
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Су III-20 1/14
Дана: 13.01.2014.године
Б е о г р а д

На основу члана  52. Закона о уређењу судова  („Сл.гласник РС“ бр.  116/08, 
104/09,101/10,101/2011  и  101/2013)  и  члана  6.,  7.  и  44. Судског  пословника 
(„Сл.гласник РС“ бр. 110/09,70/2011,19/12 и 89/2013) председник суда сачинио је 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ СУДА
ПО МАТЕРИЈАМА ЗА ПЕРИОД

од 01. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године

Статистички подаци о укупним резултатима рада суда су следећи:

• Укупан број предмета у раду суда је 43.265 предмета;
• Број примљених предмета је 21.756;
• Број новопримљених предмета је 21.396;
• Савладавање прилива 84,01 %
• Просечан број предмета у раду по судији је 925,48 предмета;
• Просечан број решених предмета по судији је 61,54 предмета;
• Проценат решених предмета у односу на укупан број предмета 42,24% 
• Просечан прилив предмета по судији је 73,25 предмета;
• Укупан број решених предмета је 18.277 предмета;
• Укупан број нерешених предмета у раду суда је 24.988 предмета;
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Статистички подаци о резултатима рада суда по материјама 

У материја  - суд је на почетку 2013. године имао  20.910 нерешених  предмета,  у току 
године је примио 20.628, од чега нових 20.424 предмета, те је у у овом периоду имао укупно у 
раду  41.538 предмета.  Током  године укупно  је  решено  17.137 предмета,  од  чега  мериторно 
16.959,  а  на други начин  178 предмета.  У овој  материји  суд је  на  почетку године имао  577 
нерешених старих предмета. У току године решено је 2.546 старих предмета, нерешених старих 
предмета (према датуму иницијалног акта)  на крају периода је остало  1.785. У овој материји 
поступаo је 27 судија.

Ур материја  - суд је  на почетку године имао  162 нерешених предмета, у посматраном 
периоду примио је  332 предмета,  од  чега су 331 нових предмета, те  је у 2013.  години било 
укупно у раду 494 предмета. Укупно је решено 339 предмета, од чега мериторно 263, а на други 
начин  76 предмета. Почетком 2013. године суд је имао 7  нерешених старих предмета. У току 
године решено је 25 старих, нерешених старих предмета на крају периода је остало 11.  У овој 
материји поступалo је 26 судија.

Уи материја - суд је на почетку године имао 110 нерешених предмета, примљено је 163 
предмета, те је укупно у раду имао 273 предмета. Током посматраног периода укупно је решено 
137 предмета, од чега мериторно 126, а на други начин 11. У овој материји суд је имао нерешено 
на почетку  године 4  стара предмета. У току године решено је  12 старих предмета, а на крају 
године је остало нерешено 17 старих предмета. У овој материји поступало је 27 судија.

Уо материја - суд је на почетку 2013. године имао 6 нерешених предмета, примио је 81 
предмет, те је укупно у раду било 87 предмета.  Укупно је решено 80 предмета мериторно. Суд 
није имао старих предмета. У овој материји је поступалo 10 судија.

Ув материја - суд је на почетку 2013. године имао 56 нерешених предмета, током године 
је примљено 256 предмета,  те је укупно у раду  било  312 предмета.  Током  године, укупно је 
решено  214 предмета,  од  чега  мериторно  207,  а  на  други  начин  7 предмета.  У току године 
решено је  3 стара предмета, на крају године  није остало  нерешених старих предмета. У овој 
материји поступалo је 7 судија.

Уп  материја  -  суд  је на  почетку 2013.  године  имао  244 предмета,  у  2013.  години је 
примљено 152 предмет, те је укупно у раду било 396 предмета. Укупно је решено 225 предмета, 
од чега мериторно 217, а на други начин 8. Почетком 2013. године суд је имао 3 нерешена стара 
предмета. У току године решено је 33 старих предмета, нерешених старих предмета на крају 
периода је остало 16. У овој материји поступалo је 25 судија.

