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Greeting message from the President 
of the Supreme Court of Cassation 
and the High Judicial Council

Програм „Унапређење доступности правде у Србији“ реализује 
International Management Group – ИМГ, кроз донацију Министарства 
спољних послова Краљевине Норвешке, у сарадњи са Министарством 
правде, Високим саветом судства и судовима у Републици Србији. 

Реформа правосуђа у Републици Србији обухвата низ орга-
низационих и нормативних активности, како би правосуђе било ефи-
касно, стручно и доступно грађанима, али и усклађено са европским 
стандардима. Програм има за циљ побољшање приступа правди и 
подизање нивоа поверења јавности у правосуђе унапређењем рада 
судова, и то пре свега повећањем квалитета и перформанси судо-
ва, кроз обезбеђивање оптималних смештајних и техничких услова 
у којима судије и запослени раде. Обезбеђивањем приближно истих 
услова рада у свим судовима у Републици Србији истовремено се 
грађанима обезбеђује доступност правде под једнаким условима.

Током реализације програмске компоненте „Унапређење рада 
судова и доступност правде“, изведени су радови у седам судова у 
Србији. Рад на овој компоненти подстакао је израду документа: „Упут-
ство за дефинисање модела типског суда за основни и виши суд Ре-
публике Србије“. Документ је урађен  на примерима основног и вишег 
суда, као судова у којима грађани најнепосредније долазе у контакт са 
правосуђем. „Упутство“ садржи све архитектонско-грађевинске, тех-
ничке и безбедносне аспекте важне за судски објекат, опис потреба и 
стандарда у којима судови у Републици Србији треба да раде, уз при-
мену савремених технолошких достигнућа. У „Упутству“ су  први пут 
обрађени и сви безбедносни изазови у којима судови раде, водећи 
рачуна о безбедности судија и запослених, али и о безбедности ко-
рисника судских услуга. Неке од препорука овог упутства примењене 
су у Основном суду у Лесковцу, где је ИМГ реализовао реконструкцију 
целокупног објекта.

Захваљујем се Краљевини Норвешкoj, као и судовима који су 
учествовали у овом програму, уз уверење да ће се вредност и значај 
овог програма показати тек у времену које је пред нама, у оквиру на-
пора који се предузимају у процесу реформе правосуђа и унапређења 
доступности правде у Републици Србији.

Драгомир Милојевић,
председник Врховног касационог суда 

и Високог савета судства 

Поздравна порука председника  
Врховног касационог суда  
и Високог савета судства

The Program “Improving the Delivery of Justice in Serbia“ is 
implemented by the International Management Group - IMG through a 
donation of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Norway, in 
cooperation with the Ministry of Justice, the High Judicial Council and the 
courts of the Republic of Serbia.

Judicial reform in the Republic of Serbia includes a number of 
organizational and regulatory activities to make the judiciary efficient, 
professional and accessible to citizens, but also in line with European 
standards. The Program aims to improve access to justice and enhance 
public confidence in the judiciary by improving the functioning of the 
courts, primarily by increasing the quality and performance of the courts, 
through the provision of optimal accommodation and technical conditions 
in which judges and employees work. By providing approximately the 
same working conditions in all courts in the Republic of Serbia, at the 
same time the citizens are being provided with access to justice under 
equal conditions.

During the implementation of the Program component “Improving 
Court Performance and Access to Justice“  works have been implemented 
in seven courts in Serbia. Work on this component led to the development 
of the document “Model Court Guideline for the Basic and Higher Courts 
in Serbia“. The document was developed using the example of basic and 
higher courts, as courts where citizens are most directly in contact with the 
judiciary. The Guideline includes all architectural, construction, technical 
and safety aspects which are important for the court facility, a description 
of the needs and standards under which the courts of the Republic of 
Serbia should work, in line with modern technological advances. All the 
security challenges in which the courts operate were covered for the first 
time in the Guideline, taking into account the safety of judges and staff, but 
also the safety of users of court services. Some of the recommendations 
in this Guideline are applied in the Basic Court in Leskovac, where IMG 
implemented the reconstruction of the entire facility.

I would like to thank the Kingdom of Norway and the courts that 
participated in this Program, with a belief that the value and importance 
of this Program will yet show in the time ahead of us, as part of the efforts 
being undertaken in the process of judicial reform and improving access 
to justice in the Republic of Serbia.

Dragomir Milojević,
The President of the Supreme Court of Cassation

and the High Judicial Council



8 9

Successful integration of the Republic of Serbia into the EU is 
important for political stability and social and economic development of 
the Western Balkans region. From a Norwegian perspective rule of law 
and observation of human rights are central elements to develop strong 
and inclusive societies, with sound economic prospects.  We thus strongly 
support EU’s focus on reform of the judicial system and the development 
of an independent and efficient judiciary as a key area in Serbia’s accession 
process. In light of this Norway is channeling considerable funds into the 
reform of the justice sector. 

Apart from participating in ensuring an independent judiciary 
and supporting the rule of law through various projects, the Norwegian 
Ministry of Foreign Affairs has also decided to infuse funds into renovation 
of court buildings in an attempt to upgrade them into places reflecting the 
importance of the work done inside, and to good, modern and effective 
places of work. 

It is no secret that many of the court buildings throughout the 
country are in need of different level of renovation. With our partners 
on this program we were able to select seven courts where necessary 
works were implemented, ranging from lower value maintenance works 
to complete reconstruction of the building. 

I am delighted to recognize that implemented works brought 
about more than new space and renovated buildings. Not only do the 
court employees have better working conditions, but we see noticeable 
improvement in the efficiency and accessibility of courts’ services. One 
of the main focuses of our investment was that not only court staff, 
but primarily court clients and citizens should be able to recognize the 
implemented improvements and begin to see Courts as transparent, 
accessible, service providing institutions. 

Norway has the willingness to continue supporting Serbia in 
the country’s efforts to improve its justice sector and is interested in 
participating in other well-elaborated proposals for improvements of 
judicial infrastructure. 

I would like to thank all our partners involved in this program on 
their cooperation and enthusiasm, and I hope to see a chain of positive 
changes and reactions following implemented renovations.

Nils Ragnar Kamsvåg,
Ambassador of the Kingdom of Norway

Greeting message from  
the Ambassador of Norway

Поздравна порука  
амбасадора Норвешке

Успешна интеграција Републике Србије у ЕУ је важна за по-
литичку стабилност и социјални и економски развој регије Западног 
Балкана. Из перспективе Норвешке, владавина права и поштовање 
људских права централни су елементи за развој јаких и инклузивних 
друштава, са здравом економском перспективом. Стога ми снажно по- 
државамо фокус ЕУ на реформе правосудног система и развој независ-
ног и ефикасног правосуђа као кључне области у процесу интеграције 
Србије. У вези с тим Норвешка усмерава значајна средства у реформу 
правосудног сектора.

Поред ангажованости у обезбеђивању независног правосуђа 
и подршке владавини права кроз различите пројекте, Министарство 
спољних послова Краљевине Норвешке одлучило је, такође, да уложи 
средства у реновирање судских зграда с намером да их унапреди у 
места која ће одражавати важност посла који се унутар њих обавља,  
места доброг, модерног и ефективног рада. 

Није тајна да је многим судским зградама широм земље потре-
бан различит обим реновирања. Са нашим партнерима на овом про-
граму били смо у могућности да изаберемо седам судова у којима су 
реализовани неопходни радови, у распону од радова мање вредности 
у вези са одржавањем објекта, до комплетне реконструкције.   

Радује ме што могу да приметим да су реализовани радови 
донели више од нових просторија и реновираних зграда. Не само да 
запослени у суду имају боље радне услове, већ запажамо приметан 
напредак у ефикасности и приступачности услуга судова. Један од 
главних фокуса наше инвестиције био је да поред запослених у суду, 
пре свега странке и грађани препознају спроведена унапређења и 
почну да виде суд као транспарентну, доступну, услужну институцију.  

Норвешка је спремна да настави да подржава Србију у на-
порима да  унапреди свој правосудни сектор и заинтересована је да 
учествује у другим добро разрађеним предлозима за унапређење пра-
восудне инфраструктуре.

Хтео бих да се захвалим свим нашим партнерима у овом про-
граму на њиховој сарадњи и ентузијазму и надам се да ће низ позитив-
них промена и реакција уследити након реализованих реновирања.  

Нилс Рагнар Камсвог,
амбасадор Краљевине Норвешке
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The 2013-2018 national strategy for the reform of judiciary envi-
sages a number of measures and activities that should make the Serbian 
judiciary more efficient, of better quality and more transparent. However, 
the adoption of new laws and legislation to be in line with European 
principles is only one of the mechanisms to improve access to justice.

We are often unaware of the fact that the court buildings present 
one of the core elements of the efficient and transparent judiciary. On the 
other hand, court building represents the image of the state which the 
citizens encounter when they enter it with the intention to exercise some 
of their rights.

Strengthening the infrastructure capacity of judicial bodies 
is of great importance for the efficiency of justice - the renovation of 
courtrooms and increase of their number affects the quality of judges’ 
work, which contributes to a shorter duration of judicial proceeding 
and thereby protects the right to trial within a reasonable time. In 
addition, improvement of the information system and ICT leads to better 
transparency of the work of the judicial authorities.

The Norwegian Government has recognized the need for 
modernization of courts in Serbia and through Project “Improving the 
Delivery of Justice in Serbia” enabled the reconstruction of seven courts 
according to the highest European standards. In that way the criteria that 
we are to follow in all other cases are established.

The Ministry of Justice, aware of the importance of these facts, 
pays great attention to the adaptation and renovation of buildings of 
judicial authorities throughout Serbia, especially taking into account the 
commencement of work of a new court network from January 1st this year, 
when the number of basic courts increased from 34 to 66.

In the process of accession to the European Union, Serbia will 
make great efforts to bring its judiciary closer to the standards of European 
countries in terms of independence, impartiality, competence, efficiency 
as well as accountability. Strengthening the capacity of the judiciary in 
each of these segments is closely related to the provision of adequate 
infrastructure.

Finally I would like to express my heartfelt gratitude to our friendly 
and partner country, the Kingdom of Norway, which has been present in 
Serbia for many years through its projects, and has provided a major 
contribution to strengthening of the rule of law and the development of 
efficient and transparent judicial system.

Nikola Selaković,
Minister of Justice in the Serbian Government

Greeting message from  
the Minister of Justice

Национална стратегија реформе правосуђа 2013−2018. године 
предвиђа велики број мера и активности које српско правосуђе треба 
да учине ефикаснијим, квалитетнијим и транспарентнијим. Међутим, 
доношење нових закона и законских решења, који ће бити у скла-
ду са европским начелима, представља само један од механизама 
унапређења доступности правде.

