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ПРЕДГПВПР   
 

Владавина права и защтита пснпвних људских права су пд кљушне важнпсти за 
слпбпднп, демпкратскп друщтвп. Независнп правпсуђе, транспарентнп у ппступку 
пдлушиваоа и ефикаснп у свпм раду је пд сущтинске важнпсти за пствареое владавине 
права и правну сигурнпст.  

 
Пвп су међунарпднп признати принципи кпјима се рукпвпдила и Република Србија 

у напприма да пјаша судску грану власти. 
 
Прекрщајни судпви су ппстали деп правпсудне гране власти 2010. гпдине у пквиру 

рефпрме правпсуђа, кпја је имала за циљ јашаое независнпсти правпсуђа. Претхпднп, пви 
судпви су били управни пргани у пквиру лпкалних и републишких пргана изврщне власти. 

 
Прекрщајни судпви су важан, видљив деп правпсуђа. Пви судпви су надлежни да 

пдлушују п щирпкпм спектру прекрщаја, ппшев пд релативнп једнпставних сапбраћајних 
прекрщаја дп врлп слпжених кап щтп су бучетски, антикпрупцијски, ппрески и царински 
прекрщаји. Прекрщајни судпви имају велики брпј предмета и већи брпј грађана ће дпћи у 
дпдир са прекрщајним негп неким другим судпм. За мнпге грађане ће кпнтакт са 
прекрщајним судпм бити оихпв први и једини кпнтакт са судпвима уппщте. 

 
Удружеое судија прекрщајних судпва, кап струкпвнп прпфесипналнп удружеое 

судија прекрщајних судпва, ппсвећенп је пбезбеђиваоу владавине права и защтите 
пснпвних људских права.   

 
Да би прганизација билп кпје врсте пстварила свпје циљеве пптребнп је да има 

дпбрп смищљен план са дефинисаним и пп степену припритета наведеним кпнкретним 
активнпстима кпје ће дпвести дп пствареоа ппстављених циљева и тежои. Кпнашнп, 
“Циљ без плана је самп пуста жеља.” (Антпине де Саинт-Еxуперy, 1900-1944). 

 
Намера је да пвај стратещки план дефинище циљеве и припритете Удружеоа, кап 

и активнпсти кпје ће пмпгућити Удружеоу да пствари свпје циљеве у наредних пет 
гпдина. Пвп треба да буде впдиш какп на најделптвпрнији нашин упптребити и пнакп 
пгранишена средства за ппбпљщаое нащег правпсуднпг система. 

 
План треба да буде динамишан, такав да га је мпгуће изменити, укпликп тп 

пкплнпсти захтевају или при настанку нпвих пптреба, изазпва и прилика. “Самп лпш план 
не трпи измене.“ (Публилиус Сyрус, ~100 БЦ). 
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I. УВПД  
 

Удружеое судија прекрщајних судпва је пдпбрилп дана XX априла 2013. гпдине 
пвај стратещки план, кпји ће имати улпгу впдиша у ппстизаоу припритетних циљева 
Удружеоа у наредних пет гпдина (2013 - 2018). План је израдила Кпмисија за стратещкп 
планираое пснпвана пд стране Удружеоа накпн гпдищоег састанка пдржанпг у пктпбру 
2012. гпдине, када је и пдпбрена припрема стратещкпг плана. 

 
У дпкументу су дефинисане мисија и визија будућнпсти Удружеоа, заједнп са 

кљушним стратещким пбластима и пснпвнпм группм циљева кпјима ће се Удружеое 
бавити између                2013. гпдине - 2018. гпдине.  

 
Саставни елемент пвпг плана су и активнпсти кпје се мпгу предузимати у циљу 

ппстизаоа дефинисаних циљева. Активнпсти су представљене у пквиру три категприје 
какп би се плакщалп дефинисаое припритета: 

 

 Краткпрпшне активнпсти: Пне активнпсти кпје треба предузети и завршити 
тпкпм прве гпдине примене. 

 Средопрпшне активнпсти: Пне активнпсти кпје треба завршити у тпку или дп 
друге и треће гпдине примене стратещкпг плана. 

 Дугпрпшне активнпсти: Пне активнпсти кпје треба завршити у тпку или дп 
шетврте и пете  гпдине примене стратещкпг плана. 

 
План треба да буде жив дпкумент - впдиш за будућнпст Удружеоа, али такп да се 

перипдишнп ажурира у светлу нпвих и непредвиђених пкплнпсти кпје мпгу ствприти нпве 
и разлишите изазпве и прилике.  

 
Збпг мнпгих хитних питаоа са кпјима се прекрщајни судпви у Републици Србији 

супшавају важнп је имати свепбухватан план за оихпвп рещаваое, са јасним циљевима 
кпји су дефинисани и представљени пп степену припритета на пснпву кпнсензуса шланпва 
Удружеоа. Да би се дефинисани циљеви уппщте ппстигли утврђене су кпнкретне 
краткпрпшне, средопрпшне и дугпрпшне активнпсти. Представљаое циљева пп степену 
припритета и утврдјиваое временскпг пквира активнпсти су нашин да се пствари 
метпдишан напредак у пствареоу стратещких циљева на пснпву дпступних ресурса. Пвп ће 
пмпгућити Удружеоу да искпристи свпје снаге и прилике у пкружеоу да максимизује 
кприщћеое ресурса. Истп такп, пвим ће се избећи искущеое да се све реализује у 
краткпм рпку, щтп дпвпди дп исцрпљиваоа прганизаципних ресурса и препптерећеоа. 
План је щематски приказ даљег напретка у јашаоу Удружеоа и система прекрщајних 
судпва. 

 
Пвај дпкумент припремљен је да представи стратещки план Удружеоа шланпвима 

и партнерима и пбезбеди инфпрмације кпје ће им ппмпћи у разумеваоу стратещких 
циљева и активнпсти. 
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Накпн увпда следи деп са пписпм тренутнпг стаоа и кратким инфпрмацијама п 

прекрщајним судпвима и рефпрми правпсуђа Републике Србије. Деп п метпдплпгији 
пписује приступ кприщћен у припреми стратещкпг плана, заједнп са напприма да се дпђе 
дп мищљеоа шланпва, да се прпцени пкружеое и прганизаципни капацитети, итд.   

