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1.

Увод

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) једина је струковна
организација чији су чланови истовремено и судије и носиоци
јавнотужилачке функције у Републици Србији, као и полазници
Правосудне академије Републике Србије, који су кандидати за
носиоце правосудних функција.
АКПА је у периоду април-јун 2017. спровео истраживање о
ставовима судија и тужилаца о правосуђу у Србији. У питању
је највеће истраживање носилаца правосудних функција на
репрезентативном узорку од 1218 судија из 83 судова свих рангова,
осим Врховног касационог суда и 385 носилаца јавнотужилачке
функције1 из 47 тужилаштава свих рангова, осим Републичког јавног
тужилаштва. Планом истраживања био је предвиђен већи узорак,
(преко 50% носилаца правосудних функција из сваког ранга суда/
тужилаштва) али АКПА није добио дозволу за спровођење анкете
у свим планираним органима, укључујући и највиши суд и највише
тужилаштво. Анкетирано је 44% свих судија у Србији, односно 47%
оних који ефективно суде2. Одзив на анкету у судовима био је 68%, а
у тужилаштвима 80%.
Коришћени истраживачки инструмент јесте упитник затвореног
типа (осим у једном питању), а примењена техника била је
самопопуњавање од стране носилаца правосудних функција. Упитник
у виду анкетних листића дистрибуиран је путем судских односно
јавнотужилачких управа. Гаранција анонимности обезбеђена је
коришћењем једнообразних анкетних листића и коверата које су
учесници истраживања самостално затварали и преко правосудних
управа вратили обрађивачима анкете и истраживачима.
За садржину истраживања одговоран је АКПА, а изражени ставови
нису нужно и ставови АКПА.
1

У даљем тексту изразом ‘’тужилац’’ означава се јавни тужилац и заменик јавног
тужиоца, ако нешто друго није речено.
2

У Републици Србији попуњено je 2778 судијских места, а ефективно је у судовима
поступало 2569 судија, према Годишњем извештају о раду свих судова у Републици
Србији за 2016. годину, Врховни касациони суд, Београд, март 2017.
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2.

Сажетак

Упитник је формиран тако да садржи пет група питања:
1. Услови и вредновање рада
2. Ставови и идеје о унапређењу ефикасности поступања
3. Материјални положај носилаца правосудних функција
4. П
 ерцепција процеса избора правосудних функционера и
напредовања у каријери
5. Укупна оцена правосуђа.
Примећено је да у свим групама питања постоји подударност ставова
и перцепције носилаца правосудних функција, било судија, било
јавних тужилаца. Обе категорије испитаника су исказале висок степен
оптерећености бројем предмета (74% судија и 82% тужиоца изнело
је овај став) и обе категорије сматрају да је то од утицаја на квалитет
њиховог рада (77% судија и 78% тужилаца). Правосудни функционери
су изнели негативан став и у односу на актуелна питања вредновања
њиховог рада, које је у вези са оценом успешности обављања
дужности, као и са напредовањем у каријери, па 86% судија и 79%
тужилаца има негативан став о постојећем систему вредновања и
78% функционера сматра да вредновање не треба да почива на тзв.
месечној норми. Идеју о повећају поштовања институције у виду
одевног униформисања судија спремно је да подржи 48,28% судија,
док би 48,18% судија нерадо носили тогу, те су по овом питању ставови
врло подељени.
Правосудни функционери мисле да има места унапређењу процесних
закона – Закона о парничном поступку, Законика о кривичном
поступку и Закона о прекршајима, па тако 78% судија и 77% тужилаца
сматра да би адекватне измене ових закона пре свега у области
доставе писмена и начина израде аката могле да убрзају поступак и
повећају ефикасност судова и тужилаштава.

Највећи степен незадовољства правосудни функционери изразили
су висином плата које имају и којима се, по њиховом мишљењу,
не обезбеђује законска обавеза да висина плате треба да осигура
породицу функционера у материјалном смислу зарад гарантовања
њихове независности. Тако, 89% судија и 87% тужилаца сматра да
њихова плата не обезбеђује довољан ниво материјалне сигурности.
С друге стране, не постоји колегијална солидарност, па велики број
испитаних судија (49%) и тужилаца (58%) сматра да судије прекршајних
судова, који имају најниже плате у правосуђу, не треба да имају
исте плате као остале судије. Уколико се из резултата истраживања
искључе судије прекршајних судова, тада чак 65% њихових колега
судија сматра да треба да постоји разлика у висини плата.
Постоји изразито негативна перцепција носилаца правосудних
функција према избору на правосудну функцију и напредовању у
каријери. Тако, влада високо неповерење у објективност критеријума
по којима се ови процеси одвијају, па чак 84% судија и 85% тужилаца
сматра да се избори на функцију и напредовање у каријери не
одвија искључиво по објективним критеријумима. 79% судија и
80% тужилаца мисле да постоји лична веза и непотизам приликом
избора правосудних функционера на функције у више инстанце, а
78% судија и 79% тужилаца мисли да исти проблеми постоје и код
првог избора на функцију. Такође је исказан висок степен неповерења
у транспарентност избора судија и тужилаца, па 75% судија и 71%
тужилаца сматра да је изборни процес нетранспарентан.
Укупна оцена које су судије дале правосуђу на скали од 1 до 5 је 2,67,
а у случају тужилаца, оцена је 2,58.
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3.
3.1. Увод

У анкети је учествовало 1218 судија широм Републике Србије, које суде
у судовима различите стварне и функционалне надлежности. Анкетни
материјал је путем судске управе дистрибуиран до 1783 судије, иако је
планом истраживања био обухваћен већи број судија, али дозволу за
спровођење анкете АКПА није добила од свих судских управа којима се
обратила. И поред тога, анкетирано је 47% свих судија који ефетивно суде,
а одзив на анкету је 68,31%, при чему су се судије прекршајних судова
одазвале у највећем проценту од 79,41% од укупног броја обухваћених
прекршајних судија, док је најмањи одзив био код судија редовних
апелационих судова, где се позиву да учествује у анкети одазвало 43,87%
судија који су позвани да се изјасне. Највећи удео међу испитаницима
чине судије основних судова, којих је укупно било 556.

