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1. О ИНФОРМАТОРУ 
 

Информатор о раду Апелационог суда у Нишу сачињен је у складу са чл. 39. 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник 
РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09), Упутством за израду и објављивање информатора о 
раду државног органа (,,Службени гласник РС“, бр. 68/10). и чл. 61. Судског 
пословника (,,Службени гласник РС“, бр. 110/09). 
 
 

Информатор о раду представља годишњу публикацију, која садржи податке о 
надлежности, организационој структури и функционисању Апелационог суда у Нишу. 
Сврха Информатора о раду  је да тражиоцима информација од јавног значаја омогући 
остваривање њиховог законског права на слободан приступ информацијама од јавног 
значаја кроз упознавање јавности са радом суда, његовом организационом структуром, 
надлежношћу, правима, обавезама и овлашћењима председника суда, распоредом 
послова судија и судијских помоћника, обавезама осталог судског особља, радом особе 
задужене за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја, контакт телефонима и осталим подацима који су од значаја за садржину, обим 
и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног 
значаја. 

 

За тачност и потпуност података које садржи Информатор одговорно лице је 
судија Снежана Милошевић, задужена за информисање, контакте са јавношћу и 
медијима. Информације садржане у информатору биће редовно ажуриране уношењем 
измена и допуна у садржају и подацима које ова публикација пружа. 

 

Информатор је ажуриран дана 16.11.2017. године у електронској форми, на 
интернет страници Апелационог суда у Нишу, на адреси: www.ni.ap.sud.rs под 
насловом ,,Информатор о раду“. 
 

2. ОСНИВАЊЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ 
 

Апелациони суд у Нишу основан је Законом о седиштима и подручјима судова и 
јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр. 116/2008). Суд је почео са радом 
01.01.2010. године у просторијама које је раније користио Окружни суд у Нишу, на 
Тргу Краља Александра. Након опремања зграде која се налази у Нишу у улици 
Војводе Путника бб, Апелациони суд је дана 18.01.2010. године отпочео са радом у овој 
згради, где су смештена и одељења Управног и Прекршајног апелационог суда, као и 
Апелационо јавно тужилаштво у Нишу.  
 

3. НАДЛЕЖНОСТ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ  
 

Судска надлежност утврђује се Уставом и Законом.  
 

Надлежност судова регулисана је Законом о уређењу судова („Службени 
гласник РС“ бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011 и 101/2013) и 
Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник 
РС“ бр. 101/2013).  
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Апелациони суд у Нишу основан је за подручје следећих Виших судова:  
 
 Вишег суда у Врању, основаног за подручје: 

Основног суда у Врању (за територију општине Трговиште и град Врање), 
Основног суда у Бујановцу (за територију општина Бујановац и Прешево) и Основног 
суда у Сурдулици (за територију општина Босилеград, Владичин Хан и Сурдулица, са 
судским јединицама у Босилеграду и Владичином Хану). 
 
 Вишег суда у Лесковцу, основаног за подручје: 

Основног суда у Лесковцу (за територију општина Власотинце, Црна Трава и 
град Лесковац, са судском јединицом у Власотинцу) и Основног суда у Лебану (за 
територију општина Бојник, Лебане и Медвеђа). 
 
 Вишег суда у Нишу, основаног за подручје: 

Основног суда у Нишу (за територију општина Гаџин Хан, Дољевац, Сврљиг и 
град Ниш) и Основног суда у Алексинцу (за територију општина Алексинац, Ражањ, 
Сокобања, са судском јединицом у Сокобањи). 
 
 Вишег суда у Прокупљу, основаног за подручје: 

Основног суда у Прокупљу (за територију општина Житорађа, Мерошина и 
Прокупље) и Основног суда у Куршумлији (за територију општина Блаце и 
Куршумлија). 
 
 Вишег суда у Пироту, основаног за подручје: 

Основног суда у Пироту (за територију општина Бабушница, Бела Паланка и 
Пирот) и Основног суда у Димитровграду (за територију општине Димитровград). 

 
 Вишег суда у Зајечару, основаног за подручје: 

Основног суда у Зајечару (за територију општине Бољевац и град Зајечар), 
Основног суда у Бору (за територију општине Бор) и Основног суда у Књажевцу (за 
територију општине Књажевац). 

 
 Вишег суда у Неготину, основаног за подручје: 

Основног суда у Неготину (за територију општина Кладово и Неготин, са 
судском јединицом у Кладову) и Основног суда у Мајданпеку (за територију општине 
Мајданпек). 

 
 
Апелациони суд у Нишу надлежан је да одлучује о жалбама:  

 
 на одлуке виших судова 
 
 на одлуке основних судова у кривичном поступку ако за одлучивање о жалби 

није надлежан виши суд (виши суд је надлежан да одлучује о жалбама на одлуке 
основних судова о одређивању мера обезбеђења присуства окривљених). 
 
 на пресуде основних судова у грађанско правним споровима ако за одлучивање 

о жалби није надлежан виши суд (виши суд је надлежан да одлучује о жалбама на 
одлуке основних судова и то на решења у грађанско правним споровима, на пресуде у 
споровима мале вредности, у извршним и ванпарничним споровима). 



Информатор о раду Апелационог суда у Нишу 
Датум последњег ажурирања 16.11.2017. 

6

 
Апелациони суд одлучује:  

 
 о сукобу надлежности нижих судова са овог подручја ако за одлучивање није 

надлежан виши суд, 
 
 о преношењу надлежности основних и виших судова када су спречени или не 

могу да поступају у некој правној ствари и врши друге послове одређене законом. 
 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОНО - ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И 
  РАД АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ 

 
 

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима („Службени гласник 
РС“ бр. 43/2009, 91/2009, 35/2010 ), за Апелациони суд у Нишу утврђен је број од 42 
судије, са председником суда.  
 

Правилником о унутрашњем уређењу у и систематизацији радних места за 
обављање послова из делокруга Суда систематизовано је 27 радних места за укупно 112 
запослених. 
 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у 
Апелационом суду у Нишу образоване су следеће организационе јединице: 
 

Судска одељења  
Кабинет председника 
Судска управа 
Писарница 
Рачуноводство 
Дактилобиро 
Техничка служба 

 
 

4.1. СУДСКА ОДЕЉЕЊА 
 

У судским одељењима обављају се послови и задаци из надлежности 
Апелационог суда у кривичним, грађанским и другим предметима.  
 

У Апелационом суду у Нишу образовано је укупно четири судска одељења и то: 
 

1. кривично одељење (у оквиру којег постоји посебно веће за кривичне поступке 
према малолетницима) 

2. грађанско одељење (у оквиру којег постоје посебнo већe за споровe из материје 
породичних односа) 

3. одељење радних спорова 
4. одељење судске праксе 
5. одељење за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном 

року 
 



Информатор о раду Апелационог суда у Нишу 
Датум последњег ажурирања 16.11.2017. 

7

Свако судско одељење, односно веће у оквиру одељења има свог председника 
који се стара да се послови одређеног одељења, односно већа обављају законито, тачно, 
благовремено, уредно и једнообразно. 
 
 

Кривично одељење 
 

Председник кривичног одељења је судија Зоран Поповић, а заменик 
председника одељења је судија Слободан Стојилковић. 
 

Већа кривичног одељења одлучују у другом степену о жалбама на одлуке виших 
судова, на одлуке основних судова, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши 
суд, у предметима сукоба надлежности нижих судова са подручја месне надлежности 
Апелационог суда у Нишу, ако за одлучивање није надлежан виши суд, у предметима 
преношења надлежности основних и виших судова, кад су ови спречени или не могу да 
поступају у некој правној ствари и вршe друге послове одређене законом. 
 

У кривичном одељењу распоређено је 14 судија које су подељене у  шест 
судских већа. 
 

Годишњим распоредом послова судија Апелационог суда у Нишу за 2017. 
годину, утврђен је следећи састав већа кривичног одељења: 
 
 
I ВЕЋЕ 
 

1. Судија Љиљана Миљковић – председник већа 
2. Судија Весна Стевановић – члан већа 

 
II ВЕЋЕ 
 

1. Судија Снежана Милошевић – председник већа 
2. Судија Слободан Стојилковић – члан већа 
3. Судија Дијана Јанковић – члан већа 

 
III ВЕЋЕ 
 

1. Судија Зоран Поповић – председник већа 
2. Судија Ранко Банковић – члан већа 
3. Судија Јасмина Јововић – члан већа 
 

IV ВЕЋЕ 
 

1. Судија Гордана Павловић - председник већа 
2. Судија Горана Митић - члан већа 
3. Судија Иван Булатовић - члан већа 
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V ВЕЋЕ 
 

1. Судија Мирјана Ђорђевић - председник већа 
2. Судија Драгана Живадиновић - члан већа 
3. Судија Саша Бошковић - члан већа 

 
 Формира се веће за решавање искључиво старих предмета у саставу: 
 

1. Судија Драган Јоцић, председник већа 
2. Судија Снежана Милошевић, члан 
3. Судија Слободан Стојилковић, члан 
4. Судија Данијела Николић 
5. Судија Ивана Рађеновић 

 
Члана већа чиниће судија који реферише своје предмете. Ово веће се не задужује 

предметима. 
 
За поступање у предметима малолетних учинилаца кривичних дела и кривично 

правној заштити малолетних лица одређују се III и V веће.  
 
  За предмете у којима  већа поступају у петорном саставу веће које је задужено 
предметима ће се допунити  члановима  првог наредног већа, до  потребног броја. 
 
 Већа за одлучивање у трећем степену предметима  се  задужују према  овом 
распореду  послова,  с тим да  исто веће  не  задужује  два узастопна предмета,  већ се 
наредним  предметом  задужује наредно  веће. 
 