Просечан месечни број предмета у раду по судији у 2013. години

У –  903,74 предмета; 
Ур – 5,96 предмета;
Уи – 5,04 предмета;
Уо – 0,7 предмета;
Ув-  14 предмета;
Уп – 6,84 предмета;
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Просечан број месечно решених предмета по судији у 2013. години

У –  57,7 предмета; 
Ур – 1,19 предмета;
Уи – 0,46 предмета;
Уо – 0,73 предмета;
Ув - 2,78 предмета;
Уп – 0,82 предмета;

Просечан месечни прилив предмета по судији у 2013. години

У –  69,45 предмета; 
Ур – 1,16 предмета;
Уи – 0,55 предмета;
Уо – 0,74 предмета;
Ув- 3,32 предмета;
Уп – 0,55 предмета;

У Управном суду је било 173 предмета разматраних по захтеву за преиспитивање судске 
одлуке, од чега је  157 одлука Управног суда потврђено од стране Врховног касационог суда,  3 
одлуке су преиначене, а 13 одлука је укинуто и предмети враћени на поновни поступак.

АНАЛИЗА 

У извештајној 2013. години Управни суд је у односу на претходну 2012. годину исказао 
боље резултате, што се види из статистичких података о укупним резултатима, посебно имајући 
у виду да је у току 2013. године радио са  знатно мањим бројем судија  од систематизованог и 
увећаним приливом.

Управни суд је у току 2013. године примио 21.756 предмета, што је за 2.153 предмета 
више у односу на претходну годину.

У 2013. години месечни прилив предмета по судији износи 73,25 предмета, што је за 7,25 
предмета месечно више у односу на претходну годину.

Управни  суд  је  у  току  2013.  године  савладао  прилив  са  84,01%,  што  је  у  односу  на 
претходну годину више за 3,37%.

Просечан број  решених предмета по судији је  61,54 предмета  месечно,  што је  за 8,32 
предмета по судији месечно више у односу на претходну годину.

Укупан број  решених предмета је  18.277,  што је  за  2.470 предмета  више у односу на 
претходну годину.

У раду суда  остало је  нерешених  старих предмета 1.829.  То су предмети у  којима је 
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иницијални акт поднет у 2010. и 2011. години.

Укупан број нерешених предмета у раду на крају 2013. године је 24.988 предмета. 

У 2013. години суд је у свим материјама имао 43.265 предмета у раду што је за 5.949 
предмета више у односу на претходну годину.

У  Управном суду је  до  16.  септембра 2013.  године  поступало 27  судија  од  37  судија 
колико је на тај дан било прописано Одлуком Високог савета судства од 11.05.2010. године. Од 
2010. до 2013. године знатан број судија је престао да врши функцију због одласка у пензију, 
смрти или  одласка на другу функцију,  односно послове. Притом је од средине априла 2011. 
године један судија упућен у Врховни касациони суд. У току 2013. године извршен је избор 9 
судија Управног суда од којих је троје ступило на функцију 26.08.2013. године, и преосталих 
шест 25.11.2013. године.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 31.10.2013. године извршен је избор 
председника Управног суда на мандат од 4 године. Председник суда је извршио примопредају 
дана 08.11.2013. године.

На основу стања затеченог у Управном суду, након ступања на функцију председника и на 
основу овлашћења из  члана 34.  и 52.  Закона о уређењу судова  (“Службени гласник РС” бр. 
116/08 ... 101/11) и члана 12. Судског пословника (“Службени гласник РС” бр. 110/09 ... 89/13), 
полазећи од смернице број 5.3.6 Националне стратегије реформе правосуђа (“Сл.гласник РС”, 
број  57/13  од  03.07.2013.године)  која  прописује  формулисање  и  спровођење  јединственог 
програма  решавања  старих  предмета  уз  уважавање  уједначавања  броја  предмета  по  судији, 
успостављање  система  перманентног  хоризонталног  трансфера  и  релокације  судија,   затим 
чињенице да је у Управном суду постојала изразита неуједначеност броја предмета по судијама у 
одељењима као и неуједначеност броја предмета по судији између седишта и одељења, као и 
тога да је било неопходно формирати већа и дати у рад предмете судијама који су ступили на 
функцију 25.11.2013. године,  председник суда је донео Одлуку о измени и допуни Програма 
решавања старих предмета Су  I-2 223/13  од 04.12.2013. године,  Измену и допуну Годишњег 
распореда  послова  Управног  суда  за  2013.  годину   Су  I-2  224/13  од  04.12.2013.  године  и 
Годишњи распоред послова Управног суда  за 2014. годину  Су I-2 225/13 од 04.12.2013. године.