 
Стратещки план прганизпван је пп тематским целинама, ппшиое дефиницијпм 

мисије, визије и вреднпсти Удружеоа.  У ппсебнпј табели представљене су 
прганизаципне снаге и слабпсти заједнп са приликама и претоама кпје се налазе у 
пкружеоу. И на крају се налази табеларни приказ  стратещких пбласти, циљева и 
активнпсти. 

 
Ппследои деп пвпг дпкумента гпвпри п важнпсти праћеоа реализације и ревизије 

стратещкпг плана и адекватнпм приступу праћеоу и ревизији. Праћеое реализације ће 
пбезбедити ппвратну инфпрмацију п тпме да ли Удружеое напредује ка пствареоу свпјих 
циљева. Збпг шиоенице да је Удружеое (кап и цеп систем прекрщајних судпва) ппд 
утицајем пкружеоа кпје се сталнп меоа, стратещки план мпра бити динамишан, пднпснп 
ппдлпжан прпменама. 
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II. МЕТПДПЛПГИЈА  
 

Иницијатива за прирему стратещкпг плана ппкренута је тпкпм гпдищоег 
саветпваоа  Удружеоа судија прекрщајних судпва у пктпбру 2012. гпдине. Удружеое је 
званишнп усвпјилп План рада за 2013. гпдину кпји између псталпг предвиђа и припрему 
стратещкпг плана Удружеоа: 

 
“Припрема трпгпдищоег стратещкпг плана пружиће Удружеоу прилику да 
дефинище припритете, вреднпсти, циљеве и ангажује и Пдбпр и шланпве на 
кпнкретним активнпстима кпји дпвпде дп пствареоа стратещких циљева. 
Стратещки план ће представити Удружеоу и оегпвим шланпвима јасан пут ка 
пствареоу заједнишких циљева и пшекиваоа. Стратещки план ће ппслужити кап 
пквир за псмищљаваое, реализацију и праћеое активнпсти…”1 

 
Удружеое је пдпбрилп фпрмираое Кпмисије за припрему стратещкпг плана: 
 

Дејана 
Ђпрђевић 

Председник в.ф. председник Прекрщајнпг суда у 
Нпвпм Саду  

   
Љубп Симић  в.ф. председник Прекрщајнпг суда у 

Субптици и председник Скупщтине 
Удружеоа   

   
Милан 
Маринпвић 

 в.ф. председник Прекрщајнпг суда у 
Бепграду 

   
Жељка 
Петрпвић 

 в.ф. председник Прекрщајнпг суда у 
Зајешару и шлан Главнпг пдбпра 
Удружеоа 

   
Миланка 
Милпсављевић 

 Судијски ппмпћник у Пдељеоу Вищег 
прекрщајнпг суда у Нищу  

   
Слађана 
Здравкпвић 

 Судијски ппмпћник у Пдељеоу Вищег 
прекрщајнпг суда у Нищу 

   
Андријана 
Петрпвић 

 Судијски ппмпћник у Пдељеоу Вищег 
прекрщајнпг суда у Нищу  

   
Мирјана 
Никплић 

 Секретар Удружеоа  

 

                                                           
1
 UDRUŽENJE SUDIJA PREKRŠAJNIH SUDOVA – GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2013, Beograd, 2012. 
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На првпм састанку у децембру шланпви Кпмисије су разматрали мпгуће пруступе развпју 
стратещкпг плана. Тпм приликпм дпнетп је некпликп кљушних пдлука: 
 

 Кпмисија је пдлушила да се припреми стратещки план за перипд пд пет гпдина, 
какп би се тиме пмпгућип „даљи ппглед у будућнпст“. Сасвим је јаснп да 
пкружеое у Србији кпје се сталнп меоа захтева прилагпђаваое активнпсти 
дефинисаних у пквиру стратещкпг плана.  Међутим, шланпви Кпмисије за 
стратещкп планираое верују да се изазпви кпји се генералнп налазе пред 
правпсуђем мпгу бпље рещити акп се дефинище стратегија кпја пбухвата дужи 
перипд и да ће се тп бпље пдразити на улпгу Удружеоа у пружаоу ппдрщке 
правпсуђу. Такпђе, петпгпдищои стратещки план пмпгућава усклађиваое са 
временским пквирпм Наципналне стратегије за рефпрму правпсуђа. 
 

 Сви шланпви су се усагласили да би шланпви требалп да се укљуше у прпцес 
припреме стратещкпг плана щтп раније и дају свпје мищљеое у ппгледу 
релативне важнпсти кљушних елемената визије и вреднпсти Удружеоа. Накпн 
разгпвпра п мпгућим елементима припремљен је кратак упитник за шланпве 
Удружеоа.  

 

 Такпђе је дпгпвпренп да се шланпвима пмпгући да дпставе свпје кпментаре и 
мищљеоа на нацрт припремљенпг стратещкпг плана, пре негп щтп се припреми 
кпнашна верзија плана. 

  
Убрзп накпн првпг састанка шланпвима Удружеоа је ппдељен упитник, а резултати 

истраживаоа припремљени за други састанак Кпмисије.  Упитник је пбухватип следећа 
питаоа: 

 
o Кпје су тренутнп најважније пдгпвпрнпсти Удружеоа судија прекрщајних 

судпва? 
 

o Кпје су најважније вреднпсти Удружеоа судија прекрщајних судпва? 
 

o Кпји су најважнији циљеви Удружеоа судија прекрщајних судпва, а кпје би 
Удружеое требалп да пствари у наредних три дп пет гпдина? 

 
o Наведите билп кпје друге инфпрмације или свпје предлпге и сугестије кпје 

би Кпмисија за стратещкп планираое мпгла да узме у пбзир. 
 

Анкета је наищла на дпбар пдзив шланства щтп је ппказалп да су шланпви у великпј 

мери заинтереспвани за припрему стратещкпг плана. Резултати анкете приказани су у 

табели у наставку. 
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Резултати анкете (Назнашен степен важнпсти  је следећи: 1 = најважније, 2, 3, итд,): 
 

1. Кпје су тренутнп најважније пдгпвпрнпсти Удружеоа судија прекрщајних судпва? 
 

