
На основу члана 70. став 3. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 

104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 и 101/13), Високи савет судства на седници одржаној 

25. фебруара 2014. године, донео је  

 

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СУДОВА 

 

Извештај о раду суда садржи следеће колоне: 

1. РЕДНИ БРОЈ 

2. МАТЕРИЈА 

3. БРОЈ СУДИЈА У МАТЕРИЈИ - уписује се број судија који су ефективно поступали 

у одговарајућој материји (без боловања, одмора и сл. ). 

4. УКУПНО НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА - уписује се 

број предмета у раду на дан 01.01. за годину за коју се извештај саставља (нпр. за 

2013. годину на дан 01.01.2013. године).  

5. НЕРЕШЕНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА / ЕВИДЕНЦИЈА О ДУЖИНИ ТРАЈАЊА 

ПОСТУПКА ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА - уписује се број старих 

предмета у суду од укупног броја нерешених предмета на почетку извештајног 

периода према датуму иницијалног акта; 

6. НЕРЕШЕНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА / ЕВИДЕНЦИЈА О ДУЖИНИ ТРАЈАЊА 

ПОСТУПКА ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА ПРЕДМЕТА У СУД - уписује се број 

старих предмета у суду од укупног броја нерешених предмета на почетку 

извештајног периода према датуму пријема предмета у суд. 

Напомена:  

За првостепени суд 

 

Стари предмет према датуму иницијалног акта је предмет који траје преко 

две године од дана подношења иницијалног акта (члан 248. став 1. Судског 

пословника); 

Стари предмет према датуму пријема предмета у суд је предмет који траје 

преко две године, рачунајући од дана оснивања предмета: нов предмет, 

поново заведени предмет после укидања и сл. (члан 258. Судског 

пословника); 

У извршним предметима и ванпарници, стари предмет је предмети који није 

окончан после шест месеци трајања.  

 

Другостепени суд 

 

Стари предмет по датуму иницијалног акта је предмет који траје преко две 

године од дана подношења иницијалног акта; 

Стари предмет према датуму пријема предмета у суд је предмет који траје 

дуже од годину дана од дана пријема предмета у суд. 

 



7. УКУПНО ПРИМЉЕНО - уписује се број укупно примљених предмета у 

извештајном периоду. 

8. НОВО ПРИМЉЕНИ ПРЕДМЕТИ - уписује се број само новопримљених предмета 

у извештајном периоду (предмети који су поново заведени и који су добили нови 

број по укидању и сл. не улазе у ову колону).  

9. ПРОСЕЧАН ПРИЛИВ ПРЕДМЕТА ПО СУДИЈИ У МАТЕРИЈИ   

Просечан прилив предмета по судији у материји израчунава се тако што се укупан број 

примљених предмета у извештајном периоду подели са бројем судија који су у том 

периоду активно поступали у материји, како су материје и наведене у колони 2. у Образцу 

за извештај о раду суда и који су добијали редован прилив.  

Просечан прилив предмета по судији који су поступали у више материја рачуна се као 

просечан прилив предмета за сваку материју у којој је у том периоду судија активно 

поступао.  

При обрачуну резултата рада суда, сваком судији се узима у обзир када је заиста радио у 

току извештајног периода - активно поступање у материји (без боловања, одсуства и сл.).  

Приликом сачињавања шестомесечног и годишњег извештаја претходно добијени 

количник дели се са 6 (за шестомесечни извештај) и са 12 (за годишњи извештај).  

Према Судском пословнику, састављају се тромесечни, шестомесечни и годишњи 

извештаји о раду суда, с тим што се шестомесечни извештај саставља само за период 

јануар – јун за годину за коју се извештај саставља.  

Шестомесечни и годишњи извештаји о раду суда се достављају Високом савету судства, 

Врховном касационом суду, непосредно вишем суду и министарству надлежном за 

правосуђе. 

10. УКУПНО У РАДУ - уписује се број нерешених предмета који су пренети из 

претходног периода увећан за број укупно примљених предмета у извештајном 

периоду.  

Колона РЕШЕНО садржи:  

11. УКУПНО РЕШЕНО  - уписује се број решених предмета у односу на укупан број 

предмета у раду. 

12. РЕШЕНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА - 

уписује се број решених старих предмета од укупног броја решених предмета према 

датуму иницијалног акта. 

13. РЕШЕНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА ПРЕДМЕТА У 

СУД  - уписује се број решених старих предмета од укупног броја решених 

предмета према датуму пријема предмета у суд. 

14. МЕРИТОРНО РЕШЕНО - уписује се број мериторно решених предмета у односу на 

укупан број решених предмета. 

15. РЕШЕНО НА ДРУГИ НАЧИН - уписује се број предмета решених на други начин у 

односу на укупан број решених предмета. 



16. РЕШЕНО СПРОВЕДЕНИМ ИЗВРШЕЊЕМ - уписује се број предмета решених 

спроведеним извршењем (само за извршне материје). 

17. ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА У РАДУ - 

уписује се проценат решених предмета у односу на укупан број предмета у раду. 

Напомена:  

Решеним предметом сматра се предмет у коме је одлука отпремљена из суда 

(осим ако је Судским пословником другачије одређено, члан 250 став 2). 

18. ПРОСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ У МАТЕРИЈИ - израчунава се тако што се 

укупан број решених предмета у извештајном периоду подели са бројем судија који 

су у том периоду активно поступали у одређеној материји. 