Често нисмо свесни чињенице да зграде судова представљају 
један од основних стубова ефикасног и транспарентног правосуђа. Са 
друге стране, зграда суда је и лице државе с којим се грађани сусрећу 
када у њу улазе с намером да остваре неко своје право.

Јачање инфраструктурних капацитета правосудних органа има 
вишеструки значај по ефикасност правосуђа – реновирање судница 
и повећање њиховог броја утиче на квалитет рада судија, што допри-
носи краћем трајању судског поступка и тиме штити право на суђење 
у разумном року. А унапређење система за информисање и ИКТ-а до-
води до боље транспарентности рада тог правосудног органа. 

Влада Краљевине Норвешке препознала је потребу за 
модернизацијом зграда судова у Србији и кроз пројекат „Унапређење 
доступности правде у Србији” омогућила реконструкцију седам судо-
ва по највишим европским стандардима. На тај начин постављени су 
критеријуми које морамо пратити и у свим другим случајевима.

Министарство правде свесно важности тих чињеница, велику 
пажњу посвећује адаптацији и реновирању зграда правосудних органа 
широм Србије, посебно имајући у виду отпочињање рада нове мреже 
судова од 1. јануара ове године, чиме је број основних судова повећан 
са 34 на 66.

У процесу приступања Европској унији, Србија ће велике на-
поре уложити како би своје правосуђе приближила стандардима ев-
ропских земаља у погледу независности, непристрасности, стручно-
сти, ефикасности, али и одговорности. Јачање капацитета правосуђа у 
сваком од ових сегмената у тесној је вези са обезбеђивањем адекватне 
инфраструктуре.

На крају бих се срдачно захвалио нашој пријатељској и 
партнерској земљи Краљевини Норвешкој која је већ дуги низ годи-
на, преко својих пројеката присутна у Србији, и даје велики допринос 
јачању владавине права и изградњи ефикасног и транспарентног пра-
восудног система.  

Никола Селаковић, 
министар правде у Влади Републике Србије

Поздравна порука  
министра правде
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Improving the Delivery of Justice in Serbia

Justice

The Project “Improving the Delivery of Justice in the Courts in Serbia” 
was launched in August 2007 using funds donated by the Norwegian 
Government. Its main purpose was to support the Serbian Strategy for 
the National Judicial Reform. The project activities ended in November 
2010. The new programme “Improving the Delivery of Justice in Serbia” 
uses the experience of the first project and continues with infrastructural 
support to a number of selected courts and in addition focuses on two 
increasingly important national issues: Juvenile Justice System and High 
Judicial Council. Recommendations applied throughout this programme 
are in line with European Union requirements related to delivery of justice. 
The programme facilitates and simplifies access to justice to all, with a 
direct impact on the process of establishing a more transparent, open and 

efficient judicial system.  

Norwegian Ministry of Foreign Affairs (NMFA)

Republic of Serbia

This project has been preceded by an inception period, which commenced 
on December 1st 2010 and is financed by the Norwegian Ministry of 

Foreign Affairs

1st  April 2011

43 months

Ministry of Justice of the Republic of Serbia (MоJ), High Judicial Council 
(HJC), Juvenile Justice Council, Basic and Higher Court Network

EUR 5,497,000.00

International Management Group

 Basic Program Data

Program title

Sector

Program Summary

Donor

Program location  

Program specifics

Commencement date

Planned duration

Partner

Amount invested

Implementing agency

Унапређење доступности правде у Србији

Правoсуђе

Пројекат „Унапређење доступности правде у судовима у Србији” за-
почет је у августу 2007. године средставима која је донирала Влада 
Краљевине Норвешке. Основни циљ пројекта је подршка „Националној 
стратегији реформе правосуђа”. Пројектне активности су окончане 
у новембру 2010. Нови програм „Унапређење доступности правде у 
Србији” користи искуство претходног пројекта и наставља са инфра-
структурном подршком одабраним судовима, а поред тога фокусира  
се на две, са националног аспекта све значајније области: мало- 
летничко правосуђе и Високи савет судства. Препоруке које су 
примењене током трајања пројекта у складу су са захтевима Ев-
ропске уније у вези са доступношћу правде. Програм олакшава и 
поједностављује приступ правди за све, уз директан утицај на процес 
успостављања транспарентнијег, отворенијег и ефикаснијег право-
судног система.

Министарство спољних послова Краљевине Норвешке 

Република Србија

Овом пројекту је претходила почетна фаза, која је почела 1. децембра 
2010. године, а финансирана је од стране Министарства спољних по-
слова Краљевине Норвешке

1. април 2011. године

43 месеца

Министарство правде Републике Србије (МП), Високи савет судства 
(ВСС), Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног по-
ступка и извршења кривичних санкција према малолетницима (Савет 
за малолетнике), мрежа основних и виших судова

5.497.000,00 евра

International Management Group

Основни подаци о програму

Назив програма

Сектор 

Резиме програма 

Донатор 

Место спровођења програма 

Специфичност програма 

Датум почетка

Планирано трајање 

Партнер 

Инвестиран износ 

Спроводи 
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Improving Court Performance and Access to Justice  

Basic Court in Leskovac, Basic Court in Uzice, Basic and Higher 
Court in Nis, Basic and Higher Court in Pirot, Higher Court in Vranje

1st April 2011

43 months

ЕUR 2,575,000.00

- To enhance the image of the courts to accessible and reliable 
institutions of justice 

- To improve the administrative capabilities of the courts

Experience shows that for many individuals the courthouse is their only 
point of contact with the justice system. It is therefore very important 
that the courts represent the community’s values of justice, integrity and 
fairness and that the appearance of the courts equally expresses the 
courts as places of justice. A key for a high level of access to justice is that 
various groups in a society enjoy equal consideration in all aspects of the 
justice system. Serbia has set the goal to achieve highest possible level of 
accessibility and one of the core aspects is to improve the performance of 
all courts and the procedures these deal with. Thus this project component 
seeks to rehabilitate the physical infrastructure of the selected courts, 
with special focus on providing accessibility of court buildings and crucial 
functions, as well as efficiency and transparency of their services.

The general criteria for selecting the participating courts came to exclude 
the northern region of the country since the conditions in its courts are 
overall much better than those in the south. This situation has numerous 
causes, one of them being that the northern region simply has received 
more financial attention in recent years. The consequence is that in the 
south region condition of most courts is far from the acceptable standards 
of the physical infrastructure. 

Another general criterion that has been strictly applied is the proven 
willingness of the court administration to proactively plan and participate 
in the project activities. 

After applying other specific selection criteria, defined in cooperation 
with the MoJ and based on inputs from a variety of sources, four basic 
and three higher courts, occupying five buildings, were selected for the 
implementation of works.

Program component

Partner courts 

Commencement

Planned duration

Amount invested in the component

Specific objectives 

Component summary

Basic Program Component Data 

Унапређење рада судова и доступности правдe

Основни суд у Лесковцу, Основни суд у Ужицу, Основни и Виши суд у 
Нишу, Основни и Виши суд у Пироту, Виши суд у Врању

1. април 2011. године

43 месеца

2.575.000,00 евра

− Унапредити слику о судовима како би представљали приступачније     
   и поузданије правосудне институције 
− Унапредити административне капацитете у судовима 

Искуство показује да је суд за многе појединце њихов једини контакт 
са правосуђем. Зато је веома важно да судови представљају вредно-
сти правде, интегритета и правичности заједнице и да их њихово фи-
зичко стање подједнако приказује као места за остваривање правде. 
За висок ниво доступности правде кључно је да се различите друшт-
вене групе једнако третирају у свим аспектима правосудног система. 
Србија је одлучна да досегне највећи могући ниво приступа правди, 
а један од кључних аспеката је унапређење учинка свих судова и по-
ступака који то регулишу. Стога ова програмска компонента настоји да 
обнови инфраструктуру одабраних судова, посебно се фокусирајући на 
обезбеђивање доступности судских зграда и кључних функција, као и 
на ефикасност и транспарентност у пружању њихових услуга.

Применом општег критеријума за одабир судова, судови са севера 
земље нису укључени у пројекат с обзиром да су њихови свеукупни  
услови много бољи од оних у којима раде судови на југу земље. Ово 
чињенично стање је последица бројних узрока, а један је да је у про-
теклим годинама било више улагања у судове у северном делу земље. 
Последично, стање већине судова из јужног региона далеко је од 
прихватљивих стандарда у погледу инфраструктуре објеката у којима 
су смештени.

Још један општи критеријум који је строго примењиван је исказана 
спремност представника судске управе да проактивно планирају и 
учествују у активностима пројекта.

После примене специфичних критеријума за селекцију, дефинисаних 
у сарадњи са МП, а на основу информација из различитих извора, че-
тири основна и три виша суда, смештена у пет различитих објеката, 
одабрана су за извођење радова.

Програмска компонента

Партнерски судови  

Датум почетка програма 

Планирано трајање

Износ инвестиран у компоненту

Специфични циљеви

Резиме компоненте

Основни подаци о програмској компоненти

UZICE / УЖИЦЕ

  NIS / НИШ

 PIROT / ПИРОТ

 LESKOVAC / ЛЕСКОВАЦ

VRANJE / ВРАЊЕ
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After the selection of the courts participating in the project, the next step in the 
Component implementation was the assessment of the court administration’s and 
court building’s needs for each particular court. The assessment was conducted 
in coordination with different profiles of court employees and as a result, IMG 
produced the preliminary reports on current condition. Preliminary reports were 
the foundation for the production of the design briefs, which were approved and 
signed by each court administration involved. Two of the design briefs included a 
preliminary solution for the intervention.

IMG initiated the tenders for the preliminary and detailed design services for 
each court building and after the tender evaluation, selected and contracted the 
designers. IMG coordinated the production of the preliminary and detailed designs, 
submitted remarks and after appropriate corrections approved the designs. The 
detailed designs were approved and signed by each court administration involved. 
Technical control of the detailed designs was contracted by IMG.

After the finished designs, IMG assisted the court administrations and designers 
in the process of obtaining the approvals and permits for the detailed designs. All 
produced designs were approved by the authorized local institutions.

Simultaneously with the process of obtaining the permits and approvals, IMG 
initiated the tenders for the implementation of the construction works for 
each court building. After the tender offers’ evaluation, IMG contracted the 
implementation of works. The works were contracted using FIDIC general 
conditions of contract and particular conditions created by IMG.

At the same time, IMG selected and contracted the supervisors for the 
implementation of works.