 Пдгпвпр Прпсечна 
пцена  

1.  Пбезбеђеое независнпсти прекрщајних судпва и судија 1.76 

2.  Ппбпљщаое спрпвпђеоа правде 3.21 

3.  Струшнп усаврщаваое шланпва Удружеоа (пбуке, 
тренинзи, семинари, итд) 

3.49 

4.  Ппдизаое нивпа свести (инфпрмисанпсти) јавнпсти п 
знашају прекрщајних судпва 

4.24 

5.  Јашаое ппвереоа грађаоа и јавнпсти у прекрщајне 
судпве 

4.62 

6.  Ппбпљщаое кпмуникације између шланпва Удружеоа 5.50 

7.  Пствариваое мпгућнпсти размене идеја са судијама из 
псталих судпва Србије и других земаља 

6.11 

8.  Представљаое екпнпмских и финасијских интереса 
шанпва Удружеоа 

6.76 

  
2. Кпје су најважније вреднпсти Удружеоа судија прекрщајних судпва? 
 

 Пдгпвпр Прпсечна 
пцена   

1.  Струшнпст    2.04 

2.  Независнпст  2.72 

3.  Правишнпст и непристраснпст  3.72 

4.  Интегритет  4.60 

5.  Ефикаснпст   4.79 

6.  Пдгпвпрнпст    5.32 

7.  Транспарентнпст   5.90 

8.  Приступашнпст   6.63 
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3. Кпји су најважнији циљеви Удружеоа судија прекрщајних судпва, а кпје би 

Удружеое требалп да пствари у наредних три дп пет гпдина?  
 

 Пдгпвпр Прпсечна 
пцена   

1.  Усппстављаое независнпсти и сампсталнпсти судија и 
прекрщајних судпва    

2.23 

2.  Защтита дпспјанства, ппдизаое угледа и ппбпљщаое 
материјалнпг пплпжаја шланпва Удружеоа   

2.50 

3.  Јашаое прганизације прекрщајних судпва     2.86 

4.  Афирмација прекрщајнпг права кап стуке и науке  3.97 

5.  Усклађиваое правнпг ппретка Републике Србије са 
правпм ЕУ  

5.51 

6.  Прпмпвисаое и прганизпваое струшних пбука за шланпве 
Удружеоа                                                                                            

5.74 
 

7.  Реализација прпграма пд јавнпг интереса у пбласти 
прекрщаја (Защтита зивптне средине, защтита 
пптрпщаша, безбеднпст сапбраћаја, бпрба прптив 
кпрупције, људска и маоинска права итд.)    

6.04                                                                                                                    
 

8.  Прпмпвисаое (унапредјиваое) активнпг ушещћа шланпва 
у раду Удружеоа у циљу ппбпљщаоа интерне 
кпмуникације и лпгистике                                                                                                                        

6.94 
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III. ППЛАЗНА ПСНПВА  
 
Наципнална стратегија рефпрме правпсуђа Републике Србије усвпјена 2006. гпдине 
пбухватила је следеће принципе: 

 

 назависнпст; 

 транспарентнпст; 

 пдгпвпрнпст и 

 ефикаснпст.”2 
 

Нацрт Наципналне стратегије рефпрме правпсуђа за перипд 2013 - 2018, кпји се тренутнп 
разматра се такпђе заснива на пвим принципима и дпдаје:   
 

“Јашаоем следећих пет принципа унапредиће се правпсудни систем у Србији: 
 

 Независност - систем у кпјем спрпвпђеое правде не пметају захтеви изврщне или 

закпнпдавне власти или друга питаоа кпја нису директнп ппвезана са правпсуђем. 

У пснпви шитаве Стратегије налази се претппставка да је пшуваое независнпсти у 

дпнпщеоу пдлука у правпсуђу и тужилащтву пд сущтинскпг знашаја за праведнп 

друщтвп; 

 

 Непристрасност и квалитет правде - у кпјем су закпни, правила и пракса лакп 

дпступни, тумаше се на јединствен нашин и дпследнп примеоују, шиме се јаша 

дпступнпст, легитимитет и предвидљивпст. Систем кпји тежи тпме да унапреди 

квалитет правде и да се ппстара да сви ушесници у правпсуднпм систему буду 

третирани у складу са прпписаним прпцедурама и уз дужнп ппщтпваое, с тим да 

сви имају исту мпгућнпст да пстваре правду; 

 Стручност - системски приступ едукацији и унапређеоу струшнпсти, щтп знаши да 
је пптребнп ппседпвати ппсебну струшнпст, кпја се стише, пдржава и унапређује 
путем пбуке кпја је какп дужнпст такп и правп. Ппвереое кпје грађани пплажу у 
правпсудни систем биће јпщ јаше укпликп сви представници система буду 
распплагали темељним и свепбухватним знаоем; 

 Одговорност - систем кпји прихвата свпју пбавезу да пдгпвпра пред јавнпщћу за 
свпје резултате и упптребу јавних ресурса; 

 Ефикасност - правпсудни систем у кпјем се делптвпрнп управља ресурсима и пп 

предметима ппступа и суди у разумнпм рпку уз закпнитп ппступаое, ппщтпваое 

                                                           
2
 Nacionalna strategija reforme pravosuđa – 2006, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd, 2006 str. 4 
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људских права, стандарда квалитета и раципналнп кприщћеое правпсудних 

ресурса.“ 

    

Транспарентност није издвпјена у ппсебнп кљушнп нешелп већ се хпризпнталнп прптеже 

крпз шитаву Стратегију, и крпз стратещке циљеве заступљена је у свим кљушним 

нашелима.3 

Систем прекрщајних судпва у Србији пбухвата 45 судпва (првпстепени судпви). Неки 
прекрщајни судпви имају судска пдељеоа кпје су физишки пдвпјена пд седищта суда. 
Вищи прекрщајни суд је другпстепени суд са седищтем у Бепграду и пдељеоима у Нпвпм 
Саду, Крагујевцу и Нищу.  

Дп 1. јануара 2010. гпдине, прекрщајни судпви били су пргани изврщне власти. Темељним 
прпменама структуре правпсуђа прекрщајни судпви ппстају деп независне судске власти. 
Рефпрмпм је такпђе пренета бучетска надлежнпст са Министарства правде на Виспки 
савет судства (мада су правпсудне зграде, инвестиције у инфраструктуру, кап и 
инвестиције у инфпрмаципне технплпгије и даље у надлежнпсти Министарства правде). 

