом у вези са споровима због престанка радног односа, као и о спору пуне 

јурисдикције и враћању на рад. 

 

9. Судије и судијски помоћници из Одељења Управног суда у Крагујевцу похађали су 

обуку за коришћење доступних база судске праксе Европског суда за заштиту људских права, 

која је организована у понедељак, 9. марта 2020. године у просторијама Управног суда у 

Крагујевцу. Обуку су спровели експерти Фонда за добру управу Уједињеног Краљевства 

Александар Стојановић и Биљана Степановић, а учесници су се упознали са функционисањем е-

Јурис апликације базе судске праксе ЕСЉП, базе за унакрсно повезивање одредаба националног 

законодавства са одредбама Европске конвенције за заштиту људских права и другим јавно 

доступним базама судске праксе Европског суда за заштиту људских права. Обука је спроведена 

у оквиру пројекта Фонда за добру управу Уједињеног Краљевства „РС63 – Ефикасан Управни 

суд као заштитник права грађана“. 

 

10. Руководилац Одељења за информатичке послове, Предраг Анђелић учествовао је на 

семинару „Безбедност ИТ инфраструктуре“ који је организовала Привредна комора Србије у 

четвртак 25. јуна 2020. године у Београду. Полазници су на наведеном семинару обрадили теме 

попут професионализација сајбер криминала, безбедност оперативних система, рачунарске 

мреже, напади на рачунарску мрежу, одбрана рачунарске мреже, напредне технике одбране и 

криптографски алгоритми.  

 

Циљ семинара је савладавање основних концепата безбедности ИТ инфраструктуре, 

упознавање са врстама напада на ИТ инфраструктуру, различитим врстама хакера и 

професионализацијом сајбер криминала. 

 

11. Национална академија за јавну управу је од 14. априла 2020. године отпочела 

организацију онлајн семинара (вебинара) за потребе усавршавања државних службеника и 

запослених у јединицама локалне самоуправе путем платформе за е-учење „LMS“. Током 

наведеног периода, а закључно са 30.06.2020. године, запослени из Управног суда похађали су 

укупно 16 вебинара који су били намењени различитим циљним групама полазника. 
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XXII 
 

ДОГАЂАЈИ И САСТАНЦИ НА КОЈИМА СУ ПРИСУСТВОВАЛИ ПРЕДСЕДНИК СУДА, 

СУДИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИ 

 

1. У оквиру Пројекта Министарства правде - усклађивања рада са стандардима 

безбедности ИКТ система од посебног значаја, у Управном суду су настављени редовни 

састанци (13. и 27. фебруара 2020. године) између представника Пројекта са члановима 

Одељења за информатичке послове. 

 

2. У четвртак, 11. јуна 2020. године, Председник Управног суда, судија Јелена Ивановић 

састала се са представницима Специјалне мисије за процену спровођења избора за 

парламентарне изборе у Србији, који су одржани 21. јуна 2020. године. Састанку су 

присуствовале саветници за међународну сарадњу, стручно усавршавање и обуку, Ивана 

Ковачевић и Соња Вујчић као и Елисавети Карајаниду и Анђелка Марковић, испред Специјалне 

мисије за процену спровођења избора за парламентарне изборе у Србији. На наведеном 

састанку, председник Управног суда, судија Јелена Ивановић је представила организацију и 

надлежност Управног суда, са посебним освртом на поступање Управног суда у решавању 

изборних спорова. 

Састанак је организован у циљу испуњења сврхе Мисије и разјашњења основних 

аспеката изборног процеса. 

 

3. У среду 17. јуна 2020. године, секретар Управног суда, Данијела Дупор и саветник за 

међународну сарадњу, стручно усавршавање и обуку, Соња Вујчић састале су се са 

представницима Европске мреже за посматрање избора – Међународна посматрачка мисија 

избора у Србији (ЕНЕМО) на тему рада Управног суда у изборном процесу и упоредног приказа 

одлука донетих у изборним предметима током избора 2016. и 2020. године. На страни 

међународне посматрачке мисије „ЕНЕМО“ присуствовали су: правни аналитичар мисије, 

Михаела Дука-Ангелики, заменик шефа Мисије, Корнелија Калин и асистент, Нада Бакрач.  