Ради уједначавања броја предмета у раду по судији у седишту и одељењима Управног 
суда,  а у циљу ефикасног функционисања суда,  на шта је Врховни касациони суд више пута 
указивао  у  својим извештајима  о  редовним обиласцима  Управног  суда,  Изменом и  допуном 
годишњег распореда послова  у  Управном суду за  2013.  годину Су I-2  224/13  од  04.12.2013. 
године, измењен је број судија које су поступале у седишту и одељењима Управног суда тако да 
у седишту суда поступа 16 судија, у Одељењу Управног суда у Новом Саду 10 судија, у Одељењу 
Управног суда у Крагујевцу 5 судија и Одељењу Управног суда у Нишу 4 судије и формирана су 
већа. 

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима од 05.12.2013. године, повећан 
је број судија Управног суда на 41 са председником суда. Расписивање конкурса и избор четворо 
судија Управног суда очекује се почетком 2014. године.
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I

Највећи број предмета у раду Управног суда чине предмети из „У“ материје, којих је суд 
на почетку 2013. године имао укупно 20.910. У извештајном периоду је примио 20.628, од чега 
нових 20.424 предмета, па је у извештајном периоду укупно у раду било 41.538 „У“ предмета.

Укупно  је  решено  17.137 предмета,  од  чега  мериторно  16.959,  а  на  други  начин  178 
предмета. У овој материји суд је на почетку године имао 577 нерешених старих предмета. У току 
године  решено  је  2.546 старих  предмета,  нерешених  старих  предмета  (према  датуму 
иницијалног акта) на крају периода је остало 1.785.

II

Прерасподела предмета у складу са Одлуком о расподели предмета од 05.12.2013. године 
започета је у току децембра 2013. године и довршена почетком јануара 2014. године.

III

Управни суд поступа и у предметима заштите изборног права који се воде у оквиру „Уж“ 
уписника.    На почетку 2013. године било је  нерешених 21 предмет. Примљен  је 141 предмет. 
Укупно у раду је било 162 предмета. Решено је 143 предмета, од чега 135 мериторно и 8 на други 
начин.  У току 2013. године одржани су локални избори у општинама: Костолац, Бач, Зајечар, 
Земун, Вождовац, Врбас, Ковин, Житиште, Оџаци и Бачка Топола, у којим предметима заштите 
изборног права је поступао Управни суд.

IV

У току 2013. године примљено је укупно 522 притужбе, које су заведене у уписник Су VI, 
и 1861 ургенција, које су заведене у  Су  VIII. На све притужбе и ургенције у законском року је 
одговорено надлежним органима и странкама.

V

У овом извештајном периоду примљено је и одговорено на укупно 115 захтева за приступ 
информацијама од јавног значаја.

VI

У току 2013. године одржано је укупно 12 Седница свих судија на којима су разматрани 
извештаји о раду,  проблеми у функционисању рада суда,  спорна правна питања и заузимани 
правни ставови и 3 Свечане седнице.

VII

Врховни касациони суд извршио је 24.05.2013. године, ванредну контролу и 12.06.2013. 
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редовну контролу рада Управног суда и у свом Извештају од 17.06.2013. године констатовао да је 
у  контролисаном  периоду  просечно  решено  по  судији  56,3  предмета,  те  да  судије  поред 
пресуђења раде и на сопственом стручном усавршавању, а да се у Припремном одељењу и у 
Одељењу судске праксе послови обављају у свему ажурно и сагласно Судском пословнику, због 
чега нема потребе за налагањем посебних мера у контроли. 

VIII

У циљу омогућавања грађанима приступа суду и упознавања са организацијом и радом 
суда од  новембра 2013. године пуштена је у рад нова интернет презентација Управног суда.  У 
оквиру  интернет  презентације  грађанима  ће  бити  омогућен  увид  у  више  хиљада 
анонимизираних одлука, ставова и сентенци Управног суда, а првих неколико стотина планирано 
је  за  крај  децембра  2013.  године,  али  је  због  техничких  сметњи одложено  за  почетак  2014. 
године.