Одређују се већа која ће поступати по жалбама најављеним против одлука Апелационог 
суда (Кж-3 предметима) 
 
I ВЕЋЕ 
 

1. Судија Снежана Милошевић – председник већа 
2. Судија Горана Митић – члан већа 
3. Судија Мирјана Ђорђевић – члан већа 

 
II ВЕЋЕ 
 

1. Судија Зоран Поповић -  председник већа 
2. Судија Драгана Живадиновић - члан већа 
3. Судија Гордана Павловић - члан већа 

 
 Председника већа замењује први члан већа. 
 
 Дежурна већа за време годишњих одмора у Кривичном одељењу: 
 
 у јулу месецу IV веће 
 у августу месецу V веће 
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Грађанско одељење 
 

Председник грађанског одељења је судија Данијела Николић. 
 

У грађанском одељењу распоређено је 13 судија које су подељене у четири 
судска већа. 
 

Већа грађанског одељења одлучују у другом степену о жалбама на одлуке виших 
судова, на одлуке основних судова, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши 
суд, у предметима сукоба надлежности нижих судова са подручја месне надлежности 
Апелационог суда у Нишу, ако за одлучивање није надлежан виши суд, у предметима 
преношења надлежности основних и виших судова, кад су ови спречени или не могу да 
поступају у некој правној ствари и врши друге послове одређене законом. 

 
Годишњим распоредом послова судија Апелационог суда у Нишу за 2017. 

годину утврђен је следећи састав већа грађанског одељења: 
 
 
I ВЕЋЕ 
 

1. Судија Марина Ђукић – председник већа 
2. Судија Невена Благојевић – члан већа 
3. Судија Оливера Јовановић – члан већа 

 
 
II ВЕЋЕ 
 

1. Судија Данијела Николић - председник већа 
2. Судија Добрила Здравковић - члан већа 
3. Судија Снежана Лазић - члан већа 
4. Судија Зоран Стаменковић - члан већа 

 
 
III ВЕЋЕ 
 

1. Судија Марина Милановић – председник већа 
2. Судија Стојанка Вујошевић – члан већа 
3. Судија Никола Пржић – члан већа 

 
 
IV ВЕЋЕ 
 

1. Судија Соња Симоновић Стојановић – председник већа 
2. Судија Зорица Стошић – члан већа 
3. Судија Јадранка Митровски – члан већа 
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Све судије Грађанског одељења поступаће у предметима породичних и 
статусних спорова, с обзиром да све судије овог одељења имају потребне сертификате 
за поступање у овим предметима. 
 
 
 

Одељење радних спорова 
 
Председник одељења радних спорова је судија Ивана Рађеновић, а заменик 

председника одељења је судија Тања Ристић. 
 
Већа одељења радних спорова одлучују у другом степену о жалбама на одлуке 

виших судова, на одлуке основних судова, ако за одлучивање о жалби није надлежан 
виши суд, у предметима сукоба надлежности нижих судова са подручја месне 
надлежности Апелационог суда у Нишу, ако за одлучивање није надлежан виши суд, у 
предметима преношења надлежности основних и виших судова, кад су ови спречени 
или не могу да поступају у некој правној ствари и врши друге послове одређене 
законом 

 
У одељењу радних спорова распоређено је 8 судија које су подељене у три 

судска већа. 
 
Годишњим распоредом послова судија Апелационог суда у Нишу за 2017. 

годину утврђен је следећи састав већа одељења радних спорова: 
 

 
 
V ВЕЋЕ 
 

1. Судија Јелена Јовановић – председник већа 
2. Судија Ружица Јовановић  – члан већа 
3. Судија Зорица Цветковић - члан већа 

 
 
VI ВЕЋЕ 
 

1. Судија Ивана Рађеновић – председник већа 
2. Судија Љубиша Милојевић – члан већа 
3. Судија Данијела Божовић – члан већа 
4. Судија Ксенија Џомбић – члан већа 

 
 
VII ВЕЋЕ 
 

1. Судија Тања Ристић – председник већа 
2. Судија Слађана Стојановић – члан већа 
3. Судија Лидија Стошић – члан већа 

 
Председника већа замењује први члан већа. 
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Одељење за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у 
разумном року 

 
  На основу члана 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење 
у разумном року , за поступање у предметима заштите овог права, поред председника 
суда поступаће и следеће судије: 
 
У предметима из области Грађанског права: 
 

1. Судија Марина Милановић – председник већа 
2. Судија Стојанка Вујошевић – члан већа 
3. Судија Никола Пржић – члан већа 

 
У предметима из области Радних спорова: 
 

1. Судија Јелена Јовановић – председник већа 
2. Судија Ружица Јовановић – члан већа 
3. Судија Зорица Цветковић – члан већа 

 
У предметима из области Кривичне материје: 
 

1. Судија Снежана  Милошевић – председник већа 
2. Судија Слободан Стојилковић – члан већа 
3. Судија Дијана Јанковић – члан већа 

 
 Расподела предмета судијама вршиће се према материјама у којима судије 
поступају, с тим да је у одређивању надлежности грађанске материје или материје 
радних спорова одлучујућа ознака списа предмета у којем је ово право повређено. 

 
 
Одељење судске праксе 

 
Одељење судске праксе прати и проучава праксу судова и међународних 

судских органа и обавештава судије и судијске помоћнике о правним схватањима 
судова.  
 

Годишњим распоредом послова судија за 2017. годину утврђено је да одељење 
судске праксе чине судије: 
 
 Драган Јоцић, председник суда; 
 Зоран Поповић, његов заменик 
 Снежана Милошевић, заменик председника суда; 
 Данијела Николић, председник Грађанског одељења; 
 Ружица Јовановић, руководилац евиденције судске праксе у Одељењу радних 

спорова 
 Гордана Павловић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном 

одељењу; 
 Марина Милановић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском 

одељењу. 
 Судијски помоћним Милан Ђорђевић у Кривичном одељењу, кога мења 

судијски помоћник Миљана Радовановић. 
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 Судијски помоћник Златица Петровић у Грађанском одељењу, коју мењају 
судијски помоћници Слађана Љубеновић, Слађанка Тасић и Миљана Поповић 
Ђурић. 

 
Главни и одговорни уредник Билтена судске праксе је председник суда Драган 

Јоцић, а заменик главног и одговорног уредника је судија Зоран Поповић. 
 
 
4.1.1. Делокруг и рад седнице одељења, заједничке седнице одељења и 

седнице свих судија 
 

Седница одељења 
 

Седницу судског одељења сазива председник одељења или председник суда, по 
својој иницијативи или на захтев неког од већа, односно судије у одељењу. 
 

На седници судског одељења разматрају се: рад одељења, правна питања, начин 
побољшања рада и стручности судија и судијских помоћника, питања важна за рад 
судова односно одељења са свог подручја и друга питања од значаја за рад одељења. 
 

За пуноважан рад на седници одељења потребно је присуство већине судија који 
су саставу одељења, а одлука се доноси кад је за њу гласала већина присутних судија. 
 

Нацрт правног схватања доставља се свим члановима одељења на мишљење и 
потписивање. Судија који се не слаже са усвојеним правним схватањем, не потписује 
га, већ своје мишљење одвојено излаже и прилаже уз изворник усвојеног правног 
схватања. 
 
 

Заједничка седница одељења 
 

Заједничку седницу одељења сазивају заједно председници одељења или 
председник суда када је за разматрање правног питања потребна сарадња најмање два 
одељења. 
 

Седницом руководи председник одељења у чијем је делокругу питање које се 
разматра, а заједнички став се усваја када се за њега изјасни већина присутних чланова 
сваког одељења. 

 
Седница свих судија 

 
Седницу свих судија сазива председник суда по својој иницијативи, на предлог 

судског одељења или на предлог најмање једне трећине судија. 
 

На седници свих судија разматрају се извештаји о раду суда и судија, одлучује о 
покретању поступака за оцену уставности и законитости прописа и других општих 
аката, разматра примена прописа којима се уређују питања из делокруга судова, даје 
мишљење о кандидатима за судије и судије поротнике и одлучује о свим другим 
питањима од значаја за цео суд. 
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Седницом свих судија руководи председник суда а одлука се доноси ако је на 
седници присутно више од половине судија. У раду седнице свих судија учествују и 
судијски помоћници. Одлука се доноси по правилу, јавним гласањем када за њу гласа 
већина присутних судија. 
 
 

Састанци 
 

Радни састанци се одржавају по потреби, а ради усклађивања рада у суду као 
целини или у оквиру једног или више судских одељења или служби. 
 

Председник суда или председник одељења сазивају радне састанке у циљу 
решавања појединих питања, боље сарадње између судских одељења или судског 
особља. 
 

Апелациони суд може организовати заједничке састанке и саветовања 
председника других судова и судија свог суда, као и судијских помоћника ради 
разматрања питања од заједничког интереса. 
 

Законом о судијама („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 58/2009, 104/2009, 
101/2010 и 8/2012) регулисан је избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на 
функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције. 
 
 

4.2. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 
 

У кабинету се обављају послови који доприносе остваривању функције 
Председника Апелационог суда, послови за односе са јавношћу и комуникацију са 
медијима, као и други административно – технички послови из делокруга рада 
Председника суда. 
 

Председник суда је судија Драган Јоцић. 
 
 
4.3. СУДСКА УПРАВА 

 
Судска управа обавља послове уређивања унутрашњег пословања у Суду, 

старања о благовременом и уредном обављању послова у Суду, прати судску праксу, 
припрема реферате за стручне састанке и послове везане за стручно усавршавање 
судија и судског особља, обавља послове успостављања и одржавања контаката са 
органима старатељства, обавља послове обиласка притворених малолетника и упознаје 
се са њиховим проблемима, вођења уписника према врсти васпитних мера, позивање и 
распоређивање судија поротника, послове везане за сталне вештаке и судске тумаче, 
стручне послове везане за остваривање права, обавеза и одговорности судског особља и 
судија у Суду, доноси опште и појединачне  акте који се односе на систематизацију, 
унутрашње уређење, радне односе и друге опште акте којима се уређују унутрашњи 
односи. 
 