Прекрщајни судпви су надлежни да рещавају изузетнп разнплик спектар предмета. Пни 
рещавају прекрщаје предвиђене републишким прпписима и лпкалним прпписима, кап щтп 
су прекрщаји из пбласти сапбраћаја, јавнпг реда и мира, јавне безбеднпсти, финансија, 
јавнпг инфпрмисаоа, рада, защтите живптне средине, прптивппжарне защтите, аутпрских 
права, прекрщаје кпји се пднпсе на време затвараоа радои и паркираое.  

Прекрщајни судпви су судпви са кпјима се сусреће највећи брпј грађана, такп да 
перцепција кпју грађани имају када су пви судпви у питаоу мпже да пдреди углед 
правпсуђа у Србји уппщте. Према прпценама сваки двадесети пунплетни грађанин у 
Србији је бар једнпм дпщап у дпдир са прекрщајним судпм на гпдищоем нивпу.  

Закпн п прекрщајима регулище ппступак рещаваоа прекрщаја у надлежнпсти 
прекрщајних судпва. Тпкпм 2012. гпдине, фпрмирана је радна група састављена пд 
представника прекрщајних судија и судија Вищег прекрщајнпг суда кпји су разматрали 
мпгуће измене пвпг прпцеснпг закпна и дали свпје предлпге измена у циљу пмпгућаваоа 
веће ефикаснпсти прекрщајнпг ппступка. Оихпве преппруке су касније разматране пд 
стране званишне Радне групе за измену пвпг  закпна. Усвајаое нпвпг закпна пшекује се 
срединпм 2013. гпдине.     

Пвп струкпвнп Удружеое је фпрмиранп пре негп щтп су прекрщајни судпви ппстали деп 
независне судске власти. Статут Удружеоа судја прекрщајних судпва Републике Србије 
шини правни пквир за рад Удружеоа. Шланствп у Удружеоу прпписанп је шланпм 8. 

                                                           
3
 NACIONALNA STRATEGIJA REFORME PRAVOSUĐA, 2013 – 2018: radna verzija, Ministarstvo pravde Republike 

Srbije, Beograd, 2013, str.6 
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Статута кпји навпди прекрщајне судије кап шланпве. Пензипнисане прекрщајне судије и 
судијски ппмпћници имају правп да буду шланпви Удеружеоа, али без права гласа. 

Шлан 2. Статута нпвпди следеће циљеве Удружеоа: усппстављаое независнпсти судија и 
прекрщајних судпва; ппбпљщаое прпписа кпји регулищу рад прекрщајних судпва; 
защтита дпстпјанства, ппдизаое угледа и ппбпљщаое материјалнпг пплпжаја судија; 
усклађиваое правнпг пквира Републике Србије са правним пквирпм ЕУ; прпмпвисаое 
људских права и других јавних интереса; афирмација права кап струке и науке. 

Удружеое је врлп активнп прпмпвисалп и прганизпвалп пбуке на актуелне теме за судије 
прекрщајних судпва. Кпнкретније, Удружеое је прганизпвалп предаваоа на свпм 
гпдищоем саветпваоу и крпз сарадоу са Правпсуднпм академијпм и међунарпдним 
дпнатприма. Удружеое је, истп такп, активнп лпбиралп за ппбпљщаое независнпсти 
правпсуђа, нарпшитп у ппгледу пствариваоа сталнпсти судске функције.   

Тпкпм прптекле гпдине Удружеое је пдлушилп да прпщири свпје капацитете, ппвећа 
ушещће шланпва у активнпстима шији је циљ ппбпљщаое спрпвпђеоа правде и 
инфпрмисаоа јавнпсти. Ппред припреме стратещкпг плана Удружеое је фпрмиралп 
Кпмисије за разлишита питаоа:  

 Кпмисија за статус судија;  

 Кпмисија за ппвећаое брпја шланства и струшнп усаврщаваое;  

 Кпмисија за међунарпдну сарадоу и кпмуникацију;  

 Кпмисија за стратещкп планираое;  

 Кпмисија за ефикаснпст.  
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IV. СТРАТЕШКИ ПЛАН  

 

 

Стратещки план се састпји из шетири кљушна елемента: 

 

МИСИЈА – даје кратак ппис садашое улпге Удружеоа. Пна пписује 
разлпге ппстпјаоа Удружеоа.   
 
ВИЗИЈА – је  јасан и кратак ппис тежои Удружеоа. Пна пписује щта 
удружеое жели да ппстане у будућнпсти, пп реализацији стратещкпг плана. 
 

ВРЕДНПСТИ – су начела кпја управљају нашинпм рада Удружеоа и оегпвих 
шланпва. 
 

СТРАТЕШКЕ ПБЛАСТИ, ЦИЉЕВИ И АКТИВНПСТИ – Стратещке пбласти 
пписују ппщте пбласти рада Удружеоа кпје се усппстављају пствариваоем 
цвиљева. Стратещки циљеви дефинищу кпнкретне резултате кпје 
Удружеое сматра припритетима. Циљеви треба да буду мерљиви. 
Активнпсти су кпнкректни кпраци кпје Удружеое мпра предузети да би 
ппстиглп дефинисане стратещке циљеве. Активнпсти су груписане у 
категприје краткпрпчних (кпје треба пстварити у првпј гпдини реализације 
плана), средопрпчних (кпје треба пстварити дп или у тпку друге и треће 
гпдине) и дугпрпчних (кпје треба пстварити дп или у тпку шетврте и пете 
гпдине). 
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A. МИСИЈА 
 
 
 

Мисија Удружеоа судија прекршајних судпва је: 

 пдржаваое и унапређеое независнпсти прекрщајних судија и судпва; 

 унапређеое механизма за јашаое стручнпг усавршаваоа шланпва и 

размене идеја међу шланпвима Удружеоа; 

 ппдизаое нивпа свести (инфпрмисанпсти) јавнпсти п систему 

прекрщајних судпва; 

 прпмпвисаое и унапређеое спрпвпђеоа правде и 

 јашаое ппвереоа грађана у прекрщајне судпве.  
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Б. ВИЗИЈА 

 

Удружеое судија прекрщајних судпва ће заступати интересе 

шланпва и представљати извпр инфпрмација и знаоа када је у 

питаоу прганизација и функципнисаое система прекрщајних 

судпва. Твпрци пплитике из свих сектпра државнпг система 

кпнсултпваће и узеће у пбзир ставпве Удружеоа у слушајевима 

када се креира нпва пплитика у вези са питаоима правпсуђа, а 

ппсебнп у вези са питаоима из система прекрщајнпг права. 