IX

У  току  2013.  објављен  је  Билтен  Управног  суда  број 3  и  у  току  је  израда  Билтена 
Управног суда број 4.

                                                                      X

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОБУКА СУДИЈА И СУДСКОГ ОСОБЉА
-  ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЋУ И ПРИСУСТВОВАЊУ СУДИЈА И СУДСКОГ ОСОБЉА 

УПРАВНОГ СУДА СЕМИНАРИМА, СТУДИЈСКИМ ПОСЕТАМА, КОНФЕРЕНЦИЈАМА, 
РАДИОНИЦАМА И ОБУКАМА У 2013. ГОДИНИ

1. Радионица –  “Примена закона о телекомуникација у поступцима Управног суда”, у 
Правосудној академији у Улици Карађорђевој 48, дана  28. и 29. јануара 2013. године, 
организована  у  сарадњи са  Taiex  -инструментом  Евопске  Комисије  и  Министарством 
трговине и телекомуникација Републике Србије. Дводневној радионици су присуствовале 
судије и саветници Управног суда.

2. Семинар на тему:  “Право на становање и заштита мањина: међународноправни и 
домаћи правни оквир” у хотелу Балкан 22. и 23. фебруара 2013. године, у организацији 
Правосудне академије, Савета Европе и Европског центра за права Рома. Семинару су 
испред  Управног  суда  присуствовали  судија  Обрад  Андрић,  судија  Јасминка 
Вукашиновић, саветник Маја Панић, саветник Татјана Попара и виши судијски сарадник 
Љубо Ергић.

3. Презентација  годишњих  резултата  УСАИД  -  “Пројекат  за  реформу  правосуђа  и 
одговорну власт“ (JRGA)
Канцеларија  за  европске  интеграције,  Владе  Републике  Србије,  је  у  сарадњи  са 
УСАИД - “Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт“ (JRGA) организовала 
26.  фебруара  2013.  године,  у  својим  просторијама  које  се  налазе  у  Немањина  34,  у 
Београду, презентацију годишњих резултата у оквиру Пројекта за реформу правосуђа и 
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одговорну власт (JRGA), којој су испред Управног суда присуствовале Данијела Дупор, 
секретар Суда и Драгана Васић, саветник за међународну сарадњу.

4. Центар за либерално-демократске студије и Правосудна академија уз подршку Европске 
банке за обнову и развој организовали су “Семинар економског образовања судија у 
области заштите конкуренције” за судије и судијске помоћнике Управног суда. 
Семинаром је обухваћено више области и предавања подељених у временском интервалу 
од априла до краја октобра према утврђеном распореду. Предавачи на семинару су били 
проф. Борис Беговић и гостујући предавачи из земаља у региону. Семинару су 
присуствовали судије и саветници Управног суда. На крају семинара свим полазницима 
су обезбеђени сертификати.

5. Министарство правде и државне управе и ОЕБС “Мисија у Србији” организовали су 20. и 
21. марта 2013. године, у Београду, Палата “Србија”, Булевар Михаила Пупина 2, Јавну 
расправу о радној верзији Националне стратегије реформе правосуђа на којој је 
учешће испред Управног суда узела судија Слађана Бојоовић, вршилац функције 
председника суда.

6. Регионална  конференција: “Права  избеглица  (Западни  Балкан)”  организована  у 
сарадњи са Правосудном академијом, у Скопљу у Републици Македонији, у периоду од 
10.  до  12.  априла  уз  подршку  Taiex-a.  Регионалној  конференцији  су присуствовали 
заменик  вршиоца  функције  председника,  судија  Живана  Ђукановић,  судија  Зорица 
Китановић, судија Ружа Урошевић, судија Љиљана Максимовић и судија Љиљана Јевтић. 
У оквиру презентације судије Управног суда су представиле право азиланата и избеглица 
у Републици Србији.