Пословима судске управе руководи председник суда. 
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Судску управу Апелационог суда у Нишу чине: 
 

1. Председник суда, судија Драган Јоцић 
2. заменик председника суда, судија Снежана Милошевић  
3. секретар суда, Јелена Јанчетовић 
4. сарадник за кадровске и административно-техничке послове са поротом 

Родољуб Ристић 
5. административно-технички секретар, Марија Николић. 

 
Председник суда руководи судском управом и стара се о уредном и 

благовременом обављању послова у суду. 
 

У случају спречености или одсутности, председника суда замењује заменик 
председника. 
 

Секретар суда помаже председнику суда у пословима судске управе и обавља 
стручне послове судске управе у складу са Судским пословником и Годишњим 
распоредом послова. 
 

Председник надзире рад судских одељења и служби  и  остварује стални увид у 
рад суда као целине и предузима мере за законит, правилан, тачан и благовремен рад . 

 
Председник разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку 

који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав 
утицај на његов ток, односно исход и предузима одговарајуће мере, у складу са 
законом. 
  

Председник је дужан да о основаности притужбе и предузетим мерама писмено 
обавести подносиоца притужбе и председника непосредно вишег суда у року од 15 дана 
од пријема притужбе. 
 

Ако је притужба поднета преко Министарства, вишег суда или Високог савета 
судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се, истовремено 
Министар, председник непосредно вишег суда и Високи савет судства.  
 

У пословима судске управе председник непосредно вишег суда има право да 
надзире судску управу нижег суда и да при нечињењу председника нижег суда донесе 
акте из његовог делокруга.  
 

У обављању надзора, виши суд може тражити од нижег суда обавештења о 
примени прописа, току поступка, извештаје као и друге потребне податке. 
 

Председник непосредно вишег суда може наложити непосредан увид у рад 
нижег суда о чему се сачињава писани  извештај. 
 

Ако се при разматрању годишњег извештаја о раду утврди да у суду постоји 
већи број нерешених предмета, Председник доноси Програм решавања старих предмета 
(у даљем тексту: Програм) најкасније до 31. јануара за текућу годину. 
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Програмом се могу уводити мере ради благовременог обављања послова у суду, 
као што су измене унутрашње организације суда, увођење додатног рада судија и 
судског особља, привремена прерасподела радног времена и друге мере, у складу са 
законом и Судским пословником. 

 
Председник може, у оквиру припреме и спровођења Програма да предложи 

упућивање судија из другог суда и донесе измену годишњег распореда. 
 

Предлог Програма Председник доставља на разматрање седници свих судија, о 
донетом Програму Председник обавештава  председника Врховног касационог суда. 
 

Председник месечно прати и надзире спровођење Програма ради његове измене 
и допуне, односно обустављања његовог даљег спровођења. 
 

Председник вишег суда може организовати обиласке нижих судова са свог 
подручја. Приликом обиласка нижег суда може тражити обавештења о примени 
прописа и проблемима у суђењу.  
 

Када Председнику престане функција и буде изабран нови председник, обавезно 
се врши примопредаја дужности о чему се сачињава записник који потписују ранији 
председник и новоизабрани председник. Записник садржи нарочито: извештај о 
финансијско-материјалном пословању у суду, стање благајне, послове судске управе. 
 
 

 
 
 
 

4.4. СУДСКО ОСОБЉЕ 
 

Положај, права и обавезе судског особља регулисани су Законом о уређењу 
судова и Законом о државним службеницима и намештеницима (,,Службени гласник 
РС“, број 79/2005, 81/2005, 64/2007, 67/2007,116/2008 и 104/2009), Судским 
пословником и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у суду. 
 

Број судског особља одређује председник суда актом о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским планом, а мерила за 
одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за послове правосуђа. 
 

На заснивање радног односа, права и обавезе, стручно усавршавање, оцењивање 
и одговорности судског особља, примењују се прописи који уређују радне односе 
државних службеника и намештеника, ако Законом о уређењу судова није друкчије 
одређено. 
 

Судско особље има право и обавезу на стручно усавршавање и обуку коју 
организују Министарство или институција надлежна за обуку у правосуђу. 
 

Судско особље дужно је да савесно и непристрасно врши своје послове и чува 
углед суда. 
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Судско особље у Апелационом суду у Нишу чине: 

 
1. судијски помоћници и 
 
2. државни службеници и намештеници запослени на административним, 

информационим, рачуноводственим, техничким и осталим пратећим пословима 
значајним за судску власт. 

 
 
4.4.1. Судијски помоћници 

 
Судијски помоћник обавља следеће послове: помаже судији у раду, проучава 

правна питања у вези са радом судија у једноставнијим предметима, израђује нацрте 
једноставнијих судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, врши под 
надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу 
председника Суда. 

 
Судијски помоћници у Апелационом суду у Нишу стичу следећа звања: 

 
судијски сарадник и виши судијски сарадник.  

 
Звање судијског сарадника може стећи лице које има положен правосудни 

испит, а звање вишег судијског сарадника лице које после положеног правосудног 
испита има најмање две године радног искуства у правној струци. 
 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у 
Апелационом суду у Нишу предвиђен је број од четрдесет два судијска помоћника. 
Судијски помоћници Апелационог суда у Нишу  распоређени су у судска одељења на 
следећи начин: 
 
 
 Кривично одељење 
 
 I ВЕЋЕ  
 Зоран Ђурђевић – судијски помоћник у већу 
 Ивана Лазовић – судијски помоћник у већу 
 
 II ВЕЋЕ  
 Марија Петровић 
 Никола Насковић 
 Милан Жикић 
 
 III ВЕЋЕ  
 Иван Калезић 
 Миљана Радовановић 
 
 IV ВЕЋЕ  
 Милица Алексић 
 Миодраг Перуновић 
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 V ВЕЋЕ 
 Ана Јовичић 
 Јелена Додић 
 
 
 Грађанско одељење 
 
 I ВЕЋЕ 
 Миљана Поповић Ђурић 
 Милена Миловановић 
 Ивана Стевановић 
 Јасмина Кузмановић 
 
 II ВЕЋЕ  
 Бети Лазаревић 
 Сања Антић Милановић 
 Драгана Милиновић 
 
 III ВЕЋЕ  
 Сандра Стефановић 
 Тијана Митровић  
  
 IV ВЕЋЕ 
 Мирјана Милутиновић 
 Слађана Љубеновић 
 Оливера Алексић Цветковић 
 
 
 Одељење радних спорова  
 
  I ВЕЋЕ 
 Слађанка Тасић 
 Наташа Митковић 
 Горан Драгомански 
  
 II ВЕЋЕ 

Ивана Ђурђић Митровић 
 Ивана Младеновић 

Дамјан Мирчић 
  
 III ВЕЋЕ  
 Весна Јовановић Јанковић 
 Драгана Вељковић  
 Слађана Лендра 
 
 
 Одељење судске праксе 
 
 Златица Петровић 
 Милан Ђорђевић 
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4.4.2. Државни службеници и намештеници 
 
Осим судијских помоћника, судско особље Апелационог суда у Нишу чине и државни 
службеници и намештеници запослени на административним, техничким, 
рачуноводственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за 
судску власт. 
 
 

Судска управа 
 

Распоред запослених државних службеника и намештеника у судској управи: 
 
 Јелена Јанчетовић – секретар суда; самостални саветник 
 Марија Николић – административно-технички секретар; референт 
 Родољуб Ристић – сарадник за кадровске послове и административно-техничке 
 послове са поротом; сарадник 
 

Судска писарница 
 

У писарници се обављају административно-технички послови из надлежности 
суда, вођење извештаја о раду судија и суда, као и послови пријема писмена, послови 
архиве и експедиције.  
 

Радом организационе јединице Писарница руководи управитељ Писарнице. 
 

Распоред запослених државних службеника и намештеника у судској писарници: 
 
 Драган Савић – управитељ писарнице; сарадник 
 Милена Рондовић – статистичар; референт 
 
 
 Грађанска писарница 
 
 Славица Грмашкоски – уписничар; референт 
 Јадранка Миленковић – уписничар; референт 
 Весна Митић – уписничар; референт 
 Тања Величковић – уписничар; референт 
 
 
 Кривична писарница 
 
 Јелена Дојчиновић – уписничар; референт 
 Драгана Алексић – уписничар; референт 
 Ивана Ицић Николић – уписничар; референт 
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 Пријемна канцеларија, експедиција и архива 
 
 Јелена Младеновић Ранђеловић – руководилац доставне службе 
 Данијела Ђурић –  референт у пријемној канцеларији, експедицији и архиви 
 Александар Недељковић – референт у пријемној канцеларији, експедицији и 
архиви 
 
 Рачуноводство 
 
 Рачуноводство обавља све послове из области рачуноводства, књиговодства, 
економата, а у складу са законским прописима.  
 
 Радом организационе јединице Рачуноводства руководи шеф Рачуноводства. 
 
 Распоред запослених државних службеника и намештеника у рачуноводству: 
 
 Кристина Матић – референт 
 Горица Марјановић  – референт 
 Снежана Милошевић  – референт 
 
 Служба за информатику и аналитику 
 
 У суду оперативне и информатичке послове обављају самостални извршиоци, 
ван састава организационих јединица. 
 
 Никола Љубеновић – систем администратор; саветник 
 Татјана Павловић- систем администратор; саветник 
 
 
 
 Дактилобиро 
 
 У организационој јединици Дактилобиро обављају се сви послови везани за 
вођење записника на рочиштима и претресима, куцање одлука, дописа, вршење 
преписа, као и остали административни послови неопходни за правилно пословање 
суда, уз поштовање Судског пословника. 
 