3.2. Услови и вредновање рада
Судије у Србији су исказале да су сувише оптерећене бројем предмета
које имају у раду (74,22%), при чему је овај проблем највише изражен
код судија основних судова (78,60%), а најмање код судија редовних
апелационих судова, где је 49,46% судија навело да су преоптерећени
бројем предмета. Слично стање је и са перцепцијом утицаја квантитета
посла на квалитет рада, па је укупно 74,42% судија навело да број
предмета у раду има утицај на то колико квалитетно обављају своју
функцију, с тим што је такав став најизраженији код судија основних
судова (83,09%), а најмање код судија редовних апелационих судова
(53,76%).

Да ли број предмета утиче на квалитет вашег рада?
ПРЕКРШАЈНИ
СУДОВИ

ОСНОВНИ
СУДОВИ

ВИШИ
СУДОВИ

АПЕЛАЦИОНИ
СУДОВИ

Да

80.86%

83.09%

68.52%

53.76%

Не

18,83%

15.83%

27.16%

41.94%

0.31%

1.08%

4.32%

4.30%

С�авови судија

11

Бе з одговора : 1.56 %
Бе з одговора : 1.56 %
Не : 24 .22 %
Не : 24 .22 %

Да : 7 4 .22 %
Да : 7 4 .22 %
Да

Не

Без одговора
meta-chart.com

Неколико година уназад, у Србији је врло актуелно питање везано
за вредновање рада судија. Рад свих судија и председника судова
подлеже редовном вредновању, а вредновање обухвата све аспекте
судијског посла и представља основ за избор, напредовање и
разрешење судија3. 85,71% свих анкетираних судија у Србији има
негативан став о постојећем систему вредновања рада и 78,41% њих
сматра да се вредновање рада не треба заснивати на месечној норми
тј. статистици. При том, у највећој мери негативан став о постојећем
систему вредновања имају судије основног суда (89,03%), а у највећој
мери се вредновању рада по принципу месечне норме (статистике)
противе судије виших судова (85,19%).
Министарство правде Републике Србије најавило је увођење
посебне униформе за судије, по угледу на упоредна решења, а као
што је то већ учињено са службеном одећом судија Уставног суда.
У истраживању смо испитивали да ли би судије радо прихватиле
одевне промене, које имају за циљ повећање поштовања и угледа
судијске професије. Одговори судија су подељени, па најављене
3

Вредновање рада судија је начелно регулисано главом V Законa о судијама,
Сл. гласник РС бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17, као и Правилником о критеријумима,
мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова,
Сл. гласник РС, бр. 81/14, 142/14, 41/15.
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ДА ЛИ СТЕ КАО СУДИЈА СУВИШЕ ОПТЕРЕЋЕНИ БРОЈЕМ ПРЕДМЕТА КОЈЕ
ИМАТЕ У РАДУ?
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ДА ЛИ ЈЕ ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН ВРЕДНОВАЊА РАДА СУДИЈА / (ЗАМЕНИКА)
ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА ДОБАР?
Бе з одговора : 3.04 %
Бе з одговора : 3.04 %

Да : 11.25 %
Да : 11.25 %

Не : 85.7 1 %
Не : 85.7
Да 1 %

Не

Без одговора
meta-chart.com

новине подржава 48,28% судија, који желе да носе тогу, док 48,18%
не би радо прихватило такву врсту униформисања. Упадљиво
негативан став имају судије прекршајних судова, где идеју увођења
тога подржава 35,8% судијских функционера, а најрадије би тоге биле
прихаћене у апелационим судовима, где се 61,29% судија изјаснило
позитивно о планираним променама.
ДА ЛИ БИСТЕ РАДО КАО СУДИЈА НОСИЛИ ТОГУ?
Бе з одговора : 3.61 %
Бе з одговора : 3.61 %

Да : 4 8.28 %
Да : 4 8.28 %

Не : 4 8.18 %
Не : 4 8.18 %

Да

Не

Без одговора
meta-chart.com
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Реформом правосуђа протеклих година било је обухваћено и процесно
законодавство са циљем да се повећа ефикасност правосудног
система, убрзају поступци, а да се при том не угрозе људска права
и тако обезбеди право на правично суђење гарантовано чланом 6
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.
У тим процесима донети су нови Закон о парничном поступку (ЗПП),
Законик о кривичном поступку (ЗКП) и Закон о прекршајима (ЗОП),
који су потом више пута новелирани. Овим законима уведени су нови
процесноправни институти и нова решења, као што су преклузивност
у предлагању доказа у грађанскопроцесној материји, померање
кривичног поступка из правца инквизиторског ка акузаторском
поступку, уз увођење тзв. “тужилачке истраге”, увођење института
опортунитета кривичног гоњења итд.
ДА ЛИ СМАТРАТЕ ДА БИ ИЗМЕНЕ ЗПП/ЗКП/ЗОП МОГЛЕ ДА УБРЗАЈУ
ПОСТУПАК, БЕЗ НАРУШАВАЊА КВАЛИТЕТА ВАШЕГ РАДА?
Бе з одговора : 2.63 %
Бе з одговора : 2.63 %
Не : 19.62 %
Не : 19.62 %

Да : 7 7 .7 5 %
Да

Не

Без одговора Да : 7 7 .7 5 %
meta-chart.com

Истраживањем је испитано мишљење судија – правника практичара,
који су у прилици да свакодневно примењују процесне законе, о
могућности да се изменом законодавства утиче на већу ефикасност
и брзину поступка, уз услов да таква ефикасност не утиче негативно
на квалитет и рад правосуђа. 77,75% судија изјаснило се да су такве
измене ЗПП, ЗКП и ЗОП могуће. Највећи број судија сматра да
изменама треба обухватити процесне радње које се односе на доставу
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(уручење) писмена странкама у поступку, као и законска решења која
се односе на начин израде процесних аката (пресуда, решења и др.).
При том, међу студијама који суде у првом степену (прекршајни и
основни судови) доминирају идеје о изменама начина израде аката, а
међу судијама који суде у вишим инстанцама заступљеније су идеје о
изменама начина достављања писмена странкама.