19. ПРОЦЕНАТ САВЛАДАВАЊА ПРИЛИВА - се израчунава тако што се број 

решених предмета у извештајном периоду подели са бројем примљених предмета.  

Напомена:  

Ако је проценат "100", то указује да је исти број предмета решен у односу на 

број примљених предмета, у посматраном периоду.  

Ако је проценат испод "100", то указује да је мањи број предмета решен у 

односу на број примљених предмета.  

Ако је проценат изнад "100", то указује да је већи број решених предмета у 

односу на број примљених предмета у посматраном периоду, што заправо 

значи да је решен и одређен број предмета који није решен у претходном 

периоду (старих предмета). 

Колона НЕРЕШЕНО садржи: 

20. УКУПНО НЕРЕШЕНО НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА - израчунава се 

одузимањем броја решених предмета од укупног броја предмета у раду. 

21. НЕРЕШЕНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА 

ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА - уписује се број нерешених старих 

предмета према датуму иницијалном акту који је остао на крају извештајног 

периода од укупног броја нерешених предмета на крају извештајног периода. 

22. НЕРЕШЕНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА 

ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА ПРЕДМЕТА У СУД - уписује се број нерешених 

старих предмета према датуму пријема предмета у суд који је остао на крају 

извештајног периода од укупног броја нерешених предмета на крају извештајног 

периода.  

23. УКУПНО ПРОСЕЧНО НЕРЕШЕНО ПО СУДИЈИ  - израчунава се тако што се 

укупан број нерешених предмета на крају извештајног периода подели са бројем 

судија који су активно поступали у одређеној материји.  

24. ПРОСЕЧНО НЕРЕШЕНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ПО СУДИЈИ ПРЕМА ДАТУМУ 

ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА - израчунава се тако што се укупан број нерешених старих 

предмета на крају извештајног периода према датуму иницијалног акта подели са 

бројем судија који су активно поступали у одређеној материји.  



25. ПРОСЕЧНО НЕРЕШЕНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ПО СУДИЈИ ПРЕМА ДАТУМУ 

ПРИЈЕМА ПРЕДМЕТА У СУД - израчунава се тако што се укупан број нерешених 

старих предмета на крају извештајног периода према датуму пријема предмета у 

суд подели са бројем судија који су активно поступали у одређеној материји.  

26. УКУПАН БРОЈ РАЗМАТРАНИХ ЖАЛБИ - уписује се број предмета у којима је 

суд више инстанце одлучивао о жалби на одлуке нижестепеног суда у извештајном 

периоду. Посматра се датум пријема другостепене одлуке у нижестепени суд. 

27. БРОЈ ОДБАЧЕНИХ ЖАЛБИ - уписује се број одбачених жалби од стране 

првостепеног и другостепеног суда. 

28. БРОЈ ПОТВРЂЕНИХ - уписује се број потврђених одлука нижестепеног суда од 

стране другостепеног суда од укупног броја разматраних жалби у извештајном 

периоду.  

29. ПРОЦЕНАТ ПОТВРЂЕНИХ У ОДНОСУ НА БРОЈ РАЗМАТРАНИХ ЖАЛБИ - 

уписује се број потврђених одлука нижестепеног суда од стране другостепеног суда 

у односу на укупан број разматраних жалби. 

30. ПРОЦЕНАТ ПОТВРЂЕНИХ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ РЕШЕНИХ 

ПРЕДМЕТА - уписује се број потврђених одлука нижестепеног суда од стране 

другостепеног суда у односу на укупан број решених предмета у извештајном 

периоду.  

31. БРОЈ ПРЕИНАЧЕНИХ - уписује се број преиначених одлука нижестепеног суда од 

стране другостепеног суда од укупног броја разматраних жалби у извештајном 

периоду.  

32. ПРОЦЕНАТ ПРЕИНАЧЕНИХ У ОДНОСУ НА БРОЈ РАЗМАТРАНИХ ЖАЛБИ - 

уписује се број преиначених одлука нижестепеног суда од стране другостепеног 

суда у односу на укупан број разматраних жалби. 

33. ПРОЦЕНАТ ПРЕИНАЧЕНИХ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ РЕШЕНИХ 

ПРЕДМЕТА - уписује се број преиначених одлука нижестепеног суда од стране 

другостепеног суда у односу на укупан број решених предмета у извештајном 

периоду.  

34. БРОЈ УКИНУТИХ - уписује се број укинутих одлука нижестепеног суда од стране 

другостепеног суда од укупног броја разматраних жалби у извештајном периоду.  

35. ПРОЦЕНАТ УКИНУТИХ У ОДНОСУ НА БРОЈ РАЗМАТРАНИХ ЖАЛБИ - 

уписује се број укинутих одлука нижестепеног суда од стране другостепеног суда у 

односу на укупан број разматраних жалби. 

36. ПРОЦЕНАТ УКИНУТИХ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ РЕШЕНИХ 

ПРЕДМЕТА - уписује се број укинутих одлука нижестепеног суда од стране 

другостепеног суда у односу на укупан број решених предмета у извештајном 

периоду.  

37. ДЕЛИМИЧНО ПОТВРЂЕНЕ, ПРЕИНАЧЕНЕ ИЛИ УКИНУТЕ - уписује се број 

делимично потврђених, преиначених или укинутих одлука нижестепеног суда од 

стране другостепеног суда од укупног броја разматраних жалби у извештајном 

периоду.  

Напомена: 

Уколико је првостепена одлука делимично укинута сматра се 

укинутом, а у свим осталим случајевима сматра се да је одлука 

потврђена. 

 