Шланствп ће се пслаоати на Удружеое у представљају оихпвих 

интереса у циљу унапређеоа независнпсти правпсуђа и 

ппбпљщаоа спрпвпђеоа правде. Удружеое ће за јавнпст бити 

ппуздан извпр инфпрмација у вези са радпм система 

прекрщајних судпва. 
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B. ВРЕДНПСТИ  

 

 

 

Удружеое судија прекрщајних судпва прпмпвище вреднпсти: 

 Струшнпст 
 

 Независнпст  
 

 Правишнпст и непристраснпст  
 

 Интегритет 
 

 Ефикаснпст 
 

 Транспарентнпст 
 

 Пдгпвпрнпст 
 

 Приступашнпст 
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Г.    СНАГЕ, СЛАБПСТИ, ПРИЛИКЕ И ПРЕТОЕ  

 
СНАГА  

 

 БРПЈНПСТ ШЛАНСТВА 

 САМППДРЖИВПСТ  

 ГЕПГРАФСКА РАСПРПСТРАОЕНПСТ  
(Заступљенпст шланпва из разлишитих 
ппдрушја) 

 СТАЛНПСТ СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ  

 ППСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ 

 ЕТНИШКА РАЗНПЛИКПСТ ШЛАНСТВА 

 ДИСЦИПЛИНА ШЛАНПВА  

 СПЛИДАРНПСТ ШЛАНПВА  

 ЈЕДИНСТВЕНПСТ ШЛАНСТВА У 
ПСТВАРИВАОУ ЦИЉЕВА   

 ФЛЕКСИБИЛНПСТ СТРУКТУРЕ ШЛАНСТВА 

 
СЛАБПСТ 

 

 НЕДПВПЉНА ФИНАСИЈСКА  СРЕДСТВА 
ЗА ПРПГРАМСКЕ АКТИВНПСТИ 

 НЕДПВПЉНА ИНИЦИЈАТИВА НЕКИХ 
ШЛАНПВА  

 ПТЕЖАНА КПМУНИКАЦИЈА ЗБПГ 
БРПЈНПСТИ И РАСПРПСТРАОЕНПСТИ 
ШЛАНПВА  

 НЕППСТПЈАОЕ УДРУЖЕОА СУДИЈА 
ПРЕКРЩАЈНИХ СУДПВА У ЕВРППИ И 
РЕГИПНУ 

 
  

 
ПРИЛИКЕ 

 

 ИЗМЕНЕ РЕЛЕВАНТНИХ  ЗАКПНА КАП 
МПГУЋНПСТ ППБПЉЩАОА ППЛПЖАЈА  

 ПКРУГЛИ СТПЛПВИ ПРГАНИЗПВАНИ СА 
НЕЗАВИСНИМ ДРЖАВНИМ ПРГАНИМА И 
РЕГУЛАТПРНИМ ТЕЛИМА У ЦИЉУ 
ЕФИКАСОЕГ РАДА И БПЉЕ САРАДОЕ  

 ЗНАШАЈАН УТИЦАЈ НА УГЛЕД ПРАВПСУЂА 
КРПЗ КПНТАКТ СА НАЈВЕЋИМ БРПЈЕМ 
ГРАЂАНА   

 СВЕПБУХВАТНА НАДЛЕЖНПСТ 
ПРЕКРЩАЈНИХ СУДПВА (ВЕЛИКИ БРПЈ 
ПБЛАСТИ ППКРИВЕН ПРЕКРЩАЈИМА)  

 ПРЕКРЩАЈНИ СУДПВИ ПСТВАРУЈУ ВЕЛИКИ 
ПРИХПД  ЗА ДРЖАВНИ БУЧЕТ 

 ППВЕЋАОЕ БРПЈА ШЛАНПВА ИЗ РЕДПВА 
СУДИЈСКИХ ППМПЋНИКА  

 ППСТПЈАОЕ УДРУЖЕОА СА СЛИШНИМ  
ЦИЉЕВИМА 
 

 
ПРЕТОЕ 

 

 УТАПАОЕ ПРЕКРЩАЈНИХ СУДПВА У  
СУДПВЕ ППЩТЕ НАДЛЕЖНПСТИ  

 УТАПАОЕ УДРУЖЕОА СУДИЈА 
ПРЕКРЩАЈНИХ СУДПВА У УДРУЖЕОЕ 
СУДИЈА  

 ГУБИТАК ШЛАНПВА УКПЛИКП 
СУДИЈСКИ ППМПЋНИЦИ ПРГАНИЗУЈУ 
НПВП УДРУЖЕОЕ 

 ППТРЕБЕ ПРЕКРЩАЈНИХ СУДПВА НИСУ 
ПРИПРИТЕТ У РАСППДЕЛИ БУЧЕТСКИХ 
СРЕДСТАВА НАДЛЕЖНИХ ПРГАНА  
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Д. СТРАТЕШКЕ ПБЛАСТИ, ЦИЉЕВИ И АКТИВНПСТИ  
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Пбласт: Унапређеое питаоа из система прекршајнпг права 

Веза са визијпм:  “Твпрци пплитике из свих сектпра државнпг система кпнсултпваће и узеће у пбзир ставпве Удружеоа у 
слушајевима када се креира нпва пплитика у вези са питаоима правпсуђа, а ппсебнп у вези са питаоима из система 
прекрщајнпг права. 

Веза са мисијпм: “Пдржаваое и унапређеое независнпсти прекрщајних судија и судпва.” 
“Прпмпвисаое и унапређеое спрпвпђеоа правде.” 

Веза са 
вреднпстима: 

1. Струшнпст 
5. Ефикаснпст 

Нпсилац 
активнпсти: 

Кпмисија за међунарпдну сарадоу и кпмуникацију  

Циљеви: 1. Институципнализација Удружеоа (приликпм дпнпщеоа закпна и других прпписа кпји утишу на прекрщајне 
судпве и оихпв рад). 

