
                            ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

 Оснивање Надзорног одбора и делокруг рада 

Законом о изменама и допунама Закона о судијама («Службени 

гласник РС», бр. 44/2004), који је ступио на снагу 23. априла 2004. 

године, одређено је да се у Врховном суду Србије образује Надзорни 

одбор.  

Ово тело има пет чланова, и чине га по двоје судија из Кривичног 

и Грађанског одељења, и један судија из Управног одељења. Њих је 

изабрала Општа седница Врховног суда Србије 17. јуна 2004. године, 

са мандатом од четири године. Чланови Одбора не могу истовремено 

бити и чланови Великог персоналног већа.  

Надзорни одбор је конституисан на седници 30. јуна 2004. године. 

На истој седници донет је и Пословник о раду Надзорног одбора у 

коме су ближе утврђени начин и критеријуми за рад, с обзиром да у 

Закону о томе није ништа одређено. Радом Одбора руководи судија 

кога су изабрали чланови Одбора, у складу са наведеним законом.  

Делокруг рада Одбора прописан је чланом 40б Закона о судијама: 

„Одбор је овлашћен да, по притужби или самоиницијативно, 

контролише судске предмете и начини увид у њих“. 

Одбор може уколико то процени, преко секретара Одбора, одмах 

упутити фотокопију притужбе председнику суда на који се она односи  

са налогом да у најкраћем року достави писани извештај о стању 

поступка у конкретном предмету и наводима из притужбе. 

Председник Одбора одређује судију известиоца, по правилу, из 

оне правне области на коју се односи предмет поводом кога је 

притужба поднета. Судија известилац обавештава Одбор о извршеном 

надзору и подноси предлог који садржи оцену основаности навода из 

притужбе, оцену рада поступајућег судије, као и предлог мера које је 

потребно предузети за отклањање уочених неправилности и пропуста у 

вођењу поступка. Након разматрања, Одбор доноси одлуку којом 

утврђује да ли је притужба основана.  



Уколико утврди да је притужба основана, Одбор ће одлучити о 

томе шта треба предузети у правцу што бржег окончања поступка, као 

и о томе да ли и које мере треба предузети према поступајућем судији. 

По окончаној контроли судског предмета, Одбор може пред 

Великим персоналним већем покренути поступак за разрешење судије 

због несавесног или нестручног вршења дужности, или предложити 

изрицање дисциплинске мере судији. 

Одбор одлучује у нејавној седници.  О одлуци се обавештава 

подносилац притужбе. 

Када Одбор по својој иницијативи одлучи да изврши контролу 

једног или више судских предмета, одредиће и начин на који ће то 

учинити.   

 

СЛУЖБА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ У ВРХОВНОМ СУДУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

  

 

Странке и други учесници у поступку могу у сваком тренутку да се 

обрате суду притужбом или представком у вези са вођењем  судског 

поступка или било којим другим питањем у вези са остваривањем 

права грађана у суду. С тим у вези, председник суда  дужан је да 

размотри притужбу или представку и одлучи о њеној основаности у 

што краћем року, а најкасније у року од 15 дана од пријема, у којем је 

дужан да о предузетим мерама обавести подносиоца притужбе или 

представке. 

 

Притужбе и представке треба да садрже ознаку предмета, разлог 

притужења или представке, име, презиме, адресу и контакт телефон 

притужиоца, односно подносиоца представке. 

 

Адреса: ВСС, Ресавска 41, назначити „Служба за притужбе и 

представке“ 

Телефон службе:  011 363 1024 

E-mail: predstavke@vrhovni.sud.sr.gov.yu   

 

 

 