У самом уводу састанка госпођа Калин је представила досадашњи рад и организацију 

посматрачке Мисије „ЕНЕМО“, након чега је госпођа Дупор отворила тему састанка, 

представивши рад, организацацију и надлежности Управног суда у предметима заштите 

изборног права. Такође је објаснила поступање Управног суда у наведеним предметима и начин 

објављивања донетих одлука на интернет презентацији Управног суда. На молбу госпође Дуке, 

госпођа Дупор је такође представила ток самог поступка, од подношења жалбе Републчкој 

изборној комисији и испитивања ваљаности истих, до законом предвиђених рокова за доношење 

одлуке. На крају је представљен и упоредни статистички приказ који се односи на број предмета 

примљених током избора 2016. године и број предмета који је примљен у текућем изборном 

процесу (до 17.06.2020. године), уз напомену да се тај број мења будући да су у време 

одржавања састанка предмети и даље пристизали. 

Представници посматрачке мисије „ЕНЕМО“ захвалили су се на детаљним 

информацијама које су примили од госпође Дупор, уз напомену да ће по завршетку своје мисије 

посматрања избора у Србији 2020. године саставити свеобухватни извештај који ће 

електронским путем послати Управном суду. 

 

4. Саветници за међународну сарадњу, стручно усавршавање и обуку, Ивана Ковачевић и 

Соња Вујчић присуствовале су видеоконфренцијском састанку Пододбора за унутрашње 
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тржиште и конкуренцију између Републике Србије и Европске уније који је одржан, у четвртак, 

18. јуна 2020. године, у просторијама Министарства за европске интеграције у Београду.  

Састанак су отворили представници Европске комисије и Републике Србије, који су након тога 

усвојили дневни ред састанка. Током састанка разматране су релевантне теме за унутрашње 

тржиште и конкуренцију и нивоу усклађености прописа Републике Србије са правом Европске 

уније. Посебно се говорило о усклађивању и спровођењу прописа и јачању административних 

капацитета, које представља уједно и мерило за затварање Поглавља 5 – Јавне набавке. Циљ 

одржавања састанака Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију је дискусија о 

питањима која се односе на Споразум о стабилизацији и придруживању, односно анализи 

напретка у усклађивању, примени и спровођењу прописа ЕУ. 
 

 

XXIII 

 

 УЧЕШЋЕ СУДИЈА УПРАВНОГ СУДА У РАДНИМ ГРУПАМА 

 

1. Председник Управног суда, судија Јелена Ивановић члан је Програмског савета 

Правосудне академије. 

 

2. Судија Стево Ђурановић је члан, а руководилац Одељења за информатичке послове, 

Предраг Анђелић је заменик члана Радне групе за израду измена и допуна Судског пословника 

Министарства правде.  

 

 

XXIV 

 

ФИНАНСИЈСКО И МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ 

 

 

На основу члана 52. Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08...65/18 - 

одлука УС, 87/18, 88/18 - одлука УС) члана 51. Закона о јавни набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. и 7. Судског пословника („Сл. гласник РС“, 

бр.110/09,16/18...93/19), члана 6. Правилник о форми плана јавних набавки и начину 

објављивања плана јавних набавки на порталу јавних набавки („Сл. гласник РС“, бр. 83/15) и 

члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 84/19 и 60/20-

уредба), председник Управног суда донео је Одлуку о Плану набавки за 2020. годину Су IV-22 

85/20 од 11.06.2020. године. 

 
 Управни суд закључио је уговоре о јавној набавци и то: 

 

- Уговор о јавној набавци тонера 1/20, Су IV 28 20/20 од 17.06.2020. године, са понуђачем AIGO 

BUSINESS SYSTEM, којим је извршена набавка рачунарског материјала-тонера HP LaserJet 

Q2612A 30 комада и HP LaserJet CE390A 30 комада. 

 

- Уговор о јавној набавци тонера 2/20, Су IV 28 22/20 од 19.06.2020. године, са понуђачем I&D 

COM doo, којим је извршена набавка рачунарског материјала-тонера Canon IR 1133 black C-

EXV40 45 комада. 
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- Уговор о јавној набавци тонера 3/20, Су IV 28  21/20 од 18.06.2020. године, са понуђачем ITS 

NETWORK, којим је извршена набавка рачунарског материјала-тонера Lexmark 

M5410dn50F5X00 15 комада. 

 

 

XXV 

 

ЗАКЉУЧАК 

   

 Током првих шест месеци 2020. године изабрано је 3 нових судија за Управни суд, 

истовремено, 3 судија је престало да обавља судијску функцију тако да је у извештајном периоду 

поступало 46 судија. 