 Радом организационе јединице Дактилобиро руководи шеф дактилобироа. 
 
 Распоред запослених државних службеника и намештеника у дактилобироу: 
 
 Виолета Цветановић – шеф дактилобироа; референт 
 Драгица Стојковић – записничар;  референт 
 Јелена Ђорђевић – записничар;  референт 
 Јелена Ристић – записничар;  референт 
 Бранкица Склепић – записничар;  референт 
 Кристина Златковић – записничар;  референт 
 Гордана Стојановић – записничар;  референт 
 Андријана Митић - записничар; референт 
 Александра Голубовић - записничар; референт 
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 Мирјана Стаменков - записничар; референт 
Наташа Јанковић  – дактилограф; намештеник IV врсте 

 Љиљана Станојевић– дактилограф; намештеник IV врсте 
 Ружица Ћирковић – дактилограф; намештеник IV врсте 
 Дијана Станојевић – дактилограф; намештеник IV врсте 
 Биљана Младеновић – дактилограф; намештеник IV врсте 
 Катарина Ристић – дактилограф; намештеник IV врсте 
 Милијана Јовановић – дактилограф; намештеник IV врсте 
 Виолета Милошевић - дактилограф; намештеник IV врсте 
 Данијела Станковић - дактилограф; намештеник IV врсте 
 Милица Тасић - дактилограф; намештеник IV врсте 
 Адријана Мичић - дактилограф; намештеник IV врсте 
 
  
 
 Техничка служба 
 
 У техничкој служби обављају се послови обезбеђења лица и зграде, одржавања 
зграде, одржавања хигијене у згради, послови на службеном превозу лица, врше се 
послови разношења поште у згради суда, разношења поште ван зграде суда, другим 
органима, организацијама, установама и грађанима, послови на централи суда, као и 
слични послови. 
 
 Распоред запослених државних службеника и намештеника у техничкој служби: 
 Јелена Младеновић Ранђеловић – Шеф доставне службе; намештеник IV 
 врсте 
 Владимир Јовановић – достављач; намештеник IV врсте 
 Зоран Милојевић – курир; намештеник IV врсте 
 Драган Илић – курир; намештеник IV врсте 
 Горан Ђорђевић – возач; намештеник IV врсте 
 Горан Ђокић – возач; намештеник IV врсте 
 Дарко Стојковић  – домар; намештеник IV врсте 
 Јасмина Вукомановић – спремачица; намештеник VI врсте 
 Снежана Дамњановић – спремачица; намештеник VI врсте 
 Јелена Живковић – спремачица; намештеник VI врсте 
 Светлана Недељковић – спремачица; намештеник VI врсте 
 Душица Нешић – спремачица; намештеник VI врсте 
 Надица Петковић – спремачица; намештеник VI врсте 

Ана Томић– спремачица; намештеник VI врсте 
 Видица Максимовић – кафе куварица; намештеник VI врсте 
  
 
 
 Правосудна стража 
 
 Правосудна стража утврђује идентитет и разлоге доласка лица у зграду суда, по 
потреби претреса лица и ствари и одузима предмете којима би се могла угрозити 
безбедност лица и имовине, забрањује улазак у зграду суда лицима са оружјем, опасним 
оруђем, под дејством алкохола или других омамљујућих средстава, забрањује 
неовлашћеном лицу улазак у зграду суда ван радног времена, а у радно време улаз у 
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одређене просторије,  удаљава из зграде лица која ометају ред и мир, задржава лица у 
вршењу кривичних дела за које се гони по службеној дужности и о томе одмах 
обавештава органе унутрашњих послова,  штити од напада зграду суда, другим 
радњама штити имовину и лица у згради,  чува и одржава у технички исправном стању 
ватрено оружје и муницију, сачињава писмени извештај у случају употребе средстава 
принуде, у који уноси податке о лицу против кога је средство принуде употребљено и 
разлозима за употребу. 
 
 Распоред запослених државних службеника и намештеника у правосудној 
стражи: 
 
 Зоран Стајић – руководилац правосудне страже; намештеник IV врсте 
 Милош Димитријевић – правосудни стражар; намештеник IV врсте 
 Ивана Милошевић  – правосудни стражар; намештеник IV врсте 
 Милош Радивојевић – правосудни стражар; намештеник IV врсте 
 Милан Ратковић – правосудни стражар; намештеник IV врсте 
 Саша Стевановић – правосудни стражар; намештеник IV врсте 
 Данијела Михајловић - правосудни стражар; намештеник IV врсте 
 Милан Петровић - правосудни стражар; намештеник IV врсте 
 Милан Ђокић - правосудни стражар; намештеник IV врсте 
 
 

5. СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ 
 
 Судије поротници су грађани који учествују у суђењима. 
 
 Законом о судијама („Сл. гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010 и 
8/2012), у члановима од 81. до 88. су прописани: услови за именовање судија 
поротника, поступак именовања, заклетва, удаљење са функције, неспојивост са другим 
службама, пословима и поступцима, регулисане накнаде и награде, као и трајање и 
престанак функције судије поротника. 
 
 Одлуком Високог савета судства о именовању судија поротника за 
мандатни период од пет година („Сл. гласник РС“, бр. 144/2014 од 7.12.2014. године) 
за Апелациони суд у Нишу именовано је укупно десет (10) судија поротника: 
 
 

Звонко Динић 
 Зорица Ђукић 
 Мирјана Луковић 
 Биљана Митровић 
 Саша Перић 
 Новица Петковић 
 Зоран Пешић 
 Јагода Побор 
 Зорица Стојановић 
 Драгана Шарић 
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6. РАДНО ВРЕМЕ И СУДСКИ ОДМОР 
 

6.1. Радно  време 
 
 Радно време Апелационог суда у Нишу је сваким радним даном од 07,30 до 
15,30 часова и одређено је од стране председника Врховног касационог суда. 
 

 
6.2. Годишњи одмор 

 
 Приликом сачињавања распореда коришћења годишњег одмора води се рачуна о 
томе да у суду остане довољан број судија и судског особља како би се обезбедило 
несметано вођење поступака у предметима за које је законом прописана хитност у 
поступању (притворским предметима, поступцима према малолетницима, радним 
споровима, породичним споровима и др.). 
 
 

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТИМА 
 
 Информације у вези са предметима који се налазе у раду у Апелационом суду у 
Нишу, странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити у судској 
писарници сваког радног дана у току радног времена суда (од 07,30 до 15,30 часова). 
 
 Према одредбама Судског пословника, писарница даје обавештења о стању 
предмета на основу података из уписника и списа која садрже само нужне податке о 
стадијуму поступка у коме се предмет налази и друга слична обавештења. 
 
 Обавештења се дају усмено и у писаној форми, а кратка и хитна обавештења 
могу се дати и телефоном, ако је то по природи ствари могуће. 
 
 
 
 
 У судској писарници могу се добити следеће информације: 
 

1. о броју предмета (у року од три дана од достављања предмета од стране 
првостепеног суда овом суду); 

2. о личном имену судије коме је предмет додељен у рад (у року од три дана од 
достављања предмета од стране првостепеног суда овом суду); 

3. о кретању предмета. 
 

Странке могу да прегледају, фотокопирају и преписују списе код којих је поступак у 
току, у свако време, осим три дана пре заказаног рочишта, уколико би се тиме ометала 
припрема суђења.  
 
 О захтеву за прегледање, фотокопирање и преписивање списа одлучује се у 
складу са законом, а обавештење о месту и времену прегледања списа доставиће се 
односно саопштити странци на погодан начин, најкасније у року од 24 сата од пријема 
захтева. 
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 Странке могу да прегледају и преписују списе у судској писарници под надзором 
судског особља.  
 
 Осталим лицима која имају оправдан интерес да прегледају, фотокопирају и 
преписују поједини спис, дозвола се даје у складу са законом. По правноснажном 
окончању поступка дозволу за прегледање списа даје председник суда. 
 
 Ако се захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа односи на 
информацију од јавног значаја, о захтеву одлучује председник суда у року од 15 дана од 
дана пријема захтева у складу са посебним законом. 
 
 

8. ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА НА РАД СУДА 
 
 Право на подношење притужбе, рок и поступак за решавање по поднетој 
притужби регулисани су Законом о уређењу судова и Судским пословником. 
 
  Одредбом чл. 8. Закона о уређењу судова,предвиђено је да странка или други 
учесник у судском поступку имају право притужбе на рад суда када сматрају да се 
поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на 
његов ток и исход. 
 
 Када странка или други учесник у судском поступку поднесе притужбу, 
Председник суда је дужан да је размотри и да о њеној основаности и предузетим 
мерама обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда, у 
року од 15 дана од дана пријема притужбе. 
 
 Ако је притужба поднета преко Министарства, вишег суда или Високог савета 
судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се истовремено 
Министар, председник непосредно вишег суда и Високи савет судства. 
 
 Апелациони суд у Нишу поступа по притужбама странака које се односе на рад 
овог суда, као и на рад судова са подручја своје месне надлежности. 
 
 Предмет притужбе не може бити сама одлука суда или правни став који је суд 
заузео, што се преиспитује у поступку по правним лековима, већ се притужба 
председнику суда може изјавити због одуговлачења поступка или других 
неправилности у поступку (нпр. због неправилности код расподеле предмета судијама, 
одлагања расправа без разлога, у случајевима када суд не испоштује законске рокове за 
заказивање расправе или доношење одлуке или уколико суд неиспоштује принцип 
хитног решавања одређених врста предмета).  
 