7. Јавна  расправа  о  радној  верзији  “Националне  Стратегије  реформе  правосуђа"

Министарство правде и државне управе је уз подршку ОЕБС (Организација за европску 
безбедност и сарадњу-Мисија у Србији) организовало 22. маја 2013. године, у Београду, у 
Палати  “Србија”,  Булевар  Михаила  Пупина  2,  јавну  расправу  о  радној  верзији 
“Националне стратегије реформе правосуђа”,  на којој је испред Управног суда учешће 
узела вршилац функције председника Суда, судија Слађана Бојовић.

8. Семинар на тему: “Поступак за добијање статуса избеглице – међународни и домаћи 
стандарди” организован  у  Правосудној  академији  у  сарадњи  са  УНХЦР-ом  и 
Београдским  центром  за  људска  права  дана  24.05.2013.  године.  Семинару  су 
присуствовале  судије  Управног  суда  и  то:  заменик в.ф.  председника Управног  суда 
судија Живана Ђукановић, судија Ружа Урошевић, судија Љиљана Максимовић и 
судија Љиљана Јевтић.

9. Округли  сто: “Представљање  и  дискусија  о  нацрту  Закона  о  општем  у  правном 
поступку”
Министарство правде и државне управе организовало је 3. јуна 2013. године, у Београду, 
“Палата Србије”, Булевар Михајла Пупина 2, Округли сто: “Представљање и дискусија о 
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нацрту  Закона  о  општем  у  правном  поступку”,  којем  је  испред  Управног  суда 
присуствовала судија Невена Милојчић и судија Јелена Ивановић као члан радне групе.

10. Радни састанак са консултантима Мисије ОЕБС-а одржан је у Управном суду 14.06.2013. 
године. Састанку су присуствовали судија Невена Милојчић и заменик вршиоца функције 
председника  Управног  суда,  судија  Живана  Ђукановић  у  вези  пројекта: 
Административна правда у изборним споровима у Републици Србији.

11. УСАИД - ЈРГА пројекат за реформу правосуђа организовао је програм обуке за судије и 
судијске  помоћнике  под  називом:  “Нова  законодавна  решења  у  закону  о  јавним 
набавкама”,  који је одржан у више термина и то: за одељење Управног суда у Нишу 
(07.06.2013.), у Крагујевцу (14.06.2013.), у Новом саду (21.06.2013.) и у седишту суда у 
Београду  (04.  и  05.07.2013.).  Програму  обуке  су  присуствовати  судије  и  саветници 
Управног  суда.  Предавачи  су  били  судије  Управног  суда  -  Стево  Ђурановић  и  Ружа 
Урошевић.

12. Семинар  под  називом: “Порез  на  додату  вредност”,  у  организацији  Правосудне 
академије  и  Немачке  фондације  за  међународно-правну  сарадњу  (ИРЗ),  је  одржан 
16.09.2013. године у просторијама Правосудне академије у Београду, Улица Карађорђева 
број  48  са  почетком  у  9  часова.  Предавачи  су  били:  судија  Управног  суда  Невена 
Милојчић  и  асистент  на  Правном  факултету  Универзитета  у  Београду,  мр  Светислав 
Костић. Семинару су присуствовале судије и судијски помоћници Управног суда. 

13. Београд, 16.09.2013. 
Министарство правде и државне управе је, уз подршку Светске банке (Вишедонаторски 
поверенички фонд за подршку сектору правосуђа) и УСАИД -  “Пројекат за реформу 
правосуђа  и  одговорну  власт  ЈРГА” организовало  16.  септембра  2013.  године,  у 
Београду, у Великој сали, Апелационог суда, Немањина 9, јавну расправу о радној верзији 
Закона о посредовању у решавању спорова, на којој је испред Управног суда учешће узела 
вршилац функције председника Суда, судија Слађана Бојовић.

14. Стручно саветовање у Сарајеву на тему: "Одвојено управно правосуђе" 

Центар за јавно право и Центар за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и 
Херцеговине организовали  су 25.  септембра  2013.  године,  у  Сарајеву,  у  просторијама 
Центра  за  едукацију  судија  и  тужилаца,  стручно  саветовање  судија  и  тужилаца  у 
Федерацији Босне и Херцеговине под називом "Одвојено управно правосуђе", којем су 
присуствовали бројни правници из региона, а на којем је учешће испред Управног суда 
узела  судија  Јелена  Ивановић,  као  предавач  са  рефератом  под  називом  “Спор  пуне 
јурисдикције у управно-судској пракси Републике Србије”.