The implementation of works was coordinated by IMG during the complete 
works period. The construction progress meetings were held every two weeks 
and followed by all participants in the project. All necessary changes, requests, 
claims and approvals were processed through already defined procedures. After 
the successful finish of the works in each building, IMG initiated the Taking Over of 
the facilities and Hand Over the facilities to the court administrations. 

The warranty period for all implemented works in each building was one year. 
During the warranty period some court administrations requested several repair 
interventions which IMG coordinated with contractors and supervisors.

The process of Program Component implementation will be finalized with 
a questionnaire submitted to court clients and employees, where they will 
be invited to express their level of satisfaction with the court conditions and 
functionality before and after implementation of works. Statistical analysis of 
answers is intended to provide the Program staff and partners an overview of 
general satisfaction with implemented activities and direct us to where additional 
improvements can be supplied.  

Process of Program  
Component implementation

Implementation Process Summary

 Процес реализације 
програмске компоненете

Резиме процеса реализације

Након селекције судова који ће бити укључени у пројекат, наредни корак у 
реализацији компоненте био је процена потреба судске управе и судског 
објекта, за сваки суд појединачно. Анализа је спроведена у координацији са 
запосленима у суду различитих профила а као резултат ИМГ је израдио пре-
лиминарне извештаје постојећег стања. Прелиминарни извештаји били су ос-
нова за прављење пројектног задатка, који су судске управе сваког укљученог 
суда одобриле и потписале. Два пројектна задатка садржала су и идејно 
решење интервенције. 

ИМГ је расписао тендере за израду идејног и главног пројекта за сваку од 
судких зграда и након тендерске евалуације одабран је пројектант са којим је 
склопљен уговор. ИМГ је координисао прављење идејног и главног пројекта, 
упутио примедбе и након одговарајућих исправки исте одобрио. Главне 
пројекте су одобриле и потписале управе сваког од укључених судова. ИМГ је 
уговорио и техничку контролу главног пројекта.

Након израде пројеката, ИМГ је асистирао судским управама и пројектантима 
у процесу обезбеђивања одобрења и дозвола за главни пројекат. Локалне 
овлашћене институције су одобриле све пројекте. 

Упоредо с процесом обезбеђивања одобрења и дозвола, ИМГ је расписао тен-
дере за извођење грађевинских радова у сваком од судова. После евалуације 
тендерских понуда ИМГ је закључио уговор о извођењу радова. Радови су уго-
ворени према ФИДИК општим условима уговора и посебним условима које 
прописује ИМГ. 

ИМГ је у исто време одабрао и уговорио надзор над извођењем радова.

ИМГ је координисао извођење радова током целог периода извођења. Са-
станци у вези са напретком извођења радова одржавани су на сваке две 
недеље у присуству свих учесника у пројекту. Све неопходне измене, примед-
бе, захтеви и дозволе процесуирани су кроз претходно дефинисане процеду-
ре. После успешног завршетка радова у сваком од објеката ИМГ је покренуо 
процес преузимања и предаје објекта судској управи. 

Гарантни период за све изведене радове у свакој од судских зграда траје го-
дину дана. Током гарантног периода неке судске управе имале су потребе за 
поправкама, које је ИМГ координисао са извођачем и надзорним органом. 

Процес реализације програмске компоненте биће окончан упитником, који ће 
бити достављен странкама и запосленима у суду, у коме ће они бити позвани 
да изразе своје задовољство условима у суду и његовом функционалношћу 
пре и после изведених радова. Предвиђено је да статистичка анализа одго-
вора омогући програмском тиму и партнерима преглед задовољства јавности 
реализованим активностима и усмери нас на поља где се могу обезбедити 
додатна унапређења.  
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Project summary: Basic Court in Leskovac is located inside 
the building originally built as a facility for state agencies of the 
Republic of Serbia, like State Attorney’s office. Basic Court shares 
the same building with Prosecutors’ office and State Attorney’s 
office, which are placed on the third floor of the building. The Basic 
Court occupies all other levels.

Before the implementation of works the archive of the Basic 
Court was located partly in the basement and partly on the ground 
floor of the building. Basement also contained small workshop and 
a technical room.

On the ground floor Basic Court occupied complete floor, 
mostly with registry office and archive rooms. Basic Court spread 
over the first floor mostly with courtrooms and registry offices. 
The second floor was mostly covered with rooms for investigating 
judges, while the fourth and fifth floor contained offices for judges. 

Although the building where the Basic Court is placed was 
originally designed for the use of the judicial bodies, it was not 
specifically designed as a court building and as such is in many 
aspects not adequate for the use of the Basic Court. 

At the beginning of the project the biggest issues of the 
Court were the lack of space, disposition of the functions inside the 
court that were not completely adequate for properly serving the 
clients and reflecting the importance of the institution. The burning 
point was also the insufficient archive area. These problems were 
primarily targeted through an intervention on the area under the 
first floor, which now houses an accessible entry and the open-
space registry office. Moving the reception office to the ground 
floor provided the space on the first floor for the courtrooms, and 
on the second floor for the court administration and a library. The 
remaining area on the ground floor contains a courtroom, witness/
victim room, archive and restrooms. The redesigned ground 
floor contains supporting equipment that enables court clients 
with disabilities and visual and hearing impairments to reach all 
necessary facilities. 

The basement of the Court was reconstructed for the 
purpose of hosting a large archive. The court staff offices and 
judges’ offices are situated on the fourth and the fifth floor, which 
are now a secured area, that can only be accessed by employees 
and registered visitors. 

Basic Court in Leskovac

Project:  
Reconstruction of the Basic 

Court in Leskovac

Location: 
Koste Stamenkovica 16, 

16000 Leskovac

Year of the building  
construction: 

1961

Commencement date: 
22nd August 2011 

Duration: 
27 months 

Amount invested:  
EUR 1,104,060.00   

1. Building of the Basic Court in Leskovac 

Резиме пројекта: Основни суд у Лесковцу налази се 
у згради која је првобитно изграђена за потребе државних 
агенција Републике Србије, попут државног правобранилаштва. 
Основни суд дели објекат с Тужилаштвом и Државним 
правобранилаштвом, који се налазе на трећем и четвртом 
спрату. Основни суд заузима све остале спратове.

Пре извођења радова један део архиве Основног суда 
се налазио у подруму а други у приземљу зграде. У подруму је 
такође била смештена мала радионица и техничка просторија. 

Основни суд је заузимао целу површину приземља, пре 
свега писарницама и архивским просторијама. На првом спрату 
Основни суд je углавном имао суднице и писарнице. На другом 
спрату већином су биле просторије истражних судија, док су 
на четвртом и петом спрату били судијски кабинети. Иако је 
објекат у којем је смештен Основни суд првобитно пројектован 
за потребе правосудних институција, он није конкретно 
пројектован као зграда суда, због чега у многим аспектима није 
погодан за његово коришћење.

На почетку пројекта као највеће проблеме Суд је 
представио недостатак простора и распоред функционалних 
јединица унутар зграде, који није био најпогоднији за адекватно 
услуживање странака и показивање значаја институције суда. 
Горући проблем такође је био и недостатак архивског простора. 
Ови проблеми су превасходно решени интервенцијом на 
простору испод првог спрата, где се сада налази улаз доступан 
свим странкама и писарница отвореног концепта. Премештање 
писарнице на приземље обезбедило је простор на првом спрату 
за суднице, а на другом спрату за судску управу и библиотеку. 
Преостали део приземља заузимају судница, просторија за 
оштећене и сведоке, архива и тоалети. Преуређено приземље 
располаже опремом која омогућава странкама са посебним 
потребама и оштећењима вида и слуха да дођу до потребних 
услуга. 

Подрум суда је реконструисан за потребе смештаја 
велике архиве. Канцеларије запослених и судијски кабинети 
лоцирани су на четвртом и петом спрату, постали су простор са 
ограниченим приступом, доступни искључиво запосленима и 
пријављеним посетиоцима. 

Основни суд у Лесковцу

Пројекат: 
Реконструкција Основног 
суда у Лесковцу 

Локација: 
Косте Стаменковића 16, 
16000 Лесковац

Година изградње објекта: 
1961.

Датум почетка пројекта:  
22. август 2011.  

Трајање:  
27 месеци

Инвестирани износ:  
1.104.060,00 евра

1. Зграда Основног суда у Лесковцу

1
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The intervention in the Basic Court in Leskovac also included 
the renovation of façade, interior openings, floor and wall finishes, 
lighting in the corridors and toilets. 

Regarding installation systems, most urgent need was 
the intervention on the high voltage network and increase of the 
electrical energy capacity of the building. Installation of the fire 
detection and CCTV system was introduced to improve fire and 
general safety in the building.

Apart from everything mentioned, the design paid special 
attention to the trial and building information system.

Finally, the project provided replacement of the existing 
furniture to complement the new renovated facilitates and further 
improve the working conditions.  
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Total building area (m2) 

Total court area (m2)

No. of building levels

No. of court levels

No. of court staff offices

No. of courtrooms

Before
 works 

implementation

After 
works 

implementation

Results: The improvements of the functioning and 
accessibility of the Basic Court in Leskovac were made through 
a major intervention, reconstruction, which included complete 
renovation of the six levels occupied by the court and adjustment 
of the current outside space under the first floor. This intervention 
substantially improved court’s performance and gave a complete 
answer to the largest number of problems the Court was facing.

The general accomplishment of the implemented works is 
the new organization of functions inside the court building, which 
makes the services of the court more accessible to the clients, 
providing at the same time separated working areas for the court 
staff.

2

4

6

2. Corridor before renovation
3. Renovated corridor
4. Waiting hall before renovation
5. Renovated waiting hall
6. Previous signalization and signage system 
7. New signalization and signage system

Радови у Основном суду у Лесковцу такође су обухватили 
реновирање фасаде, унутрашњих отвора, подних и зидних 
површина, осветљења у ходницима и тоалета. 

Што се тиче инсталационих система, била је неопходна 
хитна интервенција на електроенергетској мрежи и унапређењу 
енергетског капацитета објекта. Систем за дојаву пожара и 
систем видео надзора уведени су како би се додатно побољшали 
заштита од пожара и општа безбедност у згради.  

Поред свега наведеног, у пројекту се посебно водило 
рачуна о систему за информисање о распореду суђења и 
обележавању објекта. 

Коначно, пројекат је обезбедио замену постојећег 
намештаја чиме је употпуњено реновирање просторија и 
додатно су унапређени услови рада. 