 Поред тога, потребно је да странке у притужбама које подносе означе све битне 
податке, како би председник суда могао да испита притужбу, а посебно: име и презиме 
подносиоца притужбе, број предмета на чије решавање се жале, име и презиме судије 
који поступа у предмету итд, како поступак испитивања притужбе не би, због 
недостајућих података, био дужи него што је потребно. 
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 Све притужбе на рад судија и судског особља, као и ургенције, подносе се у 
писаном облику, председнику Апелационог суда у Нишу, а предају се сваким радним 
даном у пријемној канцеларији Суда или поштом. 
 
 Образац притужбе налази се на крају Информатора  
 
 

9. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 
 Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник 
РС“, бр. 120/04, 54/2007 и 104/2009), који је ступио на снагу дана 13.11.2004. 
године,уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу 
органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења 
слободног демократског поретка и отвореног друштва. 
 
 Основно начело промовисано овим законом је да свако ко затражи има право да 
сазна сваку информацију која је у поседу власти, осим у случајевима када је Закон 
одредио другачије. 
 
 Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом 
располаже орган јавне власти, која је настала у раду или у вези с радом органа јавне 
власти, која је садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност 
има оправдан интерес да зна. 
 
 Орган јавне власти јесте државни орган, орган територијалне аутономије и 
локалне самоуправе, организација којој је поверено вршење јавних овлашћења, као и 
правно лице које оснива или финансира државни орган, у целини или у претежном 
делу. 
 
 Свако има право на приступ информацијама под једнаким условима. 
 
 Законом се уводи претпоставка да је тражена информација она информација коју 
јавност има оправдан интерес да зна, односно, уводи се претпоставка основаности 
захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 
 
 Постоје четири основна законска права у погледу приступа информацијама од 
јавног значаја (чл. 5. Закона): 
 

1. право онога ко тражи да му буде саопштено да ли орган јавне власти поседује 
одређену информацију, односно, да ли му је та информација доступна; 

2. право тражиоца да му се информација од јавног значаја учини доступном тако 
што ће му се, без накнаде, омогућити увид у документ који ту информацију 
садржи; 

3. право тражиоца да добије копију документа који садржи тражену информацију, 
уз уплату прописане накнаде у висини нужних трошкова израде копије 
документа и 
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4. право тражиоца да му се копија документа пошаље на адресу поштом, факсом, 
електронским путем или на други начин, уз уплату прописане накнаде у висини 
нужних трошкова упућивања. 

 
9.1. Подношење захтева 

 
 Захтев мора да садржи назив суда, име, презиме и адресу тражиоца информације 
и што прецизнији опис тражене информације, а може да садржи и друге податке који 
олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за 
подношење захтева. 
 

9.2. Поступак по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја пред Апелационом судом у Нишу 

 
1. Уколико захтев не садржи податке које мора имати, односно ако је неуредан, 

тражилац информације ће се кроз упутство о допуни поучити како да отклони те 
недостатке. Ако тражилац информације не отклони недостатке у одређеном року, 
односно у року од 15 дана од пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по 
захтеву не може поступати, суд ће донети закључак о одбацивању захтева као 
неуредног. 
 

2. Суд је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, пружи му на увид документ 
који садржи тражену информацију, односно, изда му или упути копију тог документа. 
Ако суд из оправданих разлога није у могућности да у року од 15 дана од пријема 
захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ 
који садржи тражену информацију и да му изда, односно упути копију тог документа, 
тада је дужан да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, 
обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана 
пријема захтева. У том року мора обавестити тражиоца о поседовању информације, 
ставити му на увид документ који садржи тражену информацију и издати му, односно 
упутити копију тог документа. 
 

3. Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од 
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно, да је од значаја за 
угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, суд мора тражиоца 
да обавести о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи 
тражену информацију, односно, да му изда копију тог документа најкасније у року од 
48 сати од пријема захтева. Ако удовољи захтеву тражиоца, суд неће издати посебно 
решење, него ће о томе сачинити службену белешку, а у случају одбијања захтева, у 
целини или делимично, суд ће без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема 
захтева, донети решење о одбијању захтева и то решење писмено образложити, те 
упутити тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења (жалбу 
која се може изјавити Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података 
о личности). 
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9.3. Право жалбе 
 

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од 
јавног значаја и заштиту података личности ако суд: 
 

1. одбије да га обавести о томе да ли поседује одређену информацију од јавног 
значаја или да ли му је она доступна, 

2. одбије да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му 
изда или упути копију документа (зависно од тога шта је тражено) или то не 
учини у прописаном року од 15 дана (изузетно, у року од 40 дана, из оправданих 
разлога, из чл. 16 ст. 3. Закона или у року од 48 часова за информације које су од 
значаја за заштиту живота или слободе неког лица или за угрожавање или 
заштиту здравља становништва и животне средине), 

3. услови издавање копије документа који садржи тражену информацију уплатом 
накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије, 

4. не стави на увид документ који садржи тражену информацију употребом опреме 
којом суд располаже, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом 
сопствене опреме, 

5. не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда 
копију тог документа на језику на којем је захтев поднет када располаже 
документом на том језику. 

 
 Законски рок у коме Повереник треба да донесе одлуку по жалби је 30 дана од 
предаје жалбе. 
 
 Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја установљен је 
Повереник за информације од јавног значаја, као самосталан државни орган независан у 
вршењу своје власти, који сходно одредбама закона има положај другостепеног органа 
приликом решавања о основаности захтева за приступ информацијама од јавног 
значаја.  
 
 Служба повереника налази се у Београду, у улици Светозара Марковића 42, а 
адреса за слање поште је: Београд, Немањина 22-26. Контакт телефон Кабинета 
Повереника и Сектора за жалбе и притужбе на доступност информација: 011/3408-900, 
број факса: 011/2685-023, имејл адреса: office@poverenik.org.rs  
 
 
 
 

9.4. Искључење и ограничење слободног приступа  информацијама од 
јавног значаја 

 
Законом су таксативно наведени случајеви у којима се тражиоцу информације 

може одбити право приступа траженој информацији (чл. 9, 13. и 14. Закона). Ван 
изузетака прописаних Законом, сваки приступ траженој информацији је слободан. 
 
 Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја, уколико би тиме: 
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1. угрозио живот, здравље, сигурност или неко друго важно добро неког лица; 
2. угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење 

за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, 
извршење пресуде, спровођење казне или било који други правно уређени 
поступак или фер поступање и правично суђење; 

3. озбиљно угрозио одбрану земље, националну и јавну безбедност или 
међународне односе; 

4. битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи 
или битно отежао остварење оправданих економских интереса; 

5. учинио доступним информацију или документ за који је прописима или 
службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, 
службена, пословна или друга тајна, односно, документ који је доступан само 
одређеном кругу лица и због чијег би одавања могле наступити тешке правне 
или друге последице по интересе заштићене законом, који претежу над 
интересом за приступ информацији. 

 
 Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на 
углед или неко друго право лица на које се тражена информација односи, осим: 
 

1. ако је лице на то пристало; 
2. ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност и, нарочито, 

ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација 
важна с обзиром на функцију коју то лице врши; 

3. ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним 
животом, дало повода за тражење информације. 

 
 Орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја ако се ради о информацији која је већ објављена и 
доступна у земљи или на интернету. У овом случају, орган власти ће у одговору на 
захтев означити извор информације (број службеног гласила, назив публикације и сл.) и 
где је и када тражена информација објављена, осим у случају када је то општепознато. 
 Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ 
информацијама од јавног значаја, а нарочито ако је тражење неразумно, учестало, ако 
се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или ако се тражи 
превелик број информација. 
 

9.5 Накнада трошкова за приступ информацијама од јавног значаја 
 
 Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија 
документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати 
накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове 
упућивања. 
 
 Уредба Владе Србије о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије 
докумената на којима се налазе информације од јавног значаја (,,Сл. гласник РС“, бр. 
8/2006) прописује висину накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације 
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за израду копије и упућивање копије докумената на којима се налази информација од 
јавног значаја према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
 
 Према трошковнику који је саставни део ове Уредбе трошкови копије документа 
у зависности од његове врсте износе: 
 
 документа на формату А3 – 6 динара по страни;  
 документа на формату А4 – 3 динара по страни; 

 документа у електронском запису (дискета) 20 динара;  
 документа на CD – 35 динара;  

 документа на DVD – 40 динара; документа на аудио касети – 150 динара;  
 документа на аудио-видео касети – 300 динара,  

 претварање једне стране документа из физичког у електронски облик – 30 
динара. 

 
 За упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према редовним 
износима у ЈП ,,ПТТ Србије“. Уколико висина нужних трошкова за издавање копија 
докумената на којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 
динара, тражилац информације је дужан да пре издавања информације положи депозит 
у износу од 50% од износа нужних трошкова према трошковнику. 
 
 Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи од плаћања 
нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а 
посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или 
телефакса. 
 
 Од плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају 
ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију 
документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена 
информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и 
животне средине, осим када се ради о информацији која је већ објављена и доступна у 
земљи или на интернету (чл. 17. ст. 4. Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја). 
 
 

 
10. ЈАВНОСТ РАДА СУДА И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У 
НИШУ 
 
 Јавност рада суда обезбеђује се: 
 

1. омогућавањем непосредног приступа раду суда, 
2. истицањем времена, места и предмета суђења на видном месту испред 

просторије у којој ће се суђење одржати, 
3. поступањем Суда по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја, 
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4. непосредним информисањем јавности о раду суда путем саопштења, 
конференција за новинаре, наступа председника суда и портпарола у медијима, 

5. објављивањем судских одлука, 
6. објављивањем правних схватања, 

7. објављивањем годишње публикације суда – Информатора о раду суда као и  
8. преко интернет презентације суда. 