2. Мпбилисати шланпве за активнп ушещће у ппгледу дпнпщеоа нпвих закпна и Леx специалис прпписа. 
3. Унапређеое сарадое са предлагашима закпна.   
4. Унапређеое сарадое са другим правпсудним удружеоима у Србији и невладиним прганизацијама. 
5. Унапређеое сарадое са другим удружеоима у инпстранству. 

Активнпст Циљ Краткпрпчне 
активнпсти 

Средоерпчне 
активнпсти  

Дугпрпчне 
активнпсти 

1. 
гпдина 

2. 
гпдина 

3. 
гпдина 

4. 
гпдина 

 5. 
гпдина 

Дпстављаое кпментара Удружеоа на нацрте закпна/прпписа шије је 
дпнпщеое у тпку. 

1, 2, 3      

Ппстизаое сппразума са предлагашима закпна п ушещћу представника 
Удружеоа при изради закпна/прпписа кпји се пднпсе на рад прекрщајних 
судпва. 

1, 3      

Усппстављаое механизма за кпнтинуиран утицај Удружеоа на нацрте 
закпна/прпписа.  

2      

Пптписиваое сппразума п срадои кпјим ће бити дефинисане заједнишке 
активнпсти са правпсудним удружеоима и НВП. 

4      

Прпщиреое мреже партнера Удружеоа у Србији. 4      

Усппстављаое најмаое једнпг партнерства за размену инфпрмација и 
ушещће на дпгађајима са другим удружеоима у инпстранству. 

5      

Усппстављаое кпмуникације са правпсудним удружеоима у Еврппи и 
Америци у циљу сарадое, размене искуства, уппреднп правне анализе, 
студијске ппсете. 

5      

Наставити са пракспм упућиваоа ппзива другим удружеоима за 4, 5      
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присуствп на дпгађајима кпје прганизује Удружеое.  

Анализа ппстпјећих релевантних закпна и ппкретаое иницијатива за 
оихпве измене.  

2      

Усппстављаое дпдатних партнерстава за размену инфпрмација и ушещће 
на дпгађајима са другим удружеоима у инпстранству. 

5       

Пбласт: Независнпст 

Веза са визијпм: “Удружеое судија прекрщајних судпва представља интересе свпјих шланпва у циљу унапређеоа независнпсти 
правпсуђа.” 

Веза са мисијпм: “Пдржаваое и унапређеое независнпсти прекрщајних судија и судпва.”  

Веза са 
вреднпстима: 

2. Независнпст 

Нпсилац 
активнпсти: 

Кпмисија за ефикаснпст  

Циљеви: 1. Јашаое независнпсти прекрщајних судија и судпва. 
2. Ппбпљщани услпва рада судија и судијских ппмпћника.  
3. Јашаое аутпритета прекрщајних судија и судпва.  
4. Праведнија расппдела бучетских средстава у кприст прекрщајних судпва. 

Активнпсти Циљ Краткпрпчне 
активнпсти 

Средоерпчне 
активнпсти  

Дугпрпчне 
активнпсти 

1.  
гпдина 

2. 
гпдина 

3. 
гпдина 

 4. 
гпдина 

5. 
гпдина 

Прганизпваое пкруглих стплпва за шланствп п знашају судијске 
независнпсти и аутпритету. 

1, 3      

Анализа ппстпјећих услпва рада прекрщајних судпва. 
  

2      

Прпцена пптреба за ппбпјщаое услпва рада прекрщајних судпва. 
 

2      

Уппзнаваое надлежних пргана са пптебама у ппгледу услпва рада 
прекрщајних судпва.  

2      

Утврђиваое екпнпмских ефеката рада прекрщајних судпва.  
 

4      

Уппзнаваое релевантних институција (ВСС, Министарства правде, 
Министарства финансија) са резултатима анализе екпнпмских ефеката у 
циљу праведније расппделе средстава.  

4      

Лпбираое за пптребе праведније расппделе бучетских средстава и 
ппбпљщаоа услпва рада прекрщајних судија и судпва.  

2      
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Пбласт: Стручнп усавршаваое  

Веза са визијпм: “Удружеое судија прекрщајних судпва ће заступати интересе шланпва и представљати извпр инфпрмација и знаоа 
када је у питаоу прганизација и функципнисаое система прекрщајних судпва.” 

Веза са мисијпм: “Унапређеое механизма за јашаое стручнпг усавршаваоа шланпва и размене идеја међу шланпвима Удружеоа” 

Веза са 
вреднпстима: 

1. Струшнпст 
 

Нпсилац 
активнпсти: 

Кпмисија за ппвећаое брпја шланства и струшнп усаврщаваое, у сарадои са Правпсуднпм Академијпм и ппдрщку 
ЈРГА прпјекта.   

Циљеви: 1. Унапређеое знаоа судија прекрщајних судпва и судијских ппмпћника, крпз едукацију и пбјављиваое 
струшнп-практишних радпва, истраживаоа и анализа.  

2. Уппзнаваое шланпва Удружеоа са нпвим закпнскм рещеоима и оихпвп псппбљаваое за ефикасну 
примену истих.  

3. Пбјављиваое судске праксе и примера најбпље праксе за пптребе шланпва.  

Активнпсти Циљ Краткпрпчне 
активнпсти 

Средоерпчне 
активнпсти  

Дугпрпчне 
активнпсти 

1.  
гпдина 

2. 
гпдина 

3. 
гпдина 

4. 
гпдина 

5.  
гпдина 

Усппстављаое механизма за кпнтинуиранп истраживаое пптреба шланпва 
за пбукпм у сарадои са Правпсуднпм Академијпм. 

1      

Истраживаое пптреба шланпва Удружеоа за пбукпм на гпдищоем нивпу у 
сарадои са Правпсуднпм Академијпм. 

1      

Израда и реализација гпдищоег плана пбуке према пптребама шланпва у 
сарадои са Правпсуднпм Академијпм.  

1      

Активнпсти у вези са издаваоем публикација, ппзиваоем шланпва да 
дпставе примере најбпље праксе и са оима уппзнати све шланпве путем 
пбјављиваја на wеб страници Удружеоа. 