15. Годишње саветовање судија Републике Србије “Судијски дани 2013”
Врховни касациони суд организоваo je у Врњачкој Бањи у периоду од 6-9. октобра 2013. 
године, Годишње саветовање судија Републике Србије “Судијски дани 2013” са темама: 
“Правосуђе  данас”,“Закони и  њихова  примена”  и  “Актуелна  спорна  питања  у  судској 
пракси”.
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Годишње саветовање судија Републике Србије “Судијски дани 2013”, свечано је отворио 
судија Драгомир Милојевић, вршилац функције председника Врховног касационог суда и 
председник  Високог  савета  судства,  који  је  у  уводном  излагању  посебно  истакао  дa 
свакако морамо дa покушамo дa дамo одговор на питање како ће судство да одговори на 
изазове  и  постављене  циљеве  реформом,  јер  је  сигуран  да  је  успешно  спроведена 
реформа правосуђа је и сигуран пут ка европским интеграцијама. Изнео је мишљење да 
се сигурна гаранција у том погледу може наћи само у једном добро организованом и 
моћном судству, а да судства не може бити без моћних судија, моћних и по својим личним 
особинама  –  интелектуалним,  моралним  и  стручним  –  и  по  својим  службеним 
прерогативима, личне и стварне природе, а судије би, по природи и значају послова које 
врше, требало да буду кардинали државне администрације.

Рад  саветовања  био је  организован у  четири  секције:  кривична,  грађанска,  управна и 
прекршајна. Судије су излагале реферате, дискутовале о изложеним рефератима, а судије 
Врховног касационог суда су одговарале на правна питања судија нижестепених судова.

У Великој сали хотела „Звезда“ 8. октобра 2013. године, на Управној секцији изложени су 
реферати судија и саветника Управног суда: “Повреда права на суђење у разумном року у 
управном  поступку  и  управном  спору”  –  судије  Руже  Урошевић;  “Правни  карактер 
обавештења  код  ванредних  правних  средстава  у  управном  поступку”  –  судије  Јелене 
Ивановић; “Новине у Закону о јавним набавкама” – судије Стева Ђурановића; “Стамбена 
зграда и органи управљања стамбеном зградом као странке у управном спору” – судије 
Павела Јонаша, судије Управног суда; “Остваривање права на азил након доношења новог 
Закона о азилу” – судије Зорице Китановић;  “Правне последице поништаја решења о 
престанку радног односа нераспоређеног државног службеника у управном поступку и 
управном  спору”  –  саветника  Биљане  Шундерић  и  “Поступање  управних  органа  у 
извршењу одлука Управног суда” – саветника Љиљане Петровић.

Саветовању  су  присуствовали  судија  Слађана  Бојовић,  вршилац  фунцкије 
председника  Управног  суда,  судије  Живана  Ђукановић  и  Зорица  Китановић, 
заменици  вршиоца  функције  председника  Управног  суда,  као  и  судије  Управног 
суда:  Јелена  Ивановић,  Ружа  Урошевић,  Љиљана  Јевтић  Љиљана  Максимовић, 
Стево Ђурановић, Павел Јонаш, Јасминка Вукашиновић и Обрад Андрић, секретар 
Управног  суда  Данијела  Дупор,  портпарол  Управног  суда  Милка  Бабић,  као  и 
саветници  Управног  суда:  Маријана  Тафра  Мирков,  Александра  Гвозденовић, 
Биљана Шундерић, Љиљана Петровић, Татајана Попара,Тија Бошковић и Снежана 
Вујачић, Мира Стевић Капус.

16. Програм  рада  под  називом:  “Спречавање  злостављања  на  раду” обухвата  стручно 
усавршавање за судије, судијске помоћнике и све запослене у Управном суду. Семинар је 
организован  уз  подршку  и  сарадњу  са  ЈРГА  пројектом  (УСАИД).  Судије,  судијски 
помоћници и сви запослени у Управном суду ће  бити подељени у више група према 
следећим терминима: 

- за седиште суда:04, 12. и 18. новембар са почетком у 11 часова;
- за одељење Управног суда у Новом Саду: 14. новембар са почетком у 11 часова;
- за одељење Управног суда у Нишу: 22. новембар  са почетком у 11 часова;
- за одељење Управног суда у Крагујевцу: 28. новембар са почетком у 11 часова.