3.4. Материјални положај носилаца правосудних функција
Једно од основних начела које обезбеђују судијску независност тиче
се материјалне независности носиоца судијске функције. Ово начело
прокламовано је чланом 4. Закона о судијама и оно гарантује судији
право на плату у складу са достојанством судијске функције и његовом
одговорношћу, те одређује да плата судије значи гаранцију његове
независности и сигурност његове породице.

ДА ЛИ ЈЕ ВИСИНА ВАШЕ ПЛАТЕ ДОВОЉНА ДА ОСИГУРА ВАШУ ПОРОДИЦУ
У МАТЕРИЈАЛНОМ СМИСЛУ?
Бе з одговора : 1.97 %

Да : 8.87 %

Бе з одговора : 1.97 %

Да : 8.87 %

Не : 89.16 %
Не :Да
89.16 % Не

Без одговора
meta-chart.com

Истраживањем је испитано мишљење судија о остваривању начела
материјалне независности и управо је ово питање где је код испитаника
исказан највећи степен незадовољства. 89,16% судија сматра да висина
њихове плате не може да осигура њихову породицу у материјалном
смислу, а овакво схватање је најзаступљеније код судија основних
судова (92,45%).У истраживању је примећено да не постоји колегијална
солидарност, па већина испитаних судија 48,93% сматра да судије

прекршајних судова, који имају најниже плате у правосуђу, не треба
да имају исте плате као остале судије, а уколико се из истраживања
искључе судије прекршајних судова, тада 65,47% њихових колега
судија сматра да треба да постоји разлика у висини њихових плата.
Ово је значајно запажање које говори и о степену интегрисаности
судија прекршајних судова у судски систем, те о њиховој перцепцији
од стране колега судија, с обзиром на то да су прекршајни судови
тек од 2010. престали бити sui generis органи управе и постали део
правосуђа, те оваква схватања указују да процес пуне интеграције
прекршајних судова у судски систем није завршен.

ДА ЛИ МИСЛИТЕ ДА СУДИЈЕ ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА ТРЕБА ДА ИМАЈУ
ИСТЕ ПЛАТЕ КАО И СУДИЈЕ ОСНОВНИХ СУДОВА?
Бе з одговора : 3.37 %
Бе з одговора : 3.37 %

Да : 4 7 .7 %
Да : 4 7 .7 %

Не : 4 8.93 %
Не : 4 8.93 %

Да

Не

Без одговора
meta-chart.com

ДА ЛИ МИСЛИТЕ ДА СУДИЈЕ ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА ТРЕБА ДА ИМАЈУ
ИСТЕ ПЛАТЕ КАО И СУДИЈЕ ОСНОВНИХ СУДОВА? (СВИ СУДОВИ ОСИМ
ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА)
Бе з одговора : 4 .5 %
Бе з одговора : 4 .5 %
Да : 30.03 %
Да : 30.03 %

Не : 65.4 7 %
Не : 65.4 7 %
Да

Не

Без одговора
meta-chart.com
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3.5. Перцепција процеса избора судија и напредовања у каријери
Начин избора судија, као и начин на који судије напредују у каријери,
тема је која је у фокусу интересовања стручне, али и опште јавности дуги
низ година, а посебно у току тренутног процеса реформе правосуђа
од кога се очекује да допринесе успостављању јасних, објективних и
мерљивих критеријума у поступку избора судија и тужилаца. Ова тема
је уско везана за постулате независности носилаца судијске функције и
представља кључну тачку у предстојећој измени српског Устава, у којој
ће остале измене у саставу правосудних савета и преиспитивање улоге
Народне скупштине и Председника Републике у процесу избора судија
морати бити подређене достизању европских стандарда у овој области4.

ДА ЛИ ВЕРУЈЕТЕ ДА СЕ ИЗБОР СУДИЈА И ЊИХОВО НАПРЕДОВАЊЕ ВРШИ
ИСКЉУЧИВО ПО ОБЈЕКТИВНИМ КРИТЕРИЈУМИМА?
Бе з одговора : 3.7 8 %
Бе з одговора : 3.7 8 %

Да : 12.15 %
Да : 12.15 %

Не : 84 .07 %
Не : 84
Да.07 %

Не

Без одговора
meta-chart.com

Међу судијама постоји изразито негативна перцепција процеса избора
на правосудну функцију и напредовања у каријери. Врло високо
неповерење у објективност критеријума по којима се ови процеси
одвијају исказало је 84,07% судија, који сматрају да се избори на
функцију и напредовање у каријери не одвија по искључиво објективним
4

Више о начину и могућим моделима избора судија вид. код Siniša Trifunović, Izbor pravosudnih funkcionera u Republici Srbiji: pravni model izgradnje ili razgradnje sistema, Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, 2017, http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/
images/green/Sinisa_Trifunovic.pdf (1.10.2017).