 
 
 Обавештавање јавности о раду суда 
 
 У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања 
јавности о раду суда и судским поступцима, председник, судије и судско особље дужни 
су да обезбеде потребне услове, као и одговарајући приступ медијима у погледу 
актуелних информација и поступака који се одвијају у суду, водећи, при том, рачуна о 
интересима поступка, о приватности, као и о безбедности учесника у поступку. 
 
 Време, место и предмет суђења свакодневно се објављују на видном месту 
испред просторије у којој ће се суђење одржати или на други погодан начин. 
 
 Судски поступци су у начелу јавни те сви пунолетни грађани као и 
представници медија, имају право да присуствују јавним седницама већа, расправама и 
претресима. За суђење за које постоји веће интересовање јавности, судска управа ће 
обезбедити просторију која може примити већи број лица. Судско веће је тада дужно 
да, по налогу председника, одржи суђење у тој већој просторији која је обезбеђена. 
 
 Јавност је искључена: 
 

1. у свим кривичним поступцима према малолетницима, 

2. у поступцима у вези са породичним односима. 
 
 Суд може у свако доба, по службеној дужности или по предлогу странака, али 
увек по узимању њихових изјава, искључити јавност за цео главни претрес или један 
његов део, ако то захтевају интереси заштите морала, заштите јавног поретка, заштите 
националне безбедности, заштите малолетника или заштите приватног живота учесника 
у поступку, или када је то, по мишљењу суда, неопходно с обзиром на посебне 
околности због којих би јавност могла да повреди интересе правде. Одлуку о 
искључењу јавности доноси веће решењем, које мора бити образложено и јавно 
објављено. Искључење јавности не односи се на странке, оштећеног, њихове 
заступнике и браниоца. 
 

10.1. Фотографисање и снимање 
 
 Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда може се обавити само уз 
претходно прибављено писано одобрење председника суда, у складу са посебним 
законом. 
 
 Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима у циљу јавног 
приказивања снимка обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно 
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прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и 
учесника снимљене радње. Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање 
води се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности 
учесника у поступку. 
 
 Фотографисање и аудио и видео снимање у судници, након прибављеног 
одобрења, обавља се под надзором судије – председника већа, на начин који не ремети 
ток суђења и ред у судници. 
 
 Оптичка снимања не могу се вршити на главном претресу, осим кад за поједини 
главни претрес то одобри председник Врховног касационог суда. Ако је снимање на 
главном претресу одобрено, веће може из оправданих разлога одлучити да се поједини 
делови главног претреса не снимају (чл. 179. ст. 2. ЗКП). Наведени снимци, не могу се 
јавно приказивати без писаног одобрења странака и учесника снимљене радње. 
 
 Молба или захтев за фотографисање или снимање у згради Суда подноси се 
председнику Апелационог суда у Нишу, у писаном облику, најкасније два дана пре 
заказаног суђења. Одобрење за фотографисање и/или снимање даје председник суда, 
такође у писаном облику. 
 

10.2. Саопштења за јавност 
 
 Информисање јавности о раду Апелационог суда у Нишу остварује се и путем 
издавања саопштења за јавност, организовањем конференција за новинаре као и путем 
наступа председника суда и портпарола у медијима.  
 
 

10.3. Интернет презентација суда 
 
 Апелациони суд у Нишу поставио је своју интернет презентацију  на адреси: 
http://www.ni.ap.sud.rs. На нашој интернет страници налазе се подаци о оснивању суда, 
унутрашњем уређењу и руковођењу у суду, судијама и судском особљу, надлежности 
Суда, јавности рада, контакт телефонима, имејл адресама као и остали подаци који се 
тичу организације и рада Апелационог суда у Нишу. 
 
 
 
 
 
 

11. ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 У 2011. години било је укупно 3 јавне набавке мале вредности и све су  
реализоване. 
 
 У 2012. години планиране су 4 набавке добара и то набавка: архивских полица, 
бензина за службена возила, канцеларијског материјала и рачунарске опреме. Због 
квара инвертер климе у сервер сали морала је да буде спроведена и пета набавка. 
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ЈНМВ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Су IV -
22-21/12 
 

- Набавка архивских полица  
- Вредност набавке је 240.000,00 дин. (283.200,00 са ПДВ-ом).  
- Набавка је изузета из примене ЗЈН на основу чл.26 ст.2 Закона 

ЈН 1/12 
- Набавка бензина за службена возила за потребе Апелационог суда 
- Процењена вредност набавке је 530.293,00 дин без ПДВ-а  
- Поступак је обустављен јер није стигла ни једна понуда 

ЈН 2/12 
- Набавка инвертер клима уређаја за сервер салу 
- Реализована вредност набавке је 63.135,00 дин. без ПДВ-а 
- Набавка је изузета из примене ЗЈН на основу чл.26 ст.2 Закона 

ЈН 3/12 

- Набавка канцеларијског материјала разврстана у две партије 
- Партија 1 - потрошни папирни материјал, процењене вредности 

1.000.000,00 дин. са ПДВ-ом 
- Партија 2 - тонери, процењене вредности 1.700.000,00 дин. са ПДВ-ом 
- Набавка је обустављена у целини јер није добијена ни једна понуда 

ЈН 4/12 

- Набавка рачунарске опреме разврстана у две партије 
- Партија 1 – 20 рачунара, 20 монитора и 12 штампача, процењене 

вредности 1.700.000,00 дин. са ПДВ-ом 
- Партија 2 – 3 фотокопир апарата, процењене вредности 530.000,00 са 

ПДВ-ом 
- Набавка је обустављена јер су за Партију 1 стигле две благовремене 

понуде понуда од којих је једна неодговарајућа а друга неприхватљива 
- Набавка је обустављена за Партију 2 јер стигла само једна 

неприхватљива понуда 

ЈН 5/12 

- Набавка канцеларијског материјала разврстана у две партије 
- Партија 1 – папирни потрошни материјал 
- Партија 2 – тонери, процењене вредности 1.500.000,00 са ПДВ-ом 
- Набавка за Партију 1 је спроведена, вредност набавке је 1.231.555,00 

без ПДВ-а, односно 1.453.243,90 дин. са ПДВ-ом. 
- Набавка за Партију 2 је обустављена јер није стигла ниједна исправна 

понуда 

ЈН 6/12 

- Набавка рачунарске опреме разврстана у две партије 
- Партија 1 - 20 рачунара, 20 монитора и 12 штампача, процењене 

вредности 1.700.000,00 дин. са ПДВ-ом 
- Партија 2 – 3 фотокопир апарата, процењене вредности 530.000,00 са 

ПДВ-ом 
- Набавка за партију 1 је спроведена, вредност набавке је 1.534.400,00 

дин. без ПДВ-а, односно 1.686.816,00 дин. са ПДВ-ом. 
- Набавка за Партију 2 је спроведена, вредност набавке је 418.572,00 дин 

без ПДВ-а, односно 502.286,40 дин са ПДВ-ом.  

ЈН 7/12 

- Набавка тонера 
- Процењена вредност 1.500.000,00 динара са ПДВ-ом 
- Набавка је спроведена, вредност набавке је 1.225.300,00 дин. без ПДВ-а 

односно 1.470.360,00 са ПДВ-ом 
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У 2013. години суд није планирао јавне набавке јер је имао у виду да: 
 

- је чл. 48 и чл. 49. Закона предвиђено формирање Управе за заједничке послове и 
Тела за централизоване јавне набавке који треба да преузму послове јавних 
набавки у 2013. години, 

- су суду опредељена средства само на економској класификацији 426, 
- суд има до 19.10.2013. године закључен уговор за набавку папирног 

канцеларијског материјала, економска класификација 426100, Ознака из општег 
речника набавке: 30192000 и  

- суд има до 31.12.2013. године закључен уговор за набавку тонера, економска 
класификација  426111, Ознака из општег речника набавке: 30192000. 

  
Високи савет судства је 13.09.2013. године електронском поштом доставио акт 

Управе за заједничке послове републичких органа бр. 404-02-1255/2013-01 од, 
29.08.2013. године, којим нас је обавестио да Управа није у могућности да преузме на 
себе спровођење јавних набавки.  

  
Имајући у виду да истиче рок за раније склопљени уговор за набавку папирног 

канцеларијског материјала и да је суд у обавези да изабере добављача за погонско гориво 
за моторна возила, суд је спровео поступке за предметне  набавке.   

 
Одлуком Високог савета судства од 22.10.2013. године извршена попуна 

упражњених радних места за судије пријемом 8 (осам) судија, због чега је поднет захтев 
Су. IV-22-64/13, од 31.10.2013. године, за одобрење набавке канцеларијског намештаја и 
рачунарске опреме на економској класификацији 512. 

  
Подаци о закљученим уговорима:  
 
- За јавну набавку 1/13, деловодни број Су. VIII-41-1/13, економска класификација 

426100, oзнака из општег речника набавке: 30192000,  закључен је уговор са 
понуђачем Радња за промет робе на велико и мало, сервисирање електричних 
уређаја, фотокопирање и фотографисање „Сигма“ из Ниша, са пословним седиштем 
у Нишу у ул. Деспота Ђурђа бр.2, локал бр.5, ПИБ 100684893, Матични број 
52272254, кога заступа власник Драган Јовановић. 

 
 Уговорена вредност за процењену потрошњу је 1.008.125,00 дин. без ПДВ-а, 

односно 1.209.750,00 динара са ПДВ-ом. Набавка ће се вршити сукцесивном 
испоруком, према потреби наручиоца. 

 
- За јавну набавку 3/13, деловодни број Су. VIII-41-3/13, економска класификација 

426411, oзнака из општег речника набавке: 09132100,  закључен је уговор са 
понуђачем Нафтна компанија „Лукоил Србија“ АД Београд, из Београда, ул. 
Михајла Пупина бр.165д, ПИБ 100000830, Матични број 07524951, кога заступа 
старији менаџер за комерцијалу Роман Јарославски. 