 

Укупна површина објекта (м2) 

Укупна површина коју заузима суд (м2) 

     Број спратова објекта 

Број спратова које заузима суд 

Број судских просторија 

Број судница 

Пре 
извођења 

радова 

После
извођења 

радова 

2.693

2.301

7

6

49

12

3.010

2.618

7

6

43
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Резултати: Унапређење функционалности и доступности 
Основног суда у Лесковцу постигнуто је свеобухватном 
интервенцијом, реконструкцијом, која је обухватила потпуно 
реновирање шест спратова на којима се простире суд и 
оспособљавање спољашњег простора испод првог спрата. Ова 
интервенција је значајно побољшала рад суда и у потпуности 
одговорила на највећи број проблема с којима се суд суочавао.  

Општи успех постигнут изведеним радовима огледа се 
у новој организацији функционалних јединица унутар зграде, 
која услуге суда чини доступнијим за странке, истовремено 
обезбеђујући издвојени радни простор за запослене у суду. 

3

5

7

2. Ходник пре реновирања
3. Реновиран ходник
4. Чекаоница пре реновирања
5. Реновирана чекаоница
6. Претходни систем сигнализације и обележавања 
7. Нови систем сигнализације и обележавања
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Newly established facilities:
− Organization of court functions
- Installation systems (fire detection, security CCTV, building 
   information system)
− Registry office (+ 350 m2)
−  Adjustments for clients with visual and hearing impairment
− Flexible courtroom concept
− Establishment of the new court archive
− Victim/Witness room
− Access for people with disabilities

Renovated facilities: 
− Trial schedule information system
− Façade renovation
− Energy efficiency improvement
− Furniture
− Kitchenette and dining area
− IT equipment

  8. Court administration office before 
       renovation 
  9. Renovated court administration office
10. Archive before renovation 
11. Renovated archive
12. Adaptation of previous main Court entry  
      for access for clients with disabilities
13. Enabled access for clients with disabilities

8

10

12

Новоуспостављени елементи:
− Функционална организација суда
− Инсталациони системи (систем дојаве пожара, 

безбедносни систем видео надзора, систем 
обележавања објекта)

− Писарница (+ 350 м2)
− Посебне погодности за клијенте са оштећењима вида 

и слуха
− Концепт флексибилне суднице 
− Судска архива
− Просторија за оштећене и сведоке
− Приступ за кориснике с посебним потребама

Реновирани елементи: 
− Систем за информисање о распореду суђења
− Фасада објекта
− Унапређење енергетских карактеристика објекта
− Намештај 
− Чајна кухиња и простор за ручавање
− ИКТ опрема

  8. Канцеларије Управе суда пре реновирања 
  9. Реновирана канцеларија Управе суда
10. Архива пре реновирања  
11. Реновирана архива
12. Aдаптација претходног главног улаза у суд  
       за приступ корисника са посебним потребама 
13. Обезбеђен приступ корисницима  
       са посебним потребама

9

11

13



14. Building façade before renovation
15. Renovated building façade
16. Reconstruction of а courtroom
17. Courtroom with flexible capacity
18. Works on the new kitchenette  
       and dining area
19. New kitchenette and dining area
20. Adaptation of the parking area into open-
     -space registry office
21. New open-space registry office
22. Previous registry counters
23. New work concept of the registry office

16

18

22

14
20

17

19

23

15
21

14. Фасада зграде пре реновирања 
15. Реновирана фасада зграде
16. Реконструкција суднице 
17. Судница флексибилног капацитета
18. Радови на новој чајној кухињи и простору  
       за ручавање  
19. Нова чајна кухиња и простор за ручавање
20. Адаптација паркинга суда у писарницу  
      отвореног концепта 
21. Нова писарница отвореног концепта
22. Претходни изглед шалтера писарнице 
23. Нови концепт рада писарнице
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Project summary: Basic Court in Uzice is located inside 
the building originally built as a facility for judicial bodies of the 
Republic of Serbia. Basic Court shares the building with Higher 
Court, Basic and Higher Prosecutors Office and Commercial Court. 

Basic Court is located partly on the ground floor and 
occupies complete first and second floor of the building. Archive of 
the Basic Court was located partly in the attic, partly in the corridors 
and partly in the basement of the building.

Improvements of the functioning and accessibility of the 
Basic Court in Uzice were made inside the present building, with the 
aim to improve its performance and answer to several problems.

The issue that was successfully addressed was the 
insufficient space for the archive and its placement on several, 
distanced locations throughout the building. Since there was no 
space in the existing building left to occupy, the solution was the 
adaptation of facilities in the basement to extend the storage of 
the current basement archive, as well as renovation of the existing 
basement archive. 

Intervention also met the need for the improvement of the 
communication corridor conditions, in order to improve the service 
to the clients and the general impression of court clients regarding 
the Court. The design paid special attention to the lighting in the 
corridors and final finishes. Improvement of the signage and 
information system in the court is also best visible in the changes 
made in the corridors, through introduction of electronic trial 
schedule boards and the “trial in progress” electronic boards in 
front of the courtrooms.  

Regarding installations, after inspection it was found that 
all main installation systems were functioning properly and that 
there was no need for a major intervention. However, the project 
team decided to provide the building with the installations for the 
fire detection and security CCTV system in order to improve fire 
safety and general security in the building.   

The project enabled the separation of the server room and 
the IT room and provided proper conditions for the functioning of 
the server and the IT officers of the court.  

Finally, the project covered replacement of some elements 
of the existing furniture and IT equipment, to further improve the 
working conditions.  

Basic Court in Uzice

Project:  
Adaptation of parts  

of the building of  
the Basic Court in Uzice

Location: 
Nade Matic 6, 

31000 Uzice

Year of the building  
construction: 

1962

Commencement date: 
15th September 2011

Duration: 
15 months

Amount invested:  
EUR 182,880.00

1. Building of the Basic Court in Uzice

Основни суд у Ужицу
Резиме пројекта: Основни суд у Ужицу налази се у објекту 

који је изграђен за потребе правосудних институција Републике 
Србије. Основни суд дели зграду са Вишим судом, Основним и 
Вишим јавним тужилаштвом и Привредним судом. 

Основни суд је лоциран на делу приземља, а заузима 
целу површину првог и другог спрата. Архива Основног суда 
се налази делом у поткровљу, делом на ходницима и делом у 
подруму објекта. 

Побољшања у фунционисању и доступности Основног 
суда у Ужицу су постигнута унутар постојећег објекта, са циљем 
да се унапреди рад суда и одговори на неколико проблема.

Проблем који је успешно решен био је недостатак 
архивског простора и размештеност архиве на неколико 
раздвојених локација по објекту. С обзиром на то да у згради 
није било неискоришћеног простора, решење је пронађено у 
адаптацији подрумског простора чиме је проширена постојећа 
архива, као и у реновирању постојеће подрумске архиве. 

Интервенција је такође задовољила потребу за унапре-
ђењем стања ходника, како би се побољшало услуживање 
странака и општи утисак странака о суду. При пројектовању 
се посебно водило рачуна о осветљењу ходника и завршним 
обрадама. Побољшања у систему означавања објекта су 
такође највидљивија кроз промене изведене у ходницима, и 
то путем инсталираног електронског система за информисање 
о распореду суђења и електронским натписима на вратима 
судница који упозоравају да је „суђење у току“.  

Што се тиче инсталационих система, испитивања су 
показала да су сви главни инсталациони системи исправни и 
да не захтевају крупне интервенције. Међутим, пројектни тим 
је одлучио да се објекту обезбеди систем за дојаву пожара и 
систем видео надзора како би се побољшали заштита од пожара 
и општа безбедност у згради.  

Пројекат је обезбедио издвајање сервер собе од 
просторије за ИКТ и омогућио одговарајуће радне услове у 
сервер просторији и за запослене у ИКТ сектору суда. 

Коначно, пројектом је била обухваћена и замена неких 
елемената постојећег намештај и ИКТ опреме, чиме су додатно 
побољшани радни услови.   

Пројекат: 
Aдаптација делова  
објекта Основног суда  
у Ужицу

Локација: 
Наде Матић 6,  
31000 Ужице

Година изградње објекта: 
1962. 

Датум почетка пројекта:  
15. сeптембар 2011. 

Трајање:  
15 месеци

Инвестирани износ:  
182.880,00  евра

1. Зграда Основног суда у Ужицу

1
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Results: Overall conclusion is that due to the physical 
and spatial limits of the building, the project was not fully able to 
target the functionality and accessibility of the Basic Court in Uzice. 
However, after analyzing the results of a survey made by the court 
administration after the intervention amongst randomly chosen 
court clients, lawyers, judges and court staff, on average within 
these four groups, approximately 80% of the participants positively 
responded to the improved working conditions and changes 
implemented in the building.

Newly established facilities:
− Court archive
− Restroom for people with disabilities
− Trial schedule information system
− Fire protection signalling system

Renovated facilities: 
− Corridors
− All restrooms
− Server room adjustments
− Building signage
− Furniture
− IT equipment

2,712

1,286

6

4

15

18

2,712

1,286

6

4

15

18

 

Total building area (m2)

Total court area (m2)

No. of building levels

No. of court levels

No. of court staff offices

No. of courtrooms

Before
 works 

implementation

After 
works 

implementation

2

2. Corridor before renovation
3. Renovated corridor
4. Archive before renovation 
5. Renovated archive 
6. Previous signalization and signage system
7. New signalization and signage system 

4

6

Резултати: Општи закључак је, да због физичких и 
просторних ограничења објекта, пројекат није у потпуности успео 
да се фокусира на функционалност и доступност Основног суда у 
Ужицу. Међутим, након анализе резултата упитника подељених 
од стране судске управе након завршених радова насумично 
одабраним странкама суда, адвокатима, судијама и судским 
упошљеницима, у просеку око 80% испитаника ове четири групе  
позитивно је реаговало на унапређене радне услове и радове 
изведене у суду. 

Новоуспостављени елементи:
− Судска архива
− Тоалет за странке са посебним потребама
− Систем за информисање о распореду суђења 
− Систем дојаве пожара

Реновирани елементи: 
− Ходници
− Тоалети
− Преправке у сервер соби
− Систем обележавања објекта 
− Намештај
− ИКТ опрема

 

Укупна површина објекта (м2)

Укупна површина коју заузима суд (м2)

Број спратова објекта

Број спратова које заузима суд

Број судских просторија

Број судница

Пре 
извођења 

радова 

После
извођења 

радова 

2.712

1.286

6

4

15

18

2.712

1.286

6

4

15

18

3

2. Ходник пре реновирања
3. Реновиран ходник
4. Архива пре реновирања
5. Реновирана архива
6. Претходни систем сигнализације и обележавања
7. Нови систем сигнализације и обележавања

5

7



 
  8. Renovation works in the corridor 
  9. Renovated corridor 
10. Previous server room condition
11. Server room adjustments
12. Corridor furniture before renovation
13. New corridor furniture
14. Previous toilet condition 
15. Toilet for clients with disabilities 

12

10

14
  8. Радови на реновирању ходника
  9. Реновиран ходник
10. Претходни изглед сервер собе
11. Преправке у сервер соби
12. Намештај у ходницима пре реновирања
13. Нови намештај у ходницима
14. Претходно стање тоалета
15. Тоалет за клијенте са посебним потребама

13

11

15

8 9
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Higher Court in Vranje

Project summary: Higher Court in Vranje is located inside 
the building originally built for the Higher Court and Prosecutors’ 
offices. The building originates from 1977 and has 6 levels. Building 
is separated functionally and by volumes in three segments with 
three, four and five levels.   