критеријумима. Такво мишљење је најзаступљеније међу судијама
виших судова (91,36%), али је у свакој категорији испитаника на врло
високом нивоу.
Према важећој правној регулативи кандидате за нове судије након
спроведеног поступка предлаже Високи савет судства, а њихов избор
врши Народна скупштина. 77,91% судија у Србији верује да у овом
поступку постоји непотизам или лична веза. Такво мишљење је
највише изражено међу судијама основних судова (81,83%).
ДА ЛИ МИСЛИТЕ ДА ПОСТОЈИ НЕПОТИЗАМ ИЛИ ЛИЧНА ВЕЗА ПРИЛИКОМ
ПРВОГ ИЗБОРА ЗА СУДИЈУ?
Бе з одговора : 4 .93 %
Бе з одговора : 4 .93 %
Не : 17 .16 %
Не : 17 .16 %

Да : 7 7 .91 %
Да

Не

Без одговора Да : 7 7 .91 %
meta-chart.com

ДА ЛИ МИСЛИТЕ ДА ПОСТОЈИ НЕПОТИЗАМ ИЛИ ЛИЧНА ВЕЗА ПРИЛИКОМ
ИЗБОРА СУДИЈА НА ФУНКЦИЈЕ У ВИШИМ ИНСТАНЦАМА?
Бе з одговора : 4 .84 %
Бе з одговора : 4 .84 %
Не : 15.93 %
Не : 15.93 %

Да : 7 9.23 %
Да

Не

Без одговораДа : 7 9.23 %
meta-chart.com
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Врло слични резултати добијени су истраживањем перцепције
напредовања судија тј. избора у суд више инстанце, па је 79,23% судија
навело да постоји непотизам или лична веза и у том поступку. И у овом
случају, највише је оваква перцепција заступљена код судија основних
судова (83,99%), а најмање код судија редовних апелационих судова
(77,42%).
Такође је исказан висок степен неповерења у транспарентност самог
начина тј. модела избора судија, па 74,63% судија сматра да је изборни
процес нетранспарентан. Највише је овакво мишљење заступљено
међу судијама редовних апелационих судова (79,57%), а најмање, мада
и даље врло јасно, међу судијама прекршајних судова (67,59%).
ДА ЛИ ЈЕ НАЧИН ИЗБОРА СУДИЈА ДОВОЉНО ТРАНСПАРЕНТАН ?
Бе з одговора : 3.94 %
Бе з одговора : 3.94 %

Да : 21.4 3 %
Да : 21.4 3 %

Не : 7 4 .63 %
Не : 7 4 .63 %Д а

Не

Без од г овора
meta-chart.com

3.6 Укупна оцена правосуђа
Све судије које су обухваћене истраживањем биле су у прилици да
дају своју оцену целокупног стања у правосуђу Републике Србије.
Судије судова свих надлежности обухваћених истраживањем дале су
приближно исте оцене, а њихов крајњи просек је 2,67.

ОЦЕНА КОЈУ СУ СУДИЈЕ ДАЛЕ ПРАВОСУЋУ: 2,67

4. Ставови носилаца јавнотужилачке

функције

4.1. Увод
Анкета је била намењена носиоцима јавнотужилачке функције у
основним, вишим и апелационим тужилаштвима у Србији. Преко
управа у јавним тужилаштвима достављени су анонимни анкетни
листови за 484 тужилаца, а анкети се одазвало 385 тужилаца,
вративши својој тужилачкој управи затворене коверте, у којима су се
налазили попуњени анкетни листови. Укупно је обрађено 47 јавних
тужилаштава у различитим градовима. Будући да је одзив високих
79,55%, може се поћи од тога да је анкетни узорак репрезентативан, па
је тиме и резултат испитивања мишљења тужилаца и репрезентативан
и релевантан за даље сагледавање стања у правосуђу.

4.2. Услови и вредновање рада
82,76% српских тужилаца сувише је оптерећено бројем предмета које
има у раду. То је већи проценат од 74,22% судија који себе сматрају
преоптерећеним. Разлика се може објаснити великим оптерећењем
јавних тужилаштава након ступања на снагу новог Законика о
кривичном поступку, укидања судске и увођења тужилачке истраге,
што није било праћено попуњавањем постојеће систематизације
тужилачких места и њеним проширењем. Највише су оптерећени
тужиоци у основним јавним тужилаштвима (по правилу, надлежна
за гоњење кривичних дела која су запрећена казном затвора до
10 година). Забрињавајућих 92,86% ових тужилаца мисле да су
оптерећени бројем предмета у раду.
У вишим инстанцама тужилачке организације мања је оптерећеност.
Тако, 75,78% тужилаца у вишим јавним тужилаштвима сматра да су
преоптерећени, мада тај проценат на нивоу целе Србије не показује
јасно стару превелику оптерећеност београдског правосуђа: 96,55%
тужилаца у Вишем јавном тужилаштву у Београду има перцепцију да
су сувише оптерећени бројем предмета у раду. Насупрот, само 36,67%
апелационих тужилаца мисли да су преоптерећени на свом радном
месту. Ови проценти ново су подсећање на потребу рационализовања
мреже јавних тужилаштава и, између осталог, примереног премештаја
и упућивања тужилаца.
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Повезано питање јесте оно о утицају преоптерећености бројем
предмета у раду на квалитет рада тужилаца. 77,92% свих анкетираних
тужилаца верује да постојећи број предмета у раду утиче на квалитет
рада, док је 20% супротног мишљења. Конкретно, 85,27% основних
тужилаца, 72,66% виших тужилаца и 50% апелационих тужилаца држи
да квалитет њиховог рада трпи због великог броја предмета које имају
у раду.
ДА ЛИ БРОЈ ПРЕДМЕТА УТИЧЕ НА КВАЛИТЕТ ВАШЕГ РАДА?
Бе з одговора : 2.08 %
Бе з одговора : 2.08 %
Не : 20 %
Не : 20 %

Да : 7 7 .92 %
Да

Не

Без одговора Да : 7 7 .92 %
meta-chart.com

Што се тиче оцене и контроле њиховог рада, само 18,18% испитаника
мисли да је постојећи начин вредновања рада јавних тужилаца и
њихових заменика добар, додајући да вредновање тужилачког рада не
треба да почива на систему ‘’месечне норме’’, будући да је само 20,78%
тужилаца присталица таквог “статистичарског” приступа вредновању
тужилачког рада. Овако низак проценат тужилаца задовољних
начином вредновања свог рада јесте први сигнал да се напредовање
у тужилаштва вишег ранга, што би требало да је награда за квалитетан
дотадашњи рад, дешава по нејасним критеријумима. О перцепији
тужилаца о критеријумима за избор и напредовање у каријери вид.
доле под 4.5. Најзадовољнији постојећим системом вредновања рада
тужилаца јесу тужиоци у апелационим тужилаштвима, јер 30% сматра
да је тренутни начин вредновања добар.