 
 Уговорена цена по литру је 125,33 дин. без ПДВ-а, за процењену потрошњу од 2500 

литара безоловног бензина БМБ 95.  
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За набавку деловодни број Су. IV 22-64/13 склопљена су уговора са два понуђача и то: 
 

 са понуђачем „CopyPrinters“ из Ниша, са седиштем у Нишу у ул. Стојана 
Новаковића бр.11/3, ПИБ СР102386552, Матични број 61086684, кога заступа 
власник Зоран Марковић, за куповину 5 ласерских штампача „Lexmark E 
460dn“, економска класификација 512, Ознака из општег речника набавке: 
30232110. Уговорена цена је 121.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 145.200,00 са 
ПДВ-ом и 

 
 са понуђачем Мешовито предузеће за унутрашњу и спољну трговину „Глобус 

Промет“ д.о.о. из Београда, са седиштем у Београду у ул. Др. Агостина Нета бр. 
60 за куповину 8 дигиталних диктафона ОLIMPUS модел DS 2500 и 4 
дигиталних репродуктора ОLIMPUS модел АS 2400 (комплет), економска 
класификација 512, ознака из општег речника набавке: 32332100. Укупна 
уговорена цена је 345.240,00 дин. без ПДВ-а, односно 414.288,00 дин. са ПДВ-
ом. 

 
У 2014. години спроведене су три јавне набавке мале вредности и три јавне 

набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама. 
 

ЈНМВ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ЈН 1/14 
Рб. 1.1.1 

- Набавка добра безоловног бензина за службена возила за потребе 
Апелационог суда 

- Процењена количина бензина је 6500 литара 
- Процењена вредност набавке је 830.000,00 дин. без ПДВ-а  
- Уговорена вредност набавке је 820.105,00 дин. без ПДВ-а 
- Набавка је спроведена у поступку јавне набавке мале вредности 

ЈН 2/14 
Рб. 1.1.2 

- Набавка добра канцеларијског материјала-тонера 
- Процењена вредност набавке је 815.250,00 дин. без ПДВ-а 
- Уговорена вредност набавке је 660.510,00 дин. без ПДВ-а 
- Набавка је спроведена у поступку јавне набавке мале вредности 

ЈН 3/14 
Рб. 1.1.3 

- Набавка добра електричне енергије 
- Процењена вредност набавке је 1.833.333,33 дин. без ПДВ-а 
- Процењена просечна потрошња је 18676 kWh од тога 14583 kWH по 

вишој тарифи и 3642 kWh по нижој тарифи 
- Уговорена цена за 1 kWh више тарифе је 5,74 дин. без ПДВ-а и за 1 

kWh ниже тарифе је 3,82 дин. без ПДВ-а 
- Набавка је спроведена у поступку јавне набавке мале вредности 

ЈН 4/14 
Рб. 2.1.1 

- Набавка добра 16 канцеларијских ормара 
- Процењена вредност 175.000,00 без ПДВ-а 
- Уговорена вредност набавке је 139.200,00 без ПДВ-а 
- Набавка је спроведена као набавка испод лимита одређеног чл.39. ст.2. 

Закона о јавним набавкама 

ЈН Рб. 
2.1.2 

- Набавка самостојећих вешалица за одећу-чивилука је предвиђена 
планом набавки за 2014. годину јер су за њу одређена средства по 
апроприацијама,  

- Набавка није спроведена јер није добијена сагласност иако су за њу 
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буџетом опредељена средства 

ЈН 5/14 
Рб.2.1.3 

- Набавка добра 3 ласерска штампача 
- Процењена вредност набавке је 50.833,00 дин. без ПДВ-а 
- Уговорена вредност набавке је 50.400,00 дин без ПДВ-а 
- Набавка је спроведена као набавка испод лимита одређеног чл.39. ст.2. 

Закона о јавним набавкама  
 

Подаци о закљученим уговорима у јавним набавкама мале вредности 
 
-  За јавну набавки безоловног бензина бр.1/14, деловодни број Су. VIII-41-1/14, 

економска класификација 426411, oзнака из општег речника набавке: 09132100, 
закључен је уговор са понуђачем НИС ад Нови Сад, са пословним седиштем у 
Новом Саду у ул. Народног фронта бр.21, 21000 Нови Сад, ПИБ 104052135, 
Матични број 20084693. 

 
 Уговорена цена по литру је 126.17 дин. без ПВА-а, вредност за процењену 

потрошњу је 820.105,00 дин. без ПДВ-а, односно 984.126,00 динара са ПДВ-ом. 
Набавка ће се вршити сукцесивном испоруком, према потреби наручиоца. 

 
- За јавну набавку канцеларијског материјала-тонер касета за ласерске штампаче, 

ознака из општег речника 30125110, фотокопир апарате, ознака из општег речника 
30125120 и трака за матричне штампаче, ознака из општег речника 30192320, 
бр.2/14, деловодни број Су. VIII-41-2/14, економска класификација 426111, 
закључен је уговор са понуђачем Привредно друштво за трговину ''BROKER'' 
Д.О.О. из Ниша, са седиштем у ул. Ктитор бр.23, ПИБ 100615356, Матични број 
07606575, кога заступа Миодраг Панчић. 

 
 Уговорена вредност је 660.510,00 дин. без ПДВ-а. 

- За јавну набавку електричне енергије бр.3/14, деловодни број Су.VIII-41-3/14, 
економска класификација 421200, ознака из општег речника 09310000 – електрична 
енергија, закључен је уговор са понуђачем ЕПС снабдевање д.о.о., са седиштем у 
Београду у ул. Царице Милице бр. 2, ПИБ 108057105, матични број 20924195. 

Уговорена вредност је 1.171.434,00 динара без ПДВ-а, док је цена за 1kWh више 
тарифе 5,74 дин. без ПДВ-а и за 1kWh ниже тарифе 3,82 дин. без ПДВ-а. 

 
За набавку деловодни број Су. IV 22-64/13 склопљена су уговора са два понуђача и то: 
 

 са понуђачем „CopyPrinters“ из Ниша, са седиштем у Нишу у ул. Стојана 
Новаковића бр.11/3, ПИБ СР102386552, Матични број 61086684, кога заступа 
власник Зоран Марковић, за куповину 5 ласерских штампача „Lexmark E 
460dn“, економска класификација 512, Ознака из општег речника набавке: 
30232110. Уговорена цена је 121.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 145.200,00 са 
ПДВ-ом и 

 
 са понуђачем Мешовито предузеће за унутрашњу и спољну трговину „Глобус 

Промет“ д.о.о. из Београда, са седиштем у Београду у ул. Др. Агостина Нета бр. 
60 за куповину 8 дигиталних диктафона ОLIMPUS модел DS 2500 и 4 
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дигиталних репродуктора ОLIMPUS модел АS 2400 (комплет), економска 
класификација 512, ознака из општег речника набавке: 32332100. Укупна 
уговорена цена је 345.240,00 дин. без ПДВ-а, односно 414.288,00 дин. са ПДВ-
ом. 

  
12. БУЏЕТ АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА 

 
Финансијска средства за рад Апелационог суда у Нишу обезбеђују се у буџету 

Републике Србије на нивоу сва четири Апелациона суда, сходно Закону о буџетском 
систему Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.54/09) и Закона о буџету 
Републике Србије за текућу годину. 

 
 
12.1. Буџет апелационих судова за 2014. годину према Закону о буџету   

Републике Србије за 2014. годину („Сл. гласник РС“,бр. 110 /2013) 
 

6.5 Апелациони судови 
330 судови 

Економска Опис         Укупна  
Класификација                        средства 
 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)  1.168.985.000 
  Део средстава ове апроприације у износу од  
  477.820.000 дин. намењен је за плате судија, а средства 
  у износу од 492.061.000 динара за плате судијског 
  особља  
 412 Социјални доприноси на терет послодавца  209.463.000 
  Део средстава ове апроприације у износу од 85.680.000 
  динара намењен је за доприносе за судије, а средства у 
   износу од 88.083.000 динара за доприносе за судијско 
  особље 
 413 Накнаде у натури   250.000 
 414 Социјална давања запосленима  1.000 
 415 Накнада трошкова за запослене  44.000.000 
 416 Награде запосленима и остали посебни расходи  1.000 
 421 Стални трошкови  57.083.000 
 422 Трошкови путовања  2.000.000 
 423 Услуге по уговору  26.674.000 
 425 Текуће поправке и одржавања  6.065.000 
 426 Материјали  23.796.000 
 482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали  300.000 
                        Извори финансирања за функцију 330: 
        01            Приходи из буџета                                                                 1.165.564.000 
        04            Сопствени приходи буџетских корисника                              373.053.000 
        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           1.000 
  Укупно за функцију 330:  1.538.618.000 
                        Извори финансирања за главу 6.5: 
        01            Приходи из буџета                                                                 1.165.564.000 
        04            Сопствени приходи буџетских корисника                              373.053.000 
        13            Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           1.000 
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  Свега за главу 6.5:  1.538.618.000 
 

 

12.2. Буџет апелационих судова за 2015. годину према Закону о буџету    
Републике Србије за 2015. годину („Сл. гласник РС“,бр.142/2014) 

 
6.5.                     Апелациони судови 

 
Економска Опис                Укупна  
Класификација                                средства 
 
        Извор финансирања за главу 6.5 
                                                                                                                          1.418.801.000 
   01       Приходи из буџета             1.204.600.000 
        04       Сопствени приходи буџетских корисника                             214.200.000 
        13            Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           1.000 
 
                        Рад судова                                                                               1.418.801.000 
330                  Судови                          1.418.801.000 
        Спровођење судских поступака Апелационих судова          868.801.000 
 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)  605.801.000