Higher Court is located on the complete ground floor, part 
of the first floor, part of the second floor and complete third floor 
of the building. The Prosecutors’ offices on the part of the first and 
part of the second floor are located in the separated parts of the 
building. All technical facilities and part of the archive are located 
in the building basement. 

Initial screening of the Higher Court in Vranje showed that 
the building where Court is placed is originally designed for its 
use and is completely adequate for the functioning of the Court. 
The same goes for the approach to the building, the position of 
the entrances, and the number of courtrooms and administration 
offices. 

Regarding installations, after inspection it was found that 
all main installation systems were functioning properly and that 
there was no need for a major intervention. However, the project 
team decided to provide the installations of the fire detection and 
security CCTV system in order to improve present fire and general 
safety in the building.    

The intervention in the Higher Court met the need for the 
improved lighting and surface finishes in all areas of the building. 
Special concern was a change of the existing carpet floor finishes, 
furniture in public and officials’ areas, and complete renovation of 
public and official’s toilets.

The biggest benefit to the Court and its clients was the 
establishment of the several new premises with special purpose: 
room for a meeting between lawyers and their clients, room for 
review of the court documentation and a room for witness and 
victims, with all supporting equipment. Establishment of these 
facilities should result in a better treatment of court clients and 
improved court services. 

Project:  
Investment maintenance  

of the Higher Court in Vranje

Location: 
5. Kongres 1,  
17500 Vranje

Year of the building  
construction: 

1977

Commencement date: 
1st October 2011

Duration: 
12 months

Amount invested:  
EUR 183,930.00

1. Building of the Higher Court in Vranje

Виши суд у Врању

Резиме пројекта: Виши суд у Врању је лоциран унутар 
објекта који је изграђен за потребе Вишег суда и Јавног ту-
жилаштва. Зграда датира из 1977. године и има шест спрато-
ва. Зграда је функционално и према просторним волуменима 
подељена у три сегмента са од по три, четири и пет спратова. 

Виши суд се простире на целокупном приземљу, делу 
првог и делу другог спрата и на целокупном трећем спрату згра-
де. Канцеларије Јавног тужилаштва налазе се на делу првог 
и другог спрата у одвојеним сегментима објекта. Све техничке 
просторије и део архиве лоцирани су у подруму зграде. 

Иницијално испитивање Вишег суда у Врању показало је 
да је зграда у којој је суд смештен изворно пројектована за ову 
намену и да је потпуно прикладна за његово функционисање.
Исто се односи на прилаз суду, позицију улаза и број судница и 
канцеларија за администрацију.  

Што се тиче инсталационих система, испитивања су по-
казала да су сви главни инсталациони системи исправни и да 
не захтевају крупне интервенције. Међутим, пројектни тим је 
одлучио да се објекту обезбеди систем за дојаву пожара и си-
стем видео надзора како би се побољшали заштита од пожара и  
општа безбедност у згради.  

Интервенција у Вишем суду је задовољила потребу за 
унапређењем осветљења и завршних обрада у свим деловима 
објекта. Од посебне важности била је замена постојећих тепиха, 
намештаја у јавним просторима и канцеларијама запослених, и 
комплетно реновирање јавних тоалета и тоалета запослених. 

Највећа корист за суд и његове странке огледа се у 
увођењу неколико нових просторија са посебном наменом: 
просторија за разговор између адвоката и њихових клијената, 
просторија за прегледање судске документације и просторија 
за оштећене и сведоке, са пратећом опремом. Увођење ових 
просторија би требало да доведе до бољег третмана странака и 
унапређења услуга суда.  

Пројекат: 
Инвестиционо одржавање 
Вишег суда у Врању 

Локација: 
5. конгреса 1,  
17500 Врање

Година изградње објекта: 
1977. 

Датум почетка пројекта:  
1. октобар 2011. 

Трајање:  
12 месеци

Инвестирани износ:  
183.930,00 евра

1. Зграда Вишег суда у Врању

1
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Results: Overall conclusion is that the building of the Higher 
Court was already optimally operational before the implementation 
of this project and that project activities could only lead towards the 
peak of its performance. Problems which existed in the building 
were not of the level that was endangering the proper functioning of 
the Court and mentioned interventions in the building only brought 
further improvement in its functioning.

Newly established facilities:
− Room for the confidential Lawyer – Client meeting
− Room for the review of the court documents
− Victim/Witness room
− Restroom for people with disabilities

Renovated facilities: 
− Floor finishes
− Server room adjustments
− All restrooms
− Building signage
− Furniture
− IT equipment

3,128

2,232

6

6

29

4

3,128

2,232

6

6

29

4

 

Total building area (m2) 

Total court area (m2)

No. of building levels

No. of court levels

No. of court staff offices

No. of courtrooms

Before
 works 

implementation

After 
works 

implementation

2

4

6

2. Previous corridor floor finishes 
3. New corridor floor finishes 
4. Previous office condition 
5. New witness-victim room 
6. Previous judge’s office condition 
7. Renovated judge’s office

Резултати: Општи закључак је да је зграда Вишег 
суда била оптимално функционална и пре реализације овог 
пројекта а да су изведени радови само допринели достизању 
његове максималне ефикасности. Проблеми који су постојали 
у објекту нису били интензитета који је угрожавао адекватно 
функционисање суда и поменуте интервенције у згради су само 
допринеле даљем поспешењу његовог рада. 

Новоуспостављени елементи:
− Просторија за поверљив разговор између адвоката и 
   њихових клијената 
− Просторија за прегледање судске документације 
− Просторија за оштећене и сведоке 
− Тоалет за кориснике са посебним потребама

Реновирани елементи: 
− Завршна подна обрада
− Унапређење сервер сале
− Сви тоалети
− Означавање објекта
− Намештај
− ИКТ опрема

 

Укупна површина објекта (м2)

Укупна површина коју заузима суд (м2)

Број спратова објекта

Број спратова које заузима суд

Број судских просторија

Број судница

 

Пре 
извођења 

радова 

После
извођења 

радова 

3.128

2.232

6

6

29

4

3.128

2.232

6

6

29

4

3

5

7

2. Претходне завршне обраде пода у ходнику
3. Нове завршне обраде пода у ходнику
4. Претходни изглед канцеларије
5. Нова просторија за оштећене и сведоке
6. Претходни изглед судијског кабинета
7. Реновиран судијски кабинет



  8. Previous premise for review  
      of the case files 
  9. Renovated premise for review  
      of the case files 
10. Works on the ceiling finishes 
11. New ceiling finishes and covers, video  
       surveillance system and lighting 
12. Previous courtroom condition 
13. New floor finishes and furniture  
       in the courtrooms
14. Previous toilet condition 
15. Renovated toilet 
16. Previous registry office condition
17. New floor finishes and furniture  
       in the registry office 

10

12

14

8

16

  8. Претходни изглед просторије за преглед  
       судских предмета
  9. Реновирана просторија за преглед судских  
       предмета
10. Радови на завршној обради плафона
11. Нове завршне обраде и облоге плафона, опрема  
       за видео надзор и расвета
12. Претходни изглед суднице
13. Нова завршна обрада пода и намештај  
       у судницама
14. Претходни изглед тоалета
15. Реновирани тоалет
16. Претходни изглед писарнице
17. Нова завршна обрада пода и намештај  
       у писарници

11

11

15

9

13
17



38 39

Project:  
Reconstruction 

of the building of the Basic  
and Higher Court in Nis 

Location: 
Vozda Karadjordja 23,  

18000 Nis

Year of the building  
construction: 

1910

Commencement date: 
15th September 2011

Duration: 
33 months

Amount invested:  
EUR 488,930.00 

Project summary: Basic and Higher Court in Nis are located 
inside the building originally built as City Municipality building and as 
such is not completely adequate for the functioning of the Courts. The 
building originates from 1910 and at present has 5 levels. Building 
changed its function into a court object after the Second World War.

Apart from the main building that is marked as object “A”, lot 
where the building is situated has three more independent objects: 
object “B” – Banovinski stanovi, object “C” – Investigation Centre and 
object “D” – Land Registry administration. Object “B” is partly occupied 
by Basic Court.

Basic Court occupies the basement, ground floor, first floor, 
second floor, as well as the attic in object “A”. Basic Court is also 
located on a part of the ground floor, part of the first floor, second and 
third floor of the object “B”. 

The intervention in the Basic Court covered all main issues 
which the Beneficiary wanted to resolve: central air-conditioning of the 
entire building, renovation of the communication corridors, supply of 
the furniture and renovation of the office doors. 

Since investigation showed that all main installation systems 
were functioning properly there was no need for the major intervention. 
However, the hydrant network and fire detection system were installed 
in the entire building in order to improve fire safety. Also, improvements 
were made to the security CCTV system to increase the level of security 
in the building. All implemented works led to the improvement of 
working conditions in the Court.

Higher Court occupies the basement, ground floor, first floor 
and second floor in the object “A”. 

The biggest issue of the Higher Court was the lack of working 
space, and given the unused space in the attic of the building “A”, the 
complete reconstruction of this area provided the court with nearly 200 
m2 of additional office space. The newly created offices are used by 
judicial assistants and court administration.

Apart from the works in the building attic, the project renovated 
eight of the Higher Court’s offices in order to provide them with 
additional functions: witness/victim room, room for a meeting between 
lawyers and clients, reception room, room for the minors and room 
for the public relations officer. Establishment of these facilities should 
result in a better treatment of court clients and improved services of 
the court.

Basic and Higher Court in Nis

1. Building of the Basic and Higher Court in Nis

Основни и Виши суд у Нишу
Резиме пројекта: Основни и Виши суд у Нишу се налазе у 

објекту који је изграђен за потребе општинских институција и као 
такав није у потпуности адекватан за потребе судова. Зграда датира 
из 1910. године и тренутно има пет спратова. Објекат је променио 
намену у судску зграду после Другог светског рата.