С�авови носилаца јавно�ужилачке функције
ДА ЛИ ЈЕ ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН ВРЕДНОВАЊА РАДА (ЗАМЕНИКА) ЈАВНИХ
ТУЖИЛАЦА ДОБАР?
Бе з одговора : 2.86 %
Да : 18.18 %
Бе з одговора : 2.86 %
Да : 18.18 %

Не : 7 8.96 %
Не : 7 8.96Да
%

Не

Без одговора
meta-chart.com

4.3. Ставови и идеје о унапређењу ефикасности поступања
Велика већина тужилаца сматра да би измене Законика о кривичном
поступку могле да убрзају поступак без нарушавања квалитета
њиховог рада (77%). Ово је знак законодавцу да настави са реформом
процесног законодавства. Тужиоци немају у фокусу начелну или
доктринарну критику новог, “американизованог” Законика о
кривичном поступку, већ практичне мере које би убрзале кривични
поступак. Тако, 40,78% анкетираних тужилаца верује да би законске
одредбе о достављању писмена требало унапредити, а 36,62%
тужилаца помиње потребу измене законских одредаба о начину
израде аката.

4.4. Материјални положај носилаца правосудних функција
Тужиоци су незадовољни својим материјалним положајем. 10%
свих испитаника мисли да је висина плате довољна да осигура
њихове породице у материјалном смислу, док 87% мисли да је плата
недовољна. Занимљиво је приметити да по питању плата нема
велике разлике између основних тужилаца (10,71% задовољних)
и апелационих тужилаца (13,33% задовољних), иако су у осталим
питањима из анкете тужиоци у апелационим тужилаштвима упадљиво
задовољнији од својих нижестепених колега. Може се закључити
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да је чак и постојећа плата заменика јавног тужиоца у апелационом
тужилаштву, која је за трећину већа од плате заменика јавног тужиоца у
основном тужилаштву, недовољна да обезбеди самосталност тужилаца
и сигурност њихових породица, како закон налаже5.

ДА ЛИ ЈЕ ВИСИНА ВАШЕ ПЛАТЕ ДОВОЉНА ДА ОСИГУРА ВАШУ ПОРОДИЦУ
У МАТЕРИЈАЛНОМ СМИСЛУ?
Бе з одговора : 2.86 %
Бе з одговора : 2.86 %

Да : 10.39 %
Да : 10.39 %

Не : 86.7 5 %
Не : Да
86.7 5 %

Не

Без одговора
meta-chart.com

ДА ЛИ МИСЛИТЕ ДА СУДИЈЕ ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА ТРЕБА ДА ИМАЈУ
ИСТЕ ПЛАТЕ КАО И СУДИЈЕ ОСНОВНИХ СУДОВА?
Бе з одговора : 7 .7 9 %
Бе з одговора : 7 .7 9 %

Да : 34 .55 %
Да : 34 .55 %

Не : 57 .66 %
Не : 57 .66 %
Да

Не

Без одговора
meta-chart.com

5

Вид. чл. 50. и чл. 70-71. Закона о јавном тужилаштву (Сл. гласник РС бр. 116/2008,
104/2009, 101/2010, 78/2011 – др. закон, 101/2011, 38/2012 – одлука УС, 121/2012,
101/2013, 111/2014 – одлука УС, 117/2014, 106/2015 и 63/2016 – одлука УС).

Из неког разлога тужиоци су, што се тиче повећања плата, мање
наклоњени прекршајним судијама од судија. На питање да ли судије
прекршајних судија треба да имају исте плате као и судије основних
судова, само 34,55% свих анкетираних тужилаца одговорило је потврдно,
док је 57% против.

4.5. Перцепција процеса избора правосудних функционера и
напредовања у каријери
Први избор на тужилачку функцију и напредовање у оквиру тужилачке
организације врло су спорни за 385 српских тужилаца који су одговорили
на анкетна питања. Подсетимо да по важећем Уставу избор на прву
тужилачку функцију врши Народна скупштина на предлог Државног
већа тужилаца, као тела ‘’тужилачке самоуправе’’, док је за напредовање
постојећих тужилаца у виша тужилаштва потребна само одлука Државног
већа тужилаца.
Конкретно, 85% свих тужилаца не верује да се први избор и
напредовање одвијају искључиво по објективним критеријумима.
79% тужилаца верује да постоји непотизам или лична веза приликом
првог избора за носиоца тужилачке функције, а 80% верује да постоји
непотизам или лична веза приликом избора тужилаца на функције
у вишим инстанцама. Осим тога, 75% тужилаца не мисли да је
постојећи начин избора носилаца јавнотужилачке функције довољно
транспарентан.
ДА ЛИ ВЕРУЈЕТЕ ДА СЕ ИЗБОР ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ЊИХОВО
НАПРЕДОВАЊЕ ВРШИ ИСКЉУЧИВО ПО ОБЈЕКТИВНИМ
КРИТЕРИЈУМИМА?
Бе з одговора : 2.08 %
Бе з одговора : 2.08 %