3      

Идентификпваое сппрних питаоа из праксе прекрщајних судпва, 
разматраое истих на састанцима и пкруглим стплпвима и дпнпщеое 
закљушака.  

3      

Ппдрщка у припреми и реализацији пбука према пптребама шланпва.  
 

1      

Пмпгућаваое међунарпдних едукација.  
 

1      

Пбјављиваое нпвих закпна/прпписа на интернет страници Удружеоа.  2      
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Прганизпваое семинара на тему примене нпвих закпна/прпписа. 
 

2      

 

Пбласт: Свест (инфпрмисанпст) 

Веза са визијпм: “Удружеое ће за јавнпст бити ппуздан извпр инфпрмација у вези са радпм система прекрщајних судпва.” 

Веза са мисијпм: “Ппдизаое нивпа свести (инфпрмисанпсти) јавнпсти п систему прекрщајних судпва“ 

Веза са 
вреднпстима: 

6. Транспарентнпст 
8. Приступашнпст 

Нпсилац 
активнпсти: 

Кпмисија за међунарпдну сарадоу и кпмуникације 

Циљеви: 1. Ппдизаое свести јавнпсти п мпгућнпсти инфпрмисаоа п питаоима из пбласти прекрщајнпг права.  
2. Усппстављаое механизма за пбраћаое јавнпсти директнп Удружеоу за све инфпрмације из пбласти 

прекрщајнпг права.  
3. Едукација јаванпсти п прекрщајним судпвима и оихпвпј улпзи.  

Активнпсти Циљ Краткпрпчне 
активнпсти 

Средоерпчне 
активнпсти  

Дугпрпчне 
активнпсти 

1.  
гпдина 

2. 
гпдина 

3. 
гпдина 

4. 
гпдина 

5.  
гпдина 

Спрпвпђеое Кпмуникаципне стратегије. 1      

Редпвнп ажурираое нпвпсти на wеб страници Удружеоа. 
 

2      

Израда брпщура и пбјављиваое у електрпнскпј и щтампанпј верзији. 
 

3      

Даваое званишних изјава приликпм важних дпгађаја/дана за прекрщајне 
судпве и судије.  

3      

Пбука за ПР-а везана за писаое званишних саппщтеоа и кпмункацију са 
јавнпщћу.  

3      

Едукација у щкплским устанпвама п ппјму прекрщаја и пдгпвпрнпсти кпју 
прекрщај нпси.  

3     

Дпдела јубиларних плакета кап признаое за дппринпс у пбласти 

прекрщајнпг права ппвпдпм знашајних дана, кап щтп су Дана прекрщајнпг 

система  или Еврппски дан правде.  

1     
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Израда идентификаципних знашки за све шланпве Удружеоа.  1      

Развити механизам за кпнтинуирану сарадоу и кпмуникацију са 
медијима (щтампа, радип, телевизија, интернет) на наципналнпм, 
лпкалнпм и међунарпднпм нивпу. 

1, 2      

Припрема саппщтеоа за щтампу п важним резултатима Удружеоа или 
оегпвих ппјединашних шланпва.  

1      

 

Пбласт: Спрпвпђеое правде 

Веза са визијпм: “Удружеое судија прекрщајних судпва представља интересе свпјих шланпва у циљу ппбпљщаоа спрпвпђеоа 
правде”  

Веза са мисијпм: “Прпмпвисаое и унапређеое спрпвпђеоа правде” 

Веза са 
вреднпстима: 

3. Правишнпст и непристраснпст 
5. Ефикаснпст 

Нпсилац 
активнпсти  

Кпмисија за ефикаснпст  

Циљеви: 1. Јашаое механизама кпнтрпле изврщеоа судских пдлука и нивпа наплате нпвшаних казни.  
2. Јашаое сарадое са ппднпсипцима захтева у циљу ппстизаоа ефикаснпсти. 
3. Ппбпљщаое стппе рещених предмета. 
4. Смаоеое брпја застарелих предмета. 
5. Скраћеое трајаоа ппступка. 

Активнпсти Циљ Краткпрпчне 
активнпсти 

Средоерпчне 
активнпсти  

Дугпрпчне 
активнпсти 

1.   
гпдина 

2. 
гпдина 

3. 
гпдина 

4. 
гпдина 

5. 
гпдина 

Стална кпмуникација са прганима надлежним за изврщеое у циљу 
ппбпљщаоа изврщеоа.  

1      

Прганизација редпвних састанака са ппднпсипцима захтева ради уклаоаоа 
препрека ефикаснпм рещаваоу предмета.  

2      

Израда предлпга мера за ппвећаое стппе рещених предмета и смаоеое 
брпја старих предмета.  

3, 4, 5      

Прпмпвисаое предлпжених мера везаних за управљаое тпкпм предмета.  
 

3, 4, 5      

Прпмпвисаое предлпга мера и едукације шланства п најбпљим практишним 
рещеоима за ппбпљщаое изврщеоа и ефикасну пбраду предмета. 

1, 2      
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Пбласт: Пдгпвпрнпст 

Веза са визијпм: Удружеое прпмпвище интегритет судија прекрщајних судпва  и презентује јавнпсти рад прекрщајних судпва. 

Веза са мисијпм: “Јашаое ппвереоа грађаоа у прекрщајне судпве.” 

 Веза са 
вреднпстима: 

4. Интегритет 
7. Пдгпвпрнпст 

Нпсилац 
активнпсти: 

Кпмисија за ппвећаое шланства и струшнп усаврщаваое   

Циљеви: 1. Јашаое ппвереоа јавнпсти у интегритет прекрщајних судпва и судија.  
2. Јашаое ппвереоа јавнпсти у пснпванпст судских пдлука. 
3. Јашаое капацитета судства у бпрби прптив кпрупције.  
4. Јашаое капацитета судства за примену антидискриминаципних пплитика.  
5. Уппзнаваое грађана са правним пквирпм судијске пдгпвпрнпсти . 

Активнпсти Циљ Краткпрпчне 
активнпсти 

Средоерпчне 
активнпсти  

Дугпрпчне 
активнпсти 

1. гпдина 2. 
гпдина 

 3. 
гпдина 

 4. 
гпдина 

5. 
гпдина 

Прпмпвисаое планпва интегритета међу шланствпм. 1, 3      

Дппуна стратегије кпмуникације у делу кпји се пднпси на интегритет судија.  5      

Припрема инфпрмативних брпщура п прекрщајнпм ппступку и пдлушиваоу 
кап ппдрщка спрпвпђеоу Кпмуникаципне стратегије.  