10

17. Семинар: “Патентно право ЕУ”
Правосудна академија,  у  сарадњи са  Европским центром за  судије  и  правнике (EIPA) 
организовала је 5. и 6. новембра 2013. године, у Београду, Карађорђева 48,   дводневни 
семинар на тему: “Патентно право ЕУ” за судије, судијске помоћнике, заменике јавног 
тужиоца и њихове помоћнике. Семинару су испред Управног суда присуствовали: судија 
Обрад Андрић,  судија  Весна Лазаревић,  судија  Душица Маринковић,  судија  Јасминка 
Вукашиновић,  судија  Гордана  Гајић  Салзбергер,  судија  Јелена  Тишма  Јовановић, 
саветник Мирјана Савић и саветник Снежана Вујачић.

18. Округли сто “Решавање изборних спорова у Републици Србији”
Канцеларија за демократске институције и људска права при ОЕБС (ОДИХР), Мисија 
ОЕБС у Србији и Национални демократски институт заједнички су организовали 6. 
новембра 2013. године, у Београду, у хотелу “Метропол”, округли сто под називом 
“Решавање изборних спорова у Републици Србији”. Округлом столу су присуствовале: 
судија Јелена Ивановић, председник Управног суда и судија Живана Ђукановић,  судија 
Управног судa.

19. Средином новембра месеца 2013. године пуштена је у рад нова интернет презентације 
Управног суда реализована у оквиру пројекта Усаид-а. 

20. 13-17. децембра 2013. године у оквиру Копаоничке школе природног права учешће је 
испред Управног суда узела председник Управног суда, судија Јелена Ивановић.

21. Београд, 22.11.2013. 
“Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима”
Председник  Управног  суда,  судија  Јелена  Ивановић  присуствовала  је  свечаној 
конференцији  поводом  обележавања  почетка  пројекта  “Подршка  судству  у  Србији  у 
примени  Европске  конвенције  о  људским  правима”,  која  је  22.  новембра  одржана  у 
Београду  у  Палати  “Србија”  и  обратила  се  учесницима  конференције  подржавајући 
пројекат Савета Европе.

Скупу су се, између осталих, обратили амбасадор Краљевине Норвешке у Србији, Њ.Е. 
Нилс  Рагнар  Камсваг,  шефица  канцеларије  Савета  Европе  у  Београду,  г-ђа  Антје 
Ротхемунд,  министар  правде  државне  управе,  г-дин  Никола  Селаковић,  председник 
Врховног касационог суда, судија Драгомир Милојевић, заменик председника Уставног 
суда, судија др Марија Драшкић, судија Европског суда за људска права, изабран испред 
Србије, г-дин Драгољуб Поповић, директор Правосудне академије, г-дин Ненад Вујић и 
други.

Циљеви пројекта Савета Европе су унапређење капацитета судија и судијских помоћника 
у  циљу  осигурања  доследне  примене  Европске  конвенције  о  људским  правима  у 
судовима  и  усклађивања  суске  праксе.  Пројекат  финансира  Краљевина  Норвешка,  а 
партнери  пројекта  су  Уставни  суд,  Врховни  касациони  суд,  Управни  суд,  апелациони 
судови у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду и Правосудна академија.

Поред председника суда,  конференцији су испред Управног суда присуствовали судија 
Биљана Тамбурковски Баковић, судија Гордана Џакула,  судија Јасминка Вукашиновић, 
портпарол Милка Бабић и саветник за међународну сарадњу Драгана Васић.