Да : 12.4 7 %
Да : 12.4 7 %

Не : 85.4 5 %
Не : 85.4
Да 5 %

Не

Без од г овора
meta-chart.com
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Према рангу тужилаштва ситуација је следећа. Из угла 77,68%
тужилаца у основним јавним тужилаштвима присутна је лична веза као
критеријум у напредовању у више инстанце одн. за 75,89% приликом
избора на прву тужилачку функцију. За 88,28% тужилаца у вишим јавним
тужилаштвима присутна је лична веза или непотизам у избору у више
инстанце одн. за 87,50% приликом избора на прву тужилачку функцију.
На крају, 66,67% тужилаца у апелационим јавним тужилаштвима сматра
да постоји лична веза као критеријум и у напредовању у више инстанце
и приликом избора на прву тужилачку функцију. Најнеповољнија
перцепција о систему избора тужилаца, видимо, јесте међу тужиоцима
у вишим јавним тужилаштвима. То би се могло објаснити тиме што на
тим релативно вишим позицијама ови тужиоци имају бољи увид у (не)
функционисање механизма избора, што нису толико дуго у систему
да би заборавили специфичности и проблематику првог избора на
тужилачку функцију, а, с друге стране, имају већа очекивања за своје
напредовање, за разлику од апелационих тужилаца.
ДА ЛИ МИСЛИТЕ ДА ПОСТОЈИ НЕПОТИЗАМ ИЛИ ЛИЧНА ВЕЗА ПРИЛИКОМ
ПРВОГ ИЗБОРА ЗА (ЗАМЕНИКА) ЈАВНОГ ТУЖИОЦА?
Бе з одговора : 3.12 %
Бе з одговора : 3.12 %
Не : 17 .92 %
Не : 17 .92 %

Да : 7 8.96 %
Да

Не

Без одговораДа : 7 8.96 %
meta-chart.com

Примере изразито негативне перцепције, готово уверености у то да
постоји лична веза или непотизам у напредовању и избору на прву
тужилачку функцију налазимо и у београдским тужилаштвима. У
Вишем јавном тужилаштву у Београду 96,55% анкетираних тужилаца
верује у овакве недозвољене утицаје.

4.6. Укупна оцена правосуђа
На скали од 1 до 5, где је 5 највиша оцена, анкетирани српски тужиоци
дали су за целокупно стање у правосуђу забрињавајућу оцену 2,58. У
оцени правосуђа Републике Србије приближно исте оцене дали су
основни, виши и апелациони тужиоци. Ипак, мање разлике у оценама
показују неке занимљивости и, чак, парадоксе. Иако су тужиоци у
основним тужилаштвима највише оптерећени бројем предмета у
раду, они су дали вишу оцену стању у правосуђу (2,61) од тужилаца
у вишим јавним тужилаштвима (2,47). Једно од разјашњења овог
феномена било би то да коначна перцепција тужилаца о правосуђу не
зависи само од њихове радне преоптерећности и сниженог квалитета
рада услед диктата ‘’месечне норме’’, што претежно чини њихову
свакодневницу у тужилаштвима, већ и од осећаја бесперспективности
одн. од целовитије представе о лошем стању. Такву представу и
последични већи песимизам израженији су код тужилаца у вишим
тужилаштвима, који су дуже у правосуђу од основних тужилаца.
Тужиоци у апелационим тужилаштвима оценили су српско правосуђе
2,83. То је у нескладу са упадљиво оптимистичнијим и повољнијим
одговорима апелационих тужилаца на анкетна питања, када се ова
пореде са одговорима основних и виших тужилаца. Иако апелациони
тужиоци имају од свих осталих тужилаца најмање замерки на своју
радну оптерећеност и нетранспарентност у избору и напредовању,
коначна оцена 2,83 не прати сразмерно повољне одговоре на
поједина анкетна питања. Могло би се рећи да крајња перцепција
апелационих тужилаца није условљена њиховим личним положајем.

ОЦЕНА КОЈУ СУ ТУЖИОЦИ ДАЛИ ПРАВОСУЋУ: 2,58
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5. Завршне напомене и препоруке:

судије мање верују судству од грађана?
Резултати анкете показују да су судије и тужиоци веома незадовољни
стањем у правосуђу и својим личним положајем и перспективом. Њихов
став је негативан иако је прошло готово осам година од проблематичног
општег избора судија и тужилаца и пет година од враћања неизабраних
судија и тужилаца у систем. Кривца за лоше стање тешко је
идентификовати. Анкетиране судије и тужиоци нису се изјашњавали о
томе да ли одговорност сносе прошли или постојећи, нови сазиви Високог
савета судства (ВСС) одн. Државног већа тужилаца (ДВТ), данашње или
бивша руководства Министарства правде, саме судије и тужиоци или
неко други. Чињеница је да је правосуђе, којем по дефиницији треба
више година стварних реформи да би се видео бољитак, годинама
занемаривано. Симболички израз те занемарености, игнорисања
мишљења обичног судије и тужиоца јесу неколики анкетни листови на
чијим маргинама су анкетирани правосудни делатници дописали своје
љутите или резигниране коментаре, нпр. ‘’сумануто питање’’ (на питање
постоји ли непотизам или лична веза у напредовању судија). Када се
овоме додају случајеви правосудних органа чији функционери према
нашој анкети стопроцентно сматрају да се избор на функцију не врши по
објективним критеријумима или да су преоптерећени и да то утиче на
квалитет њиховог рада, јасно је колико је ситуација алармантна.
Наравно, негативна перцепција судија о правосуђу не мора потпуно
одсликавати објективно стање у правосуђу. Као што у судском поступку
стандард непристрасног судије означава перцепцију грађана да је судија
непристрасан, а не судијину стварну непристрасност, тако се и негативна
перцепција судија о себи самима и о правосуђу лоше одражава на
владавину права, јер то значи да једна важна друштвена група нема
поверење у правосуђе, у правни поредак као такав. Када се резултат
наше анкете да 84% судија и 85% тужилаца у Србији не верује да се први
избор и напредовање у правосуђу врше по објективним критеријума
упореди са једним недавним истраживањем, спроведеним уз подршку
Делегације ЕУ у Србији, по којем се 69% грађана не слаже да је правосуђе