Поред главног објекта означеног као објекат „А“, парцела 
на којој је зграда смештена поседује још три независна објекта: 
објекат „Б“ – Бановински станови, објекат „Ц“ – Истражни центар 
и објекат „Д“ - канцеларије Катастра. Основни суд је делимично 
смештен у објекту „Б“. 

Основни суд заузима подрум, приземље, први спрат, други 
спрат, као и поткровље зграде „А“. Основни суд је такође лоциран 
и на делу приземља, делу првог, другог и трећег спрата зграде „Б“.

Интервенција је у Основном суду одговорила на све главне 
проблеме које је суд желео да реши: централизована климатизација 
целокупног објекта, реновирање ходника, набавка намештаја и 
реновирање канцеларијских врата. 

С обзиром на то да су испитивања показала да су сви 
главни инсталациони системи исправни, није било потребе 
да се они значајно поправљају. Међутим, хидрантска мрежа и 
систем дојаве пожара инсталирани су у целом објекту како би се 
унапредила заштита од пожара. Такође, побољшања су изведена 
на безбедносном систему видео надзора у циљу повећања 
нивоа сигурности у згради. Сви спроведени радови довели су до 
побољшања радних услова у суду.  

Виши суд је смештен у подруму, на приземљу, првом и 
другом спрату објекта „А“.

Највећи проблем Вишег суда био је недостатак радног 
простора, а узимајући у обзир неискоришћен простор у потрковљу 
зграде „А“, комплетном реконструкцијом ове површине суду 
је обезбеђено скоро 200 м2 додатног канцеларијског простора. 
Новооспособљене канцеларије користе судијски помоћници и 
судска управа.  

Поред радова на поткровљу зграде, пројектом је реновирано 
и осам канцеларија Вишег суда како би им се обезбедиле додатне 
функције: просторија за оштећене и сведоке, просторија за разговор 
између адвоката и њихових клијената, пријемна канцеларија, 
просторија за малолетнике и канцеларија представника суда за 
односе са јавношћу. Увођење ових просторија би требало да доведе 
до бољег третмана странака и унапређења услуга суда.

Пројекат: 
Реконструкција објекта 
Основног и Вишег суда 
 у Нишу

Локација: 
Вожда Карађорђа 23, 
18000 Ниш

Година изградње објекта: 
1910.

Датум почетка пројекта:  
15. септембар 2011. 

Трајање:  
33 месеца

Инвестирани износ:  
488.930,00 евра

1. Зграда Основног и Вишег суда у Нишу

1
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Total building area (m2)

Total area Basic court (m2)

Total area Higher court (m2)

No. of building levels

No. of levels Basic court

No. of levels Higher court

No. of staff offices Basic court

No. of staff offices Higher court

No. of courtrooms Basic court

No. of courtrooms Higher court

Before
 works 

implementation

After 
works 

implementation

Results: Overall conclusion is that the building of the Basic 
and Higher Court was operational before the implementation of this 
project and that further adjustments lead towards improvement of 
their performance. Some problems which existed in the building 
were seriously endangering the proper functioning of the courts. 
Mentioned interventions resolved the most serious problems of both 
courts and further improved their functioning.

Newly established facilities:
- Аdministration facilities in the attic of the Higher Court
- Installation systems (HVAC systems, hydrant network, fire 

detection, security CCTV, building information system)
 - Victim/Witness room 
 - Room for the confidential Lawyer – Client meeting
 - Room for the minors 
 - Room for the public relations
 - Reception room

Renovated facilities: 
- Corridors
- 8 offices 
- Furniture
- IT equipment

2

4

 
    of the Higher Court 

5. Renovated corridor 

 

Укупна површина објекта (м2)

Укупна пов. коју заузима Основни суд (м2)

Укупна пов. коју заузима Виши суд (м2)

Број спратова објекта

Број спратова које заузима Основни суд

Број спратова које заузима Виши суд

Број судских просторија у Основном суду

Број судских просторија у Вишем суду

Број судница у Основном суду

Број судница у Вишем суду

 

Пре 
извођења 

радова 

После
извођења 

радова 
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Резултати: Општи закључак је да је зграда Основног и 
Вишег суда била функционална и пре реализације овог пројекта 
а да су изведени радови само допринели унапређењу њиховог 
рада. Неки од проблема који су постојали у објекту значајно 
су угрожавали адекватно функционисање судова. Поменуте 
интервенције решиле су најкритичније проблеме оба суда и 
додатно унапредиле њихову оперативност. 

Новоуспостављени елементи:
− Канцеларијски простор на поткровљу Вишег суда (+165 м2)
− Инсталациони системи (систем климатизације, 

хидрантски систем, систем дојаве пожара, безбедносни 
систем  видео надзора, систем обележавања објекта)

− Просторија за оштећене и сведоке 
− Просторија за поверљив разговор између адвоката и 

 њихових клијената 
− Просторија за малолетнике
− Канцеларија представника суда за односе са јавношћу
− Пријемна просторија

Реновирани елементи: 
− Ходници
− 8 канцеларија
− Намештај
− ИКТ опрема

3

5

2. Адаптација поткровља Вишег суда
3. Нов канцеларијски простор на поткровљу  
    Вишег суда
4. Претходни изглед ходника
5. Реновирани ходник



12108

14
  6. Adaptation of the building attic  
      of the Higher Court 
  7. New administration facilities in the attic  
      of the Higher Court 
  8. Previous office condition 
  9. New witness-victim room 
10. Previous condition of the office doors 
11. Renovated office doors and new signage system 
12. Works on the new installation systems 
13. New AC system 
14. Adaptation of the building attic of the Highr Court 
15. New administration facilities in the attic  
       of the Higher Court 

13 911

  6. Адаптација поткровља Вишег суда
  7. Нов канцеларијски простор на поткровљу  
      Вишег суда
  8. Претходни изглед канцеларије
  9. Нова просторија за оштећене и сведоке
10. Претходни изглед канцеларијских врата
11. Реновирана канцеларијска врата и нов систем   
       обележавања
12. Радови на новим инсталационим системима
13. Нови централни систем климатизације
14. Адаптација поткровља Вишег суда
15. Нов канцеларијски простор на поткровљу  
      Вишег суда

15

6 7
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Project:  
Reconstruction  

of the building of the Basic 
and Higher Court in Pirot 

Location: 
Srpskih Vladara 124, 

18300 Pirot

Year of the building  
construction: 

1902

Commencement date: 
5th September 2011

Duration: 
34 months

Amount invested:  
EUR 539,560.00 

Basic and Higher Court in Pirot
Project summary: The building where the Basic and Higher 

Courts are placed was originally designed for the use of local 
government bodies and as such is not completely adequate for 
functioning of the Courts. However, due to large public spaces with 
above average heights, it can serve its present purpose.  

The building is “L” shaped with a central entrance and main 
stairway on the corner and with addition of the big hall and auxiliary 
rooms attached to one wing. Disposition of corridor and rooms is 
done by “one tract” system with a natural light in the corridor from 
the backyard. Building is under the sloped roof and has the attic 
space that has already been partly adapted for use by the Higher 
Court.  

Building is occupied by Basic Court, Higher Court, Magistrate 
Court, Prosecutors Offices and a Centre for social services.  

Basic Court occupies one half of the ground floor and one 
half of the first floor. Central stairway is jointly used by all occupants 
of the building and the public.  

The Investigation showed that Basic Court’s number of 
courtrooms and administration rooms is not completely adequate 
for the capacity of the Basic Court. More space was found in 
the present building volume by adaptation of the attic for court 
administration and offices for judges. This adaptation provided 
more space on the existing levels for courtrooms of appropriate size 
and improved position of the registry offices and other important 
functions of the court.   

The project was engaged in the renovation of the existing 
roof. All areas in the building were not properly protected from 
the atmospheric water. This intervention was done during the 
adaptation of the attic. 

The intervention also included renovation of toilets, interior 
finishes in all areas occupied by the Basic Court and lighting in 
the corridors and stairways. Renovation of existing stairs was 
performed to improve public safety, because their condition 
included different levels of damage.  

Examination showed that all main installation systems 
were functioning properly and that there was no need for a major 
intervention. However, the project provided the installation of the 
hydrant network, fire detection and security CCTV system in order 

1. Building of the Basic and Higher Court in Pirot

Основни и Виши суд у Пироту
Резиме пројекта: Објекат у којем су смештени Основни 

и Виши суд изграђен је за потребе институција локалне 
самоуправе и као такав није у потпуности адекватан за 
функционисање судова. Међутим, с обзирома на простране 
јавне површине са висином изнад просека, може да служи 
постојећој намени.  

Зграда је „L“ облика са главним улазом и главним 
степеништем на углу и додатним великим холом и пратећим 
просторијама расположивим у једном крилу. Распоред ходника 
и просторија је извршен према „једнотрактном систему“ са 
природним светлом које у ходник долази из дворишта. Зграда 
има коси кров и простор на поткровљу који је већ адаптиран за 
потребе Вишег суда.      

У згради се налазе Основни суд, Виши суд, Прекршајни 
суд, Јавно тужилаштво и Центар за социјални рад.  

Основни суд заузима половину приземља и првог спрата. 
Централно степениште заједнички користе све институције 
смештене у згради као и грађанство.

Испитивања су показала да број судница и канцеларија 
за администрацију у Основном суду не одговара у потпуности 
капацитету Основног суда. Додатни простор обезбеђен је 
у оквиру постојећег објекта кроз адаптацију поткровља у 
канцеларије управе и судијске кабинете. Ова адаптација 
је ослободила простор на осталим спратовима за суднице 
одговарајућих величина и побољшање позиције писарница и 
других важних служби суда.   

Пројекат се бавио и реновирањем постојећег крова. 
Целокупна површина зграде није била одговарајуће заштићена 
од утицаја падавина, па је уз радове на адаптацији поткровља, 
поправљен и кров.     

Ова интервенција је такође обухватила реновирање 
тоалета, унутрашњих обрада у свим деловима које заузима 
Основни суд, осветљења у ходницима и на степеништу. 
Реновирање степеништа је изведено како би се побољшала 
јавна безбедност, јер је стање степеништа било са различитим 
нивоима оштећења.  

Испитивања су показала да су сви главни инсталациони 
системи исправни и да не захтевају крупне интервенције. 

Пројекат: 
Реконструкција објекта 
Основног и Вишег суда 
 у Пироту 

Локација: 
Српских владара 124, 
18300 Пирот

Година изградње објекта: 
1902.

Датум почетка пројекта:  
5. септембар 2011. 

Трајање:  
34 месеца

Инвестирани износ:  
539.560,00 евра

1. Зграда Основног и Вишег суда у Пироту

1
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to improve present fire and general safety in the building. Also, new 
AC systems were introduced on two levels of the Basic Court.   