 

 Велики прилив предмета у Управном суду наставља се и у 2020. години, с обзиром да је у 

Управном суду у првих шест месеци примљено укупно 13.601 предмет, што је за 2.383 предмета 

већи прилив у односу на исти период 2019. године. Повећање укупног прилива предмета довело 

је и до повећања просечног прилива предмета по судији са 43,48 у 2019. години на 49,28 у 2020. 

години. 

 

 Судије Управног суда су у извештајном периоду решиле укупно 10.537 предмета, што је 

мање у односу на исти период 2019. године за 327 предмета. Међутим, имајући у виду отежане 

услове у којима је суд радио у периоду од 2 месеца, за време проглашеног ванредног стања (од 

15.03. до 11.05.2020. године), број решених предмета у првих шест месеци представља веома 

добар резултат рада. Већи прилив предмета утицао је и на повећање броја предмета у раду по 

судији са 880,79 у извештајном периоду 2019. године на 909,65 предмета у 2020. години. 

  

 Просечно је решено предмета по судији 38,18, што се према Мерилу за вредновање 

квантитета (учинка) рада судија – месечна норма, Правилника о критеријумима, мерилима, 

поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова, вреднује као “изузетно 

успешно”. Посебно треба имати у виду да су судије поред квантитативно великог броја урађених 

предмета у извештајном периоду у 2020. години оствариле и укупан квалитет рада од 99,79%.  

  

 Управни суд је у 2020. години остварио и задовољавајуће резултате рада у погледу 

решавања старих предмета према датуму иницијалног акта и спречавању настанка старих 

предмета у складу са Програмом решавања старих предмета и предмета старијих од две године 

за 2020. годину. Решено је 2.448 старих предмета и предмета који би до краја 2020. године 

постали стари, што је 23,23% од укупног броја просечно решених предмета по судији. 

 

 На динамику решавања предмета у великој мери је утицао Програм решавања старих 

предмета и предмета старијих од две године за 2020. годину Су I-2 11/20-1 од 28.01.2020. године 

и у складу са њим донети појединачни програми већа за решавање старих предмета, 

идентификација група предмета (према тужиоцу и туженом) и израда "пилот" одлука што је 

омогућило брже решавање осталих предмета у групи као и велико залагање судија и судијских 

помоћника у остваривању програмских циљева. 

 

 Анализом испуњености планираних резултата који су предвиђени Програмом решавања 

старих предмета уочен је значајан напредак у успешнијем решавању старих предмета и убрзању 
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судског поступка и поред чињенице да је у великом броју предмета било неопходно одржавање 

усмених јавних расправа ( у 241 предмету ) за чију припрему предмета, пресуђење и израду 

одлуке је потребно више времена. 

 

  

 Поступање по предметима заштите изборног права као “нарочито хитним” предметима 

утицало је на укупне резултате суда с обзиром да је због своје природе и сложености захтевало 

одлучивање у врло кратким роковима, измештање судија из Одељења суда у Београд у периоду 

од 06.06.2020. године, 24-часовну приправност и прековремени рад судија и запослених у суду у 

периоду од 05.03. до 18.03.2020. године и од 12.05.2020. године, већ и потпуни приоритет у 

решавању ових предмета. 

 

Поред остварених резултата рада суда у решавању предмета, судије Управног суда су у 

току 2020. године, уложиле изузетан напор кроз учешће у радним групама. 

 

Управни суд је у циљу оставривања права на стручно усавршавање судија и судског 

особља у извештајном периоду остварио сарадњу са Правосудном академијом и Националном 

академијом за јавну управу, у оквиру које су судије и судијски помоћници похађали семинаре на 

актуелне теме (области), које су значајне за унапређење квалитета рада суда. Суд је наставио 

успешну сарадњу са Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији, Фондом за добру управу Владе 

Уједињеног Краљевства, Немачком организациом за међународну сарадњу (ГИЗ), Европском 

канцеларијом за подршку систему азила, Удружењем државних савета и врховних управних 

судова Европе (ACA-Europe) и Удружењем судија европских управних судова (AEAJ).  

 

 Имајући у виду постигнуте резултате и све чиниоце који су утицали на укупан рад суда 

може се закључити да је Управни суд у извештајном периоду постигао задовољавајуће резултате 

кроз ефикаснији и делотворнији рад овог суда, посебно у погледу броја укупно решених 

предмета и укупног квалитета рада од 99,79%. 

 

 

            

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ СУДА 

                                                                                            Судија Јелена Ивановић 