професионално, а 79% не слаже да је правосуђе непристрасно6 ,
могло би се слободније рећи да српске судије и тужиоци имају мање
поверења у правосуђе од обичних грађана. Овакав став судија и
тужилаца не може се игнорисати, јер они су ‘’глас изнутра’’, познају
стање ствари боље од грађана.
Изразито лоша перцепција судија и тужилаца о начину на који
се напредује и долази на правосудну функцију могла би се већ
средњорочно ублажити, а њени узроци отклонити. Грађани имају
право да им суде најбољи, а не најгори или просечни. И не само то
– имају право да знају ко им је судија (како је постао судија). Што
се тиче првог избора на правосудну функцију, решење је завршена
почетна обука на Правосудној академији (ПА) као формални услов
за избор. То није идеалан систем, будући да се ни на захтевном
пријемном испиту на ПА не могу утврдити све особине које чине
одличног судију. Но, постојећи систем гора је варијанта, јер почива
на неизмеривим и међусобно неупоредивим критеријумима за
избор. Његова вишегодишња примена (у овом или оном модалитету)
управо је довела до тога да готово 80% судија и тужилаца верује да од
личне везе и непотизма зависи долазак на правосудну функцију. То је
поразно и не може се довести у везу са ПА и техничким приговорима
који се ПА, као младој установи, упућују.
Ипак, ПА није панацеја. ПА не може решити све правосудне проблеме,
укључујући проблем напредовања. Поступак избора у више судске
и тужилачке инстанце, који фрустрира многе искусне и заслужне
колеге, може се унапредити. Ако је тешко говорити о унапређењу
критеријума за напредовање судија и тужилаца, који се ипак своде на
добру статистику која не говори много (нарочито у случају истих или
приближних ‘’бројки’’), онда се може захтевати боље образложење
одлука ВСС и ДВТ. Из образложења одлуке о избору треба бити јасно
не само да изабрани испуњава услов за избор, већ и да је бољи
од сваког другог кандидата. Превентивно деловање на ВСС и ДВТ
остварило би се повећањем ‘’културе побијања’’ одлука ВСС и ДВТ о
избору пред Управним судом или Уставним судом, тако што би колеге
које нису напредовале чешће тражиле заштиту од произвољних
одлука ВСС и ДВТ. Неке наговештене уставне измене иду у правцу
6

Истраживање у оквиру пројекта ‘’Аргус’’ Новинске агеције Бета. Вид. http://www.
euractiv.rs/pregovori-sa-eu/8212-graani-srbije-ne-veruju-institucijama- (3.10.2017).
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стварања делотворног правног средства против одлука ВСС и ДВТ.
Најпосле, треба знати да транспарентност и објективни критеријуми у
поступку избора судија и тужилаца јесу у интересу и оних који врше
избор, јер их ти критеријуми и процедура штите од притисака.
Систем вредновања рада судија и тужилаца, који се одражава на
њихово напредовање и останак на функцији, споран је и тражи
извесну корекцију, судећи по незадовољству анкетираних (само 11%
анкетираних 1218 судија и 18% анкетираних 385 тужилаца задовољни
су постојећим системом). Једна од могућности јесте храбри, али
недовољно извесни пут којим је Словенија кренула 2016. укинувши
оријентациону/месечну норму у вредновању рада судија7. На том трагу
је и указивање бившег председника Високог судског и тужилачког већа
БиХ да не треба пратити рад судија већ судова, да у перцепцији грађана
одговорност мора бити на институцији, а не на појединцу, јер су за
резултате правосуђа подједнако одговорне судије, особље, председник
суда, правосудни савет и министарство правде8. Алтернатива би
била модификација постојећег нормативног оквира, која је могућа и
развијањем система пондера (ознака сложености предмета) ради
реалистичнијег и правичнијег одређивања месечне норме. Нешто
слично је одавно предлагало Друштво судија Србије9. Сложеност
предмета у раду, као критеријум сам по себи, постоји тренутно једино
код вредновања рада судија посебних одељења за организовани
криминал и ратне злочине10. С друге стране, сложеност предмета
по којем се поступа на вредновање рада заменика јавних тужилаца
није од формалног утицаја на испуњеност критеријума ажурности у
поступању те стручности и успешности у раду заменика основних и
7

Вид. Marjan Pogačnik, Vrednovanje rada sudija u Republici Sloveniji, Fondacija Centar za
javno pravo, Sarajevo, 2017, http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/
Marjan_Pogacnik.pdf (1.10.2017).
8

Branko Perić, Kako pratiti i ocjenjivati rad pravosuđa, ili: zašto treba napustiti sistem
normiranja rada sudija, Sveske za javno pravo br. 28, Sarajevo, 2017, str. 8-9.
9

Упор. Вредновање рада судија. Децембар 2005. – октобар 2007, Друштво судија
Србије, http://www.sudije.rs/files/vrednovanje_rada_sudija_-_cirilica.pdf , стр. 55
(1.10.2017).
10

Чл. 26. ст. 4. Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за
вредновање рада судија и председника судова.