Finally, the project covered replacement of the existing 
furniture to further improve court’s working conditions.

Higher Court occupies ground floor with several rooms, 
one part of the first floor, big hall with auxiliary rooms and partly 
adopted attic space over the central entrance.  

Higher Court’s number of courtrooms and administration 
rooms was found to be adequate to the Court’s capacity. However, 
the Court needed additional space for judges, hence the project 
renovated two existing rooms near the big hall for judges’ offices.

Higher Court also expressed the wish to adapt the big hall 
and use it as a big courtroom, which was the biggest intervention 
in the Higher Court. 

Intervention also included renovation of the toilets and new 
lighting and interior finishes in the corridors and stairways.
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Total building area (m2)

Total area Basic court (m2)

Total area Higher court (m2)

No. of building levels

No. of levels Basic court

No. of levels Higher court

No. of staff offices Basic court

No. of staff offices Higher court

No. of courtrooms Basic court

No. of courtrooms Higher court

Before
 works 

implementation

After 
works 

implementation

2. Previous courtroom condition of the Basic Court 
3. Renovated courtroom of the Basic Court 
4. Renovation of the staircase of the Basic Court 
5. Renovated staircase of the Basic Court 
6. Previous toilet condition 
7. Renovated toilet 

2

4

6

Међутим, пројекат је обезбедио инсталирање хидрантске  
мреже, система за дојаву пожара и система безбедносног 
видео надзора како би се побољшали заштита од пожара и 
општа безбедност у згради. Такође, уведен је нови систем 
климатизације на два спрата Основног суда.  

Коначно, пројекат је обухватио замену постојећег 
намештаја како би се додатно унапредили услови рада у суду.   

Виши суд заузима неколико просторија у приземљу, део 
првог спрата, поседује велики хол са пратећим просторијама и 
адаптиран део поткровља изнад централног степеништа.

Број судница и канцеларија управе Вишег суда показао 
се као адекватан за његов капацитет. Међутим, суду је био 
потребан додатни простор за судије, те су пројектом реновиране 
две постојеће просторије у близини великог хола за потребе 
судијских кабинета. 

Виши суд је такође изразио жељу да се адаптира велики 
хол како би се користио као велика судница, што је била највећа 
интервенција у Вишем суду.

Интервенција је обухватила и реновирање тоалета, ново 
осветљење и унутрашње обраде на ходницима и степеништу. 

 

Укупна површина објекта (м2)

Укупна пов. коју заузима Основни суд (м2)

Укупна пов. коју заузима Виши суд (м2)

Број спратова објекта

Број спратова које заузима Основни суд

Број спратова које заузима Виши суд

Број судских просторија у Основном суду

Број судских просторија у Вишем суду

Број судница у Основном суду

Број судница у Вишем суду
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2. Претходни изглед суднице Основног суда
3. Реновирана судница Основног суда 
4. Радови на реновирању степеништа Основног суда
5. Реновирано степениште Основног суда
6. Претходни изглед тоалета
7. Реновирани тоалет

3
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Results: Overall conclusion is that mentioned interventions 
in the building of Basic Court in Pirot substantially improved its 
functioning and performance, providing the additional working 
space and new facilities. The biggest improvement for the users 
of the Basic Court is that the intervention introduced an accessible 
building entry and the open-space registry office. Concentrating 
the registries at a single easily approachable area provided the 
space on the ground floor for the courtrooms and the space for the 
court administration offices on the first floor.

Regarding Higher Court, mentioned interventions in the 
building further improved its functioning. The Court was already 
properly operational before the implementation of the project and 
works, especially in the area of big courtroom, only lead towards its 
improved performance. 

Newly established facilities:
− Offices in the attic of the Basic Court (+180m2)
− New function of the registry office of the Basic Court
− Installation systems (HVAC systems, hydrant network, fire 

detection, security CCTV, building information system)
− Room for the review of the court documents

Renovated facilities: 
− Complete adaptation of the Basic Court 
− Complete renovation of the roof
− Big courtroom of the Higher Court

  8. Adaptation of the building attic of the Basic Court  
  9. New administration facilities in the attic 
      of the Basic Court 
10. Adaptation of the building attic of the Basic Court 
11. New offices in the attic of the Basic Court 

8

10

Резултати: Општи закључак је да су поменути радови у 
објекту Основног и Вишег суда значајно унапредили њихово 
функционисање и рад, обезбеђујући додатни радни простор 
и нове функције. Најзначајније побољшање за кориснике 
Основног суда је то што је интервенција обезбедила улаз у 
зграду приступачан свим странкама и писарницу отвореног 
концепта. Концентрисање писарница на јединственој локацији 
једноставно доступној обезбедило је простор у приземљу за 
суднице а на првом спрату за канцеларије управе суда.

Што се тиче Вишег суда, поменуте интервенције у 
објекту су додатно унапредиле његово функционисање. Суд је 
био задовољавајуће оперативан и пре спровођења пројекта 
те су радови, нарочито у простору велике суднице, допринели 
побољшању његовог рада.

Новоуспостављени елементи:
− Канцеларијски простор на поткровљу Основног суда 

(+180 м2)
− Нова организација писарница Основног суда
− Инсталациони системи (систем климатизације, 

 хидрантска мрежа, систем дојаве пожара, безбедносни 
 систем видео надзора, систем обележавања објекта)

− Просторија за прегледање судске документације

Реновирани елементи: 
− Комплетна адаптација Основног суда 
− Цео кров
− Велика судница Вишег суда

  8. Адаптација поткровља Основног суда
  9. Нов канцеларијски простор на поткровљу  
       Основног суда
10. Адаптација поткровља Основног суда
11. Нове канцеларије на поткровљу Основног суда

9

11
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14

18

16

12. Renovation works in the big courtroom  
       of the Higher Court 
13. Renovated big courtroom of the Higher Court 
14. Renovation works in the hallway  
       of the Basic Court 
15. Renovated hallway of the Basic Court 
16. Adaptation of previous courtrooms into registry   
       office of the Basic Court 
17. New working concept of the registry office  
       of the Basic Court
18. Renovation works in the hallway  
       of the Higher Court 
19. Renovated hallway of the Higher Court 

15

19

13
17

12. Радови на реновирању велике суднице  
       Вишег суда
13. Реновирана велика судница Вишег суда
14. Радови на реновирању ходника  
       Основног суда 
15. Реновирани ходник Основног суда
16. Aдаптација претходних судница  
       у писарницу Основног суда
17. Нови концепт рада писарнице  
       Основног суда
18. Радови на реновирању ходника  
       Вишег суда
19. Реновирани ходник Вишег суда
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During the course of the implementation of the Program, 
Program staff together with implementation partners detected 
certain problems and “grey zones” and concluded that adding 
certain activities to the Program scope would lead to a better quality 
of provided support to the Ministry of Justice, High Judicial Council 
and the partner courts, while presented solutions could serve as 
a guideline in the further development of the court network of the 
Republic of Serbia.  

The idea of introducing some of the additional activities 
originated from the lack of recommendations and guidelines for 
the best practice, while others were introduced in order to ensure 
a long lasting influence on the existing processes and procedures 
in the judiciary.  

During the project implementation period, it was noticed that 
the courts are not successful enough in maintaining their buildings 
and facilities. This comment refers both to existing and preserved, 
and newly renovated building elements. In order to overcome the 
problem, for the benefit of the court clients, court employees and 
the sustainability of the donation, IMG contracted a consultant to 
produce the Technical and Hygienic Maintenance Manual for the 
five partner court buildings included in the project. 

The Manuals should be used as a guideline to the Court 
Personnel for maintenance of the court buildings, thus enabling 
long-term preservation of the proper conditions in the court 
facilities. The newly established procedures and capacities of the 
court’s maintenance departments should be supported by the 
judicial regulatory bodies.  

The Consultant was also requested to deliver comprehensive 
document, containing unique elements from the Manuals regarding 
each of the five court buildings, which is intended to serve as the 
general maintenance guideline suitable for the implementation in 
any of the court buildings.

All partner courts and the Ministry of Justice that has the 
jurisdiction of the maintenance of court buildings, find the Manuals 
useful and intend to put effort in its implementation.

Learning by doing

Project: 
Maintenance Manual 
for 5 partner court buildings 
and Generic Maintenance 
Manual

Учење кроз рад

У току реализације програма, програмски тим је заједно 
са сарадницима идентификовао одређене проблеме и „сиве 
зоне“ и дошао до закључка да би додавањем одређених актив-
ности програму, подршка Министарству правде, Високом савету 
судства и партнерским судовима могла да достигне виши ниво 
квалитета, док би понуђена решења могла да послуже као упут-
ство за даљи развој судске мреже у Републици Србији.

Идеја о увођењу неких нових активности потекла је од 
недостатка препорука и смерница примера добре праксе, док су 
друге додате како би се обезбедио дугорочни утицај на постојеће 
процесе и процедуре у правосуђу.   

За време спровођења пројекта примећено је да судови 
нису довољно успешни у одржавању својих зграда и просторија. 
Ова констатација се односи како на затечене и задржане, тако 
и на реновиране елементе објеката. Како би се превазишао 
овај проблем, а у корист странака суда, запослених у суду, и у 
корист одрживости донације, ИМГ је закључио уговор са консул-
тантом који је испоручио техничке и хигијенске приручнике за 
одржавање пет партнерских судских објеката који су укључени у 
пројкат. 

Приручници би требало да служе као упутство за 
одржавање судских објеката, обезбеђујући тиме дугорочно 
очување одговарајућег стања судских објеката. Новоустановљене 
процедуре и капацитети судских служби за одржавање требали 
би да добију подршку правосудних регулаторних тела.   

Од консултанта је такође захтевано да достави свеобухват-
ни документ који би садржао делове приручника припремљених 
за сваки појединачни суд, а који је предвиђен да служи као оп-
шти приручник за одржавање, прикладан за коришћење у било 
ком судском објекту.  

Сви партнерски судови и Министарство правде, у чијој 
је надлежности одржавање судских објеката, сматрају да су 
приручници корисни и имају намеру да уложе напор у њихово 
споровођење.

Пројекат: 
Приручник за одржавање 
пет партнерских судских 

објеката и Општи 
приручник за одржавање
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Production of the Energy Efficiency studies for the partner 
court buildings was a result of learning about problems that courts 
are facing regarding financing their utilities costs. Apart from 
that, the idea behind this activity was to provide the courts with 
an overview of potential works, ranging from minor purchases to 
bigger scope interventions, whose implementation will decrease 
the energy consumption, improve the energy savings and enable 
the return on investment for each of the proposed improvements. 