   
 412 Социјални доприноси на терет послодавца  108.200.000 
 413 Накнаде у натури   300.000 
 415 Накнада трошкова за запослене  42.000.000 
 421 Стални трошкови  54.000.000 
 422 Трошкови путовања  3.000.000 
 423 Услуге по уговору  35.000.000 
 426 Материјали  20.000.000 
 482 Порези, обавезне таксе и казне   500.000 
 
  Административна подршка спровођењу судских  
  поступака Апелационих судова                                                                  . 
      411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                        466.500.000 
 412 Социјални доприноси на терет послодавца                              83.500.000 
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13. ПРЕГЛЕД  ДОДЕЉЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА АПЕЛАЦИОНОМ 
          СУДУ У НИШУ ЗАПЕРИОД 01.01 - 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 
 
 

      
тражено додељено разлика 

апропри
ација конто опис   укупно 01 04   

421 

421100 Трошкови платног промета 
и банкарске услуге 700.000,00     

10.000.000,00     3.000.000,00     7.000.000,00      

  

421200 Енергетске услуге 4.476.000,00       

421300 Комуналне услуге 400.000,00       

421400 Услуге комуникација 550.000,00       

421500 Трошкови осигурања 25.000,00       

421900 Остали трошкови 6.000,00       

  6.157.000,00     10.000.000,00     3.000.000,00     7.000.000,00     3.843.000,00 

422 422100 Трошкови службнених 
путовања 603.000,00     500.000,00     0,00     500.000,00     -103.000,00 

423 

423300 Услуге образовања и 
усавршавања 120.000,00     

         900.000,00      300.000,00     600.000,00     

  

423400 Услуге информисања 60.000,00       

423500 Стручне услуге 200.000,00       

423700 Репрезнтација 50.000,00       

423900 Остале опште услуге 20.000,00       

  450.000,00            900.000,00           300.000,00             600.000,00      450.000,00  
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425 

425100 
Текуће поправке и 
одржавање зграде и 
објеката 

600.000,00     
1.565.000,00  1.500.000,00     65.000,00     

  

425200 Текуће поправке и 
одржавање опреме 400.000,00       

  1.000.000,00     1.565.000,00     1.500.000,00     65.000,00     565.000,00  

426 

426100 Административни 
материјал 2.002.000,00     

       3.580.000,00              80.000,00            3.500.000,00      

  

426300 
Материјал за 
усавршавање и 
образовање запослених 

180.000,00     
  

426400 Материјал за саобраћај 700.000,00       

426800 Материјал за одржавање 
хигијене и угоститељство 100.000,00     

  

426900 Материјал за посебне 
намене 70.000,00     

  
  3.052.000,00         3.580.000,00              80.000,00      3.500.000,00  528.000,00  
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14. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА 
 

ЗАХТЕВ ЗАРАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА 
 
 

________________________________ суду 

у _______________________________ 
 
 
Молим да ми се дозволи разгледање списа бр. _____/_____ а који се налази: 

- у писарници. 
- у архиви 
 
Подносилац захтева: 
 
Име и презиме   _____________________________________________________________________ 
 
Лична карта бр.  ________________________ Адвок. лег. бр. _______________________________ 
 
Својство   __________________________________________________________________________ 
 
Адреса  _________________________________________ Тел. бр. ___________________________ 
 
 

    Потпис 
   ________________________________ 

 
Разгледање списа дозволио 

       судија 

       ______________________________ 
 
 
 
По одобрењу судије обавестити подносиоца захтева да може да изврши разгледање 

дана___________________ од___ до___ часова, соба бр. ________ уз наплату таксе од дин. 

__________. коју уплатити на жиро рачун суда бр. ________________________________ 

 
 
Спис разгледао подносилац молбе 
дана ________________________________ 
 
 

        Референт 

_____________________________ 
 
Такса наплаћена - прилог признаница 
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15. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕПИС И ФОТОКОПИРАЊЕ СПИСА 
 

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕПИС И ФОТОКОПИРАЊЕ 
 
 
________________________________ суду 

у ________________________________ 
 
 

М О Л Б А 
 
 
Молим да ми се изда препис - фотокопија из предмета бр.-----/---, и то следећих докумената: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
                           Датум  
________________________________ 

                                      Подносилац молбе 
                      ________________________________ 

         адреса: ________________________________ 
      телефон: ________________________________ 
 

 
 
                   Одобрава судија 

________________________________ 
 

По одобрењу судије и извршеном препису - фотокопији, обавестити подносиоца молбе да дође у суд , 

соба бр. ______________ од  до часова ради преузимања тражених преписа  фотокопија, 

уз наплату таксе у износу од ______________ дин. коју уплатити на жиро рачун суда 

бр.___________________________ 

 

       Препис - фотокопију примио 
________________________________ 

                               Овлашћени радник суда 

                      ________________________________ 
 

 
 
Такса наплаћена, доказ приложена признаница. 
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16. ОБРАЗАЦ ПРИТУЖБЕ 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

(назив и седиште органа на који се притужба односи) 
 
 
Чланом 8. Закона о уређењу судова утврђено је право странке и другог учесника у судском поступку 
на притужбу, кад сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав 
недозвољен утицај на његов ток и исход. 
 
 

Подносилац притужбе: 

___________________________________________________________________________________ 
(име и презиме, адреса) 

 
 
Ознака и број судског, тужилачког предмета: 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
Својство странке у том предмету (тужилац/тужени,оштећени/окривљени, предлагач/противник 
предлагача, поверилац/ дужник, пуномоћник, заступник): 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
Садржина притужбе, представке или ургенције: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Да ли сте раније подносили притужбе по истом предмету и, ако јесте, под којим бројем? 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Датум: _________________________      Странка___________________________ 
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17. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

 (назив и седиште органа коме се захтев упућује) 
 
 
 

З А Х Т Е В 
за приступ информацији од јавног значаја 

 
 
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 
гласник РС“, бр. 120/04 и 54/07), од горе наведеног органа захтевам: * 
 
 обавештење да ли поседује тражену информацију; 
 увид у документ који садржи тражену информацију; 
 копију документа који садржи тражену информацију; 
 достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

 поштом; 
 електронском поштом; 
 факсом, 
 на други начин:***   _____________________________________________________ 

 
 
Овај захтев се односи на следеће информације: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене 
информације) 

 

 

 

У __________________________ 
 

дана _________ 20______ године 

____________________________________ 
Тражилац информације / Име и презиме 

 
____________________________________ 

адреса 
 

____________________________________ 
други подаци за контакт 

 
____________________________________ 

потпис 
 

________________________________________________________ 
*означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 
*означити начин достављања копије докумената. 
*Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања захтевате. 
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18. ОБРАЗАЦ ЖАЛБЕ ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ КОЈИМЈЕ ОДБИЈЕН 
ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 

 
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Адреса за слање поштом: Београд, Немањина 22-26 
 

Ж А Л Б А 
 

( _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ ) 

(Име и презиме, односно, назив, адреса и седиште жалиоца) 
 

против решења-закључка 
 

(________________________________________________________________________) 
(назив органа који је донео одлуку) 

 
Број ___________________ од __________________ године. 
 

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са 
елементима одлуке) , супротно закону, одбијен/одбачен је захтев који сам поднео/ла-упутио/ла дана 
__________________________ године и тако ми ускраћено/онемогућено остваривање уставног и 
законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Одлуку побијам у целости, 
односно у делу којим 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлуку 
првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ама. 

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
 

 

У __________________________ 

 
дана _________ 20______ године 

____________________________________ 
Подносилац жалбе / Име и презиме 

____________________________________ 
адреса 

____________________________________ 
други подаци за контакт 

____________________________________ 
потпис 

 
Напомена: 
У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа који је 
одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац у жалби наведе у ком погледу је 
незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом 
обрасцу, додатно образложење може посебно приложити. 
Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји/упућивању органу, 
као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом.
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19. ОБРАЗАЦ ЖАЛБЕ КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО /није поступио 
у целости/ ПО ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ  РОКУ (ћутање управе) 

 
 
Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Адреса за слање поштом: Београд, Немањина 22-26 
 
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
подносим: 
 

Ж А Л Б У 
против 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  

(навести назив органа) 
 

због тога што орган власти: 
није поступио /није поступио у целости/ у законском року 

(подвући због чега се изјављује жалба) 
 
по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том 
органу дана _____________________ године, а којим сам тражио/ла да ми се, у складу са 
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, омогући увид у 
документ/копију документа који садржи информације у вези са: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  

(навести податке о захтеву и информацији/ама) 
 

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ 
траженој/им информацији/ама. 
Као доказ, уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти. 

Напомена: Код жалбе због непоступања по захтеву у целости, треба приложити и 
добијени одговор органа власти. 
 
 

 

 

У __________________________ 
 

дана _________ 20______ године 

____________________________________ 
Подносилац жалбе / Име и презиме 

 
____________________________________ 

                                    адреса 
 

____________________________________ 
                      други подаци за контакт 
 

____________________________________ 
                                   потпис 

 
 
 
У_____________, дана _______ 20____ године
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20. СЕДИШТЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ - КОНТАКТИ 
(адресе за електронску пошту и контакт телефони) 

 
 
Апелациони суд у Нишу 
Ниш, ул. Војводе путника бб 
Телефон: 018/506-801 
Факс: 018/282-250 
www.ni.ap.sud.rs 
e-mail: uprava@ni.ap.sud.rs 
 
Председник суда – судија Драган Јоцић 
Телефон: 018/506-801 
 
Секретар суда – Јелена Јанчетовић (Информације у вези с притужбама странака) 
Телефон: 018/506-714 
 
Административно технички секретар – Марија Николић 
Телефон: 018/506-801 
Факс: 018/282-250 
 
Сарадник за кадровске и административно-техничке послове са поротом 
Родољуб Ристић 
Телефон: 018/506-772 
 
Управитељ судске писарнице – Драган Савић 
Телефон: 018/506-735 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