виших тужилаца11, иако јавни тужилац пре доделе предмета заменику
јавног тужиоца у рад може предмете разврстати према сложености12.
Занемаривих 10% судија и тужилаца мисле да постојеће плате могу
обезбедити њихову независност и сигурност њихових породица.
Законски је императив омогућити такав ниво плата. Држава мора
обезбедити тај стандард, јер закон не допушта неко средње решење
нити познаје буџетски дефицит као изговор. Дугорочно треба следити
нека упоредна решења, нпр. из постдејтонске БиХ, па вишеструко
увећати судијске и тужилачке плате. Фиксирање плате судије
основног суда на троструки износ просечне зараде у Републици
Србији, уз забрану смањења већ достигнутог износа плате, било би
у дужем периоду подстицајно за одабир и останак најбољег кадра у
правосуђу те вероватно допринело уједначавању полне структуре у
правосуђу, у којем тренутно бројем доминирају жене13.
Везано за плате, резултати анкете показују изненађујуће
неразумавање осталих судија, као и тужилаца, за повећање плата
прекршајних судија, тако што би оне биле једнаке платама судија
основног суда. Оваква несолидарност међу судијама вероватно
је израз традиционалног несвесног приступа да судија и тужилац
штити државни интерес, па и фискус, али и још увек непотпуне
прихваћености прекршајних судија у судском систему након што
су 2010. прекршајне судије формално постале судије. Ради се и о
недовољној свести осталих судија о сложеној и обимној хетерогеној
материји у којој прекршајне судије често поступају.
Проблему преоптерећености у раду судија је у ранијем периоду
приступано из више праваца – променом процесних закона, покушајем
скраћивања поступка, увођењем преклузивних рокова и дељењем
судских процеса на фазе, променом правила доставе писмена и сл.
Ово је утицало на повећање ефикасности правосуђа, па је током
2016. године у српским судовима решено близу 3 милиона предмета.
11

Упор. чл. 14-17. Правилника о критеријумима и мерилима рада јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца, Сл. гласник РС бр. 58/2014.
12

Чл. 42. ст. 3. Правилника о управи у јавним тужилаштвима, Сл. гласник РС бр. 110/2009,
87/2010, 5/2012 и 54/2017.
13

У питању је и у иностранству позната појава ‘’феминизације правосуђа’’. Узроци за то
су, наравно, друштвено и културно условљени, па зато различити у свакој држави.
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Завршне напомене и препоруке: судије мање верују судству од грађана?

Међутим, с друге стране, развијањем правног система и увођењем
нових института материјалног права, број примљених предмета расте,
што опет угрожава ефикасност судства. Но, то није једина последица, с
обзиром на то да је поред експедитивности суда, угрожен и квалитет
судске заштите, а што су искрено оцениле и саме судије, али и тужиоци,
којима је, посебно услед увођења тзв. “тужилачке истраге”, повећан
број предмета у раду. И ефикасност и квалитет правосуђа - мора бити
идеја водиља у решавању проблема преоптерећености, јер су ово
комплементарни појмови и стандарди које грађани очекују од модерног
правосуђа. Достизању ових стандарда допринело би увођење лимита
опетерећености судова бројем предмета у односу на број судија.
Лимит оптерећености би подразумевао постојање коефицијента
оптерећености сваког суда у Републици Србији према материји, те би
у случају достизања прописаног лимита, Високи савет судства имао
дужност да хитно, у прописаном року, премештајем или упућивањем
судија из других судова, у складу са законом и без нарушавања
принципа непреместивости судије, коефицијент оптерећености врати
у дозвољене границе, а ако то није могуће, Високи савет судства би
имао обавезу расписивања конкурса за избор нових судија. Увођењем
лимита оптерећености судије би се заштитиле преоптерећености, а
грађани би добили гаранцију ефикасности поступања суда и смањили
би се буџетски издаци за исплату накнада за повреду права на суђење
у разумном року.

Анкетни листић

АЛУМНИ КЛУБ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ
Теразије 41, 11000 Београд
www.alumni-pars.rs | alumniklub.pars@gmail.com
Анкету пред Вама спроводи Алумни клуб Правосудне академије. Анкета има за циљ да
испита мишљење носилаца правосудних функција о њиховој радној оптерећености,
материјалном положају и напредовању у каријери. Анкета је у потпуности анонимна
и спроводи се у правосудним органима широм Републике Србије. Обраду анкетног
материјала вршиће Алумни клуб Правосудне академије.

АНКЕТА
Молимо Вас да заокружите одговор са којим се слажете, да потом
анкетни листић ставите у приложену коверту коју је потребно да
затворите и предате је назад истим путем којим сте је добили.
Хвала Вам на сарадњи.
1. Д
 а ли сте као судија/заменик јавног тужиоца/јавни тужилац сувише
оптерећени бројем предмета које имате у раду?
ДА

НЕ

2. Да ли број предмета утиче на квалитет вашег рада?
ДА

НЕ

3. Д
 а ли је постојећи начин вредновања рада судија/(заменика)
јавних тужилаца добар?
ДА

НЕ

4. Д
 а ли вредновање рада судија/(заменика) јавних тужилаца
треба да почива на систему “месечне норме” (статистици)?
ДА

НЕ

5. Д
 а ли сматрате да би измене ЗПП/ЗКП/ЗОП могле да убрзају
поступак, без нарушавања квалитета вашег рада?
ДА

НЕ
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6. У
 колико је одговор на претходно питање био позитиван, заокружите
у ком сегменту би измене процесних закона омогућиле убрзање
поступка без нарушавања квалитета рада (можете заокружити и
више опција).
достава писмена начин израде аката неки други разлог________
7. Да ли бисте радо као судија носили тогу? (питање само за судије)
ДА

НЕ

8. Д
 а ли је висина ваше плате довољна да осигура вашу породицу у
материјалном смислу?
ДА

НЕ

9. Да ли мислите да судије прекршајних судова треба да имају исте
плате као и судије основних судова?
ДА

НЕ

10. Д
 а ли верујете да се избор судија/(заменика) јавних тужилаца
и њихово напредовање врши искључиво по објективним
критеријумима?
ДА

НЕ

11. Д
 а ли мислите да постоји непотизам или лична веза приликом
избора судија/(заменика) јавних тужилаца на функције у вишим
инстанцама?
ДА

НЕ

12. Д
 а ли мислите да постоји непотизам или лична веза приликом
првог избора за судију/(заменика) јавног тужиоца?
ДА

НЕ

13. Д
 а ли је начин избора судија и (заменика) јавних тужилаца
довољно транспарентан?
ДА

НЕ

14. О
 цените целокупно стање у правосуђу у РС оценом од 1 до 5
(1=лоше, 5=одлично, заокружите одговор).
1

2

3

4

5