22. Семинар- “Политика и право конкуренције”
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Правосудна  академија  је  организовала  у  сарадњи  са  Немачком  организацијом  за 
међународну сарадњу - ГИЗ (GIZ), 29. и 30. новембра 2013. године у Ечкој, дводневни 
семинар под називом:  “Политикa и право конкуренције”.  Семинару су из Управног 
суда  присуствовали:  судија  Ружа  Урошевић  судија  Зорица  Китановић,  судија  Весна 
Даниловић,  секретар  Суда  Данијела  Дупор,  портпарол  Суда  Милка  Бабић,  као  и 
саветници Суда: Вукица Латиновић, Михајло Ралић, Тија Бошковић, Татјана Попара и 
Љубо Ергић.

23. “Функционална анализе правосуђа у Србији”
Високи савет судства, Државно веће тужилаца и Министарство правде и државне управе 
у сарадњи са Мултидонаторским фондом за подршку реформе правосуђа у Србији који 
администрира  Светска  банка,  почели  су  са  радом  на  изради  “Функционалне  анализе 
правосуђа у Србији”.  Конференцији,  која  је  одржана тим поводом 16.  децембра 2013. 
године, присуствовала је председник Управног суда, судија Јелена Ивановић.

24. 24. децембра 2013. године у Палати Србија организован је пријем поводом званичног 
почетка преговора о приступању Републике Србије Европској унији. Пријему је испред 
Управног суда присуствовао заменик председника Управног суда, судија Жељко Шкорић. 

                                                                  
                                                                   XI

ФИНАНСИЈСКО И МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ

– Су IV-31 2/13 ЈН-1 Јавна набавка мале вредности за набавку горива,
– Су IV-28 25/13 ЈН-2 Јавна набавка за набавку персоналних рачунара и штампача,
– Су IV-28 26/13 ЈН-3 Јавна набавка мале вредности за набавку оригиналних тонера-

кетриџа,

XII

ЗАКЉУЧАК

Имајући  у  виду све  напред  наведено,  а  посебно:  чињеницу да  је  у  току извештајног 
периода функцију обављао знатно мањи број судија од систематизованог; да је у суду постојао 
огроман заостатак нерешених предмета као последица Одлуке о броју судија у судовима из 2009. 
године која је прописивала једнак број судија (по 4) у одељењима иако је прилив по одељењима 
и у односу на седиште био различит; повећање прилива у свим материјама у току извештајног 
периода; тежину предмета за решавање и њихов значај за заштиту грађана, а посебно чињеницу 
да  Управни  суд  одлучује  о  заштити  изборног  права,  што  подразумева  приправност, 
прековремени рад судија и запослених и да су у 2013. години одржани локални избори у десет 
јединица локалне самоуправе,  може се  закључити да  су према подацима из  овог  Извештаја, 
судије и запослени Управног суда у 2013. години уложили значајне напоре што је резултирало 
решавањем великог броја предмета. При томе је посебна пажња посвећена едукацији судија и 
запослених и учешћу на многим стручним скуповима. 
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За  брже  и  квалитетније  решавање  постојећег  заостатка  предмета,  а  самим  тим  и 
омогућавање грађанима приступа суду, суђења у разумном року и ефикасније заштите грађана, 
значајна  је  чињеница  да  је  у  2013.  години:  изабрано  9  судија  и  председник  Управног  суда; 
Високи савет судства је Изменом одлуке о броју судија у судовима повећао укупан број судија на 
41  са  председником  суда  (за  3  судија)  и  извршио  прерасподелу  постојећег  броја  судија  у 
одељењима и седишту; извршена је Измена Годишњег распореда послова Управног суда за 2013. 
годину и Програма решавања старих предмета за 2013. годину, којима је извршен хоризонтални 
трансфер и релокација судија из седишта у одељења Управног суда, као и уједначавање предмета 
по судији и у децембру 2013. године донета је Одлука о расподели предмета.Ефекти напред 
наведених активности моћи ће да буду предмет анализе у наредном периоду.

За ефикасан и квалитетан рад овог суда неопходно је минимум 50 судија па је нужно и 
даље вршити анализу елемената који утичи на утврђење стварно потребног броја извршилаца. 
Даљим  проширењем  систематизације  створила  би  се  основа  за  формирање  двостепеног 
управног  судства  које  је  прописано  као  један  од  основних  циљева  Националне  стратегије 
правосуђа у периоду 2013. - 2018. године.

    ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ СУДА  
           Судија Јелена Ивановић          

                                          