Energy Efficiency study was produced for each of the five 
partner court buildings. The production of the Studies was realized 
after the works in the Basic Court in Uzice and Higher Court in 
Vranje were already implemented, but for the remaining three 
court buildings some of the recommendations from the Studies 
were implemented within the works in the courts. 

The courts were impressed to see the various options 
regarding energy efficiency and hope to see implementation of the 
Study’s recommendations in the future. 

The lack of general and specific information, additional 
standards and recommendations necessary in the planning, 
programming and design of court buildings gave birth to the 
development of the Model Court Guideline. This document is 
intended to serve as the basis that all future court interventions 
or new establishments can effectively measure against and to 
ensure consistent standards and high quality in the development 
of the court network, as well as high sustainability of the future 
investments.  

Developing the Model Court Guideline was the most 
challenging of all mentioned added activities, because it involved 
experts and engineers in number of areas, whose work was 
coordinated and put together into a single comprehensive guideline, 
that sets the standards for:

− The court building and court organization optimal for the 
judiciary in Serbia

− The design and implementation of interventions in the 
existing court buildings in Serbia

− Business processes in the courts in Serbia.
The guideline is based on the professional foundation, 

but is also the result of research, analysis and processing of data 

Project: 
Energy Efficiency study

Project:  
Model Court Guideline 
for the Basic and Higher 
Courts in Serbia

Израда „Студија енергетске ефикасности“ за објекте 
партнерских судова резултат је упознавања са проблемима са 
којима се судови суочавају у вези са финансирањем својих ко-
муналних трошкова. Поред тога, идеја у позадини ове активно-
сти била је да се судовима обезбеди преглед потенцијалних ра-
дова, у распону од скромних набавки до крупних интервенција, 
чија ће реализација смањити утрошак енергије, повећати уш-
теду енергије и обезбедити поврат улагања у било коју од пред-
ложених мера унапређења.  

„Студија енергетске ефикасности“ припремљена је 
појединачно за сваки од пет партнерских судова. Израда студија 
је започела пошто су у Основном суду у Ужицу и Вишем суду у 
Врању радови већ били изведени, али су у преостале три судске 
зграде неке од препорука студија спроведене кроз извођење 
радова.  

Судови су показали одушевљење различитим опцијама 
у вези са енергетском ефикасношћу и наду да ће се препоруке 
студија применити у будућности.  

Недостатак општих и посебних информација, додатних 
стандарда и препорука неопходних за планирање,  програмирање 
и пројектовање судских објеката, подстакао је израду „Упутства 
за дефинисање модела типског суда“. Предвиђено је да овај до-
кумент служи као основа са којом будуће интервенције у судови-
ма или нови објекти могу ефективно да се пореде, да обезбеди 
конзистентне стандарде и висок квалитет у развоју мреже судо-
ва, као и високу одрживост будућих инвестиција.  

Израда „Упутства за дефинисање модела типског суда“ 
била је најизазовнија од свих поменутих додатих активности, јер 
је био укључен већи броја експерата из различитих области чији 
је рад био искоординисан и склопљен у јединствено свеобухват-
но упутство које поставља стандарде за:

− судску зграду и организацију суда која је оптимална за 
правосуђе Србије 

− пројектовање и спровођење радова у постојећим суд
ским објектима у Србији

− пословне порцесе у судовима у Србији.  
Упутство је поред стручне утемељености и резултат 

истраживања, анализе и процесуирања података из постојећих 
судова на територији Републике Србије, различито лоцираних 

Пројекат: 
Студија енергетске 

ефикасности

Пројекат:  
Упутство за дефинисање 

модела типског суда 
за основни и виши суд 

Републике Србије
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from the existing courts on the territory of the Republic of Serbia, 
variously located throughout the state. Since different territorially 
positioned courts, within the borders of the Republic of Serbia, were 
chosen as samples, all obtained information contains significant 
experience from central, northern, southern and border areas and 
parts of Serbia, and is valuable material, source and basis on which 
this Guideline was developed.

The particularity of the Model Court Guideline is reflected 
in the amount of different summarized information valuable for 
exploring and understanding the structure of the judicial system of 
the Republic of Serbia, as well as the specifics of mainly basic and 
higher courts. 

It should be highlighted that the Guideline does not only 
provide guidance for defining and designing a completely new court 
building, but also for the reconstruction or renovation of existing 
buildings, premises and facilities for the judicial or completely 
different use. Since in Serbia it is often the case that several judicial 
institutions share the same building, Model Court Guideline 
provides guidance on the possibilities of achieving both simple and 
complex organizational programs in the building hosting one or 
numerous courts.

This Guideline is intended for all representatives of the 
judiciary institutions, court employees, persons working on planning 
and programming of the number of employees, court structure 
specification, designers – experts in the field of architecture and 
technology and all professionals who are actively involved in the 
exploitation of the court building and maintenance of installations 
and systems. Due to the complexity of the court system, the Model 
Court Guideline will greatly facilitate the work of all the participants 
and direct them to the essential questions and answers that are 
the result of research, analysis and experiences of courts’ good 
practice.

Finally, bearing in mind that the work processes of the 
courts, as well as its overall structure and used technology, are 
“living” things that are subject to changes, updating of the Model 
Court Guideline each year will be another necessary activity that 
will contribute to the harmonization of existing judicial system to 
the new circumstances. 

широм државе. С обзиром да су судови, одабрани као узорци, 
територијално различито позиционирани у оквиру граница Ре-
публике Србије, све добијене информације садрже значајна 
искуства из централних, северних, јужних и граничних делова 
Србије и представљају драгоцени материјал, извор и основ на 
којем се ово упутство развило.

Cпецифичност „Упутства“ се огледа у количини раз-
личитих сажетих информација драгоцених за сагледавање и 
разумевање шире и уже структуре правосудног система Репу-
блике Србије као и специфичности рада судова, пре свега ос-
новних и виших.

Треба нагласити да „Упутство“ не даје смернице само 
за дефинисање и пројектовање потпуно нових зграда већ и за 
реконструкције или адаптације постојећих објеката, простора и 
просторија судске или потпуно друге намене. Пошто у Србији није 
редак случај да неколико правосудних институција дели једну 
зграду,  „Упутство“ даје смернице о могућностима остваривања 
како једноставног тако и сложеног организационог програма у 
згради која обезбеђује смештај за један или више судова.

Ово „Упутство“ је намењено свим представницима пра-
восудних органа, запосленима у судовима, особама које раде 
на планирању и програмирању броја запослених, одређивању 
структуре суда, пројектантима-експертима из области архи- 
тектуре и технологије и свим стручним лицима која актив-
но учествују током коришћења судске зграде и одржавања 
инсталација и система. С обзиром на комплексност правосудног 
система, „Упутство“ ће у многоме поједноставити рад свих ин-
тересних страна и упутити их на кључна питања и одговоре који 
су резултат истраживања, анализе и искустава из добре праксе. 

Коначно, имајући у виду сазнање да су радни проце-
си суда, као и његова укупна структура и технологија, „жива” 
ствар, подложна променама, ажурирање „Упутства“ сваке годи-
не биће само још једна потребна активност која ће допринети 
усаглашавању тренутног судског система новонасталим околно-
стима.
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After the finalized implementation of the most of 
the activities in the Program Component “Improving Court 
Performance and Access to Justice”, it could be concluded that 
the anticipated effects of the Component have been achieved. Both 
main goals of the Program Component, enhancing the image of the 
courts to represent accessible and reliable institutions of justice 
and improving the administrative capabilities of the courts, have 
been successfully reached for all courts involved in the Program. 
The results of the Program Component have been evaluated 
through the parameters measured before and after the finish of 
the implemented project activities and they clearly show the step 
forward. However, the results should be more visible after the full 
adjustment of the court administrations to the new facilities. In 
some cases, although the working conditions of the various services 
in the courts have been undisputably improved, it took a longer 
period for the court employees to adjust to the new surrounding 
and embrace the full potential of the introduced changes. 

The implementation process of the Program Component 
indicated several topics which were not originally planned as the 
activities in the project. These topics are court building maintenance, 
energy efficiency of the court buildings and guidelines for the 
specifications of the typical court building. All of the mentioned 
topics resulted in activities that were successfully planned, 
coordinated and finished and should represent a foundation for 
the future establishment, renovation and maintenance of the court 
buildings.  

The Program Component introduced and implemented 
two new concepts in the typical court organization: victim-witness 
unit and flexible courtroom. Both concepts were successfully 
implemented and are currently in use by the court administrations.

In conclusion, the Program Component “Improving Court 
Performance and Access to Justice” reached the anticipated goals, 
enhanced the program scope by detecting problems during the 
implementation of activities and presented solutions which should 
serve as a guideline in the further development of the court network 
of the Republic of Serbia. 

Overall conclusion

Након завршетка реализације већине активности 
у оквиру програмске компоненте „Унапређење рада судо-
ва и доступности правдe“ може се закључити да су плани-
рани ефекти компоненте остварени. Оба кључна циља про-
грамске компоненте, унапређење слике о судовима, како 
би представљали приступачније и поузданије правосудне 
институције, и унапређење административних капацитета у  
судовима, успешно су остварена у свим судовима укљученим у 
програм. Резултати програмске компоненте процењени су на  
основу параметара измерених пре и након реализације 
пројектних активности, и очигледно указују на напредак. 
Међутим, резултати би требало да буду видљивији пошто се  
судска администрација у потпуности прилагоди новим 
просторијама. У неким случајевима, иако су услови рада разли- 
читих служби у судовима очигледно унапређени, био је по-
требан дужи временски период како би се запослени у суду  
привикли на ново окружење и усвојили пун потенцијал  
уведених измена.

Процес реализације програмске компоненте указао је на 
неколико области које нису првобитно планиране као активности 
у пројекту. Ове области односе се на одржавање судских објеката, 
енергетску ефикасност објеката и упутство за дефинисање  
стандардне зграде суда. Све наведене теме резултирале су 
успешно испланираним, координисаним и завршеним активно-
стима које треба да буду основа за будуће оснивање, ренови-
рање и одржавање судских зграда.    

Програмска компонента је увела и спровела два нова 
концепта у стандардну судску организацију: просторију за 
оштећене и сведоке и флексибилну судницу. Оба концепта су 
успешно реализована и тренутно их користе судске управе.    

Може се закључити да је програмска компонента 
„Унапређење рада судова и доступности правдe“ достигла 
предвиђене циљеве, проширила обим програма кроз уочавање 
проблема у току реализације активности и представила ре-
шења која треба да послуже као упутство за даљи развој судске 
мреже у Републици Србији.
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