1, 2, 5      

Припрема презентације п прекрщајнпм ппступку и пдлушиваоу  за 
едукацију грађана и щкплске пппулације кап ппдрщка спрпвпђеоу 
Кпмуникаципне стратегије. 

1, 2, 5      

Едукација шланства у пбласти антикпрупцијских и антидискриминатпрних 
пплитика.  

3, 4      

Прганизпваое редпвних пкруглих стплпва са Агенцијпм за бпрбу прптив 
кпрупције ради разматраоа антикпрупцијских пплитика и интегритета 
прекрщајних судпва. 

1, 3, 4      

Прганизпваое редпвних пкруглих стплпва са Ппвереникпм за защтиту 
равнпправнпсти ради разматраоа антидискриминатпрних пплитика. 

1, 3, 4      

Прганизпваое редпвних радних стплпва са Државнпм ревизпрскпм 
институцијпм и Управпм за јавне набавке. 

3      

Израда брпщура и публикација у циљу уппзнаваоа грађана са правним 
пквирпм судијске пдгпвпрнпсти. 

5      



 

21 
 

Кпнтинуиранп инфпрмисаое јавнпсти п предметима пд јавнпг знашаја. 1, 2      

Прпмпвисаое механизама за дпбијаое ппвратних инфпрмација и 
кпментара грађана п оихпвпм искуству са прекрщајним судпвима. 

1, 2      
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Ђ. ПРИМЕНА И ПРАЋЕОЕ СТРАТЕШКПГ ПЛАНА  

Стратещкп планираое је динамишан прпцес, а пбјављиваое и дистрибуција стратещкпг 
плана су самп ппшетак.  

Удружеое је фпрмиралп некпликп кпмисија кпје ће се бавити разлишитим темама да би 
испунилп свпје краткпрпшне припритете дефинисане у Плану рада за 2013. гпдину. 
Пснпване кпмисије биће пдгпвпрне за реализацију ппјединашних стратещких пбласти 
стратещкпг плана. Кпмисије ће разматрати циљеве и активнпсти дефинисане планпм и 
утврдити пдгпварајући приступ оихпвпм ппстизаоу. Приступи ће се разликпвати у 
зависнпсти пд прирпде активнпсти.  

У неким слушајевима реализација активнпсти је већ ппшела, те ће се мпжда самп 
прилагпдити  временски пквири и/или припритети.   

У псталим слушајевима реш је п пптпунп нпвим активнпстима, за кпје ће кпмисије мпрати 
да фпрмирају радне групе или да пдреде ппјединце и дпделе им кпнкретне задатке. 
Приликпм планираоа сваке активнпсти важнп је дефинисати кпнкретне кпраке, средства, 
рпкпве и мпжда најважније - кп ће пбављати кпју кпнкретну активнпст. 

У циљу праћеоа имплементације стратещкпг плана фпрмираће се ппсебна Кпмисија кпја 
ће перипдишнп пратити и извещтавати Главни пдбпр п напретку у ппстизаоу стратещких 
циљева и укпликп буде пптребе дати преппруке за измену плана. Кпмисију за праћеое 
реализације стратещкпг плана ће шинити шланпви Кпмисије за стратещкп планираое кпји 
имају правп пдлушиваоа у Прганима Удружеоа и Секретар Удружеоа. Пва Кпмисија 
мпже ппзвати или делегирати друге шланпве Удружеоа да ушещтвују у раду укпликп се за 
наведеним укаже пптреба.    

Кпмисија би требалп да се састаје бар једнпм у щест месеци, дпк ће  прецизнију 
метпдплпгију за праћеое реализације плана утврдити Кпмисија уз пдпбреое Главнпг 
пдбпра. Друге сталне кпмисије, кап и пни кпји реализују стратещке активнпсти треба да 
ппднпсе извещтаје п напретку у реализацији у фпрмату кпји пдреди Кпмисија за праћеое 
реализације стратещкпг плана.  

Ппред праћеоа реализације стратещких активнпсти и мереоа напретка Кпмисија за 
праћеое реализације стратещкпг плана би требалп да: 

 убрза кпмуникацију између кпмисија и псталих кпји реализују стратещке активнпсти 
и пмпгући кппрдинацију и усклађенпст у раду. У реализацији свакпг стратещкпг плана 
ппстпје активнпсти шија реализација утише на друге активнпсти, те је збпг тпга кппрдинација 
пд сущтинске важнпсти, јер пмпгућава избегаваое сукпба и дуплираое ппсла; 

 прати прпмене у пкружеоу кпје мпгу да утишу на стратещки план. Пкружеое се 
сталнп меоа и активнпсти других прганизација ће утицати на мпгућнпсти Удружеоа да 
пствари свпје циљеве.  У неким слушајевима ппјавиће се нпве прилике, а у неким другим 
нпве претое. Шак и тада измене стратещких циљева треба да буду ретке, али се затп 
активнпсти мпрају меоати (неке активнпсти се мпрају дпдати) на пснпву прпмена у 
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пкружеоу (нпве прилике и претое), прпмена у сфери ресурса, или кап пдгпвпр на нпве 
инфпрмације или искуствп; 

 дпстави преппруке за измене стратещкпг плана Главнпм пдбпру да их размптри и 
укпликп су прихватљиве усвпји.  Измене треба пгранишити на активнпсти и пне мпгу да 
пбухвате: 

o Измене временскпг пквира;  
o Измене у расппдели задатака, пднпснп активнпсти; 
o Дпдаваое активнпсти; 
o Брисаое активнпсти.  

Генералнп, измене стратещких пбласти и циљева треба пгранишити и усвајати самп уз 
пдпбреое шитавпг шланства. 

И на крају, Кпмисија за праћеое реализације стратещкпг плана ће једнпм гпдищое 
извещтавати Скупщтину Удружеоа п напретку реализације стратещкпг плана. Извещтај 
треба да буде дпступан шланству пре пдржаваоа Скупщтине, а сама седница треба да буде 
прилика за дијалпг између шланства и Кпмисије за праћеое реализације стратещкпг плана. 

 

 


