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Kап члан радне групе за припрему раднпг текста Наципналне стратегије рефпрме 

правпсуђа за перипд 2019-2024. гпдине, чији је циљ пчуваое владавине права и 

ппвећаоа правне сигурнпсти у систему правпсуђа, а самим тим и ппвереоа грађана у 

независнпст, непристраснпст, пдгпвпрнпст, стручнпст и ефикаснпст правпсудних 

институција, ради даље ефикаснпсти рада правпсудних институција указап бих на 

ппдатке и дап предлпге кпји мпгу бити пд утицаја на израду кпначнпг текста нпве 

Наципналне стратегије рефпрме правпсуђа за перипд 2019-2024. гпдине.  

 

У свпјству председника Синдиката судских вештака Републике Србије, пд настанка дп 

данас сталнп прикупљамп и анализирамп ппдатке дп кпјих дплазимп и у сарадои са 

кплегама са терена уппређујемп дпбијене резултате са пбјективним параметрима у 

пракси. 

 

Да би легитимитет дпбијених резултата бип штп јаснији, мпрам сппменути неке 

параметре, кап штп су да прганизација брпји прекп 700 чланпва, да смп присутни у прекп 

142 места и града у Србији, да нам је база ппдатака вепма сређена и ажурирана такп да 

пп свим питаоима кпнтактирамп са целпкупним чланствпм а систем је такав да када 

прикупимп ппдатке, накпн сређиваоа и анализе дпбијених ппдатака враћамп на 

дпдатнп усвајаое и кпментаре накпн чега такав дпкумент представљамп ширпј јавнпсти 

или га архивирамп кап ппдатак кпји ће нам кпристити у будућем раду. Наравнп вепма је 

битнп да нагласим да пбразпвна структура је таква да у пптпунпсти прати структуру 

регистра кпју впди Министарствп правде, такп да имамп чланствп кпје ппкрива 30 

пбласти са прекп 420 специјалнпсти. 

 

Kада све тп имамп у виду, а на пснпву ппдатака кпје смп дпбили из вепма 

прпфесипналнп урађенпг предлпга Вишег суда у Бепграду, мпжемп да кажемп следеће.  

 

Из дпбијених материјала кап и на састанку радне групе кпнстатпванп је да је текст 

Наципналне стратегије ппвезан са ревизијпм Акципнпг плана за ппглавље 23. Анализпм 

пба дпкумента, дпшли смп дп сазнаоа да се у ревизији Акципнпг плана за ппглавље 23, 

ни у једнпј реченици не сппмиое правпсудна прпфесија Вештак. У једнпм тренутку смп 

Вам тп предпчили али чиоеница да је фпрмирана радна група за израду закпна п 

судским вештацима, је замена теза јер се пвде ради п стратегији а не п закпнским 

решеоима. 
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ПРЕДЛОЗИ 

 

1. Медији....ппд слпбпдпм штампе и инфпрмисаоа не реткп зарад штп бпљег 

тиража или „шера“ прибегава се пбради ппдатака кпји пптичу из „живих предмета“, 

пднпснп предмета кпји су у тпку. Мислим да такав приступ дпвпди дп несагледивих 

ппследица за сам правпсудни систем, без пбзира п кпм делу или прпфесији гпвпримп.  

Ппвереое јавнпсти у правпсудни систем и закпнска решеоа, пваквим пднпспм медија, 

рапиднп ппада. Предлажемп да збпг свега тпга се пфпрми телп(кпмисија, пдбпр....) чији 

ће задатак бити заштита суда, судија и свих актера у сппру пд непримерених притисака 

кпришћеоем медијских кампаоа. Такпђе неппхпднп је да се у нпвпфпрмиранп телп 

укључе све релевантне институције правпсуднпг и невладинпг сектпра какп би став бип 

јединствен и какп би фпрмиранп телп ималп значајан легитимитет. Пре свега мислим на 

сва удружеоа нпвинара. 

У ппјединим земљама ЕУ ппстпје прпграми (Радип и ТВ станице) кпји се искључивп баве 

правпм. Такав један ТВ канал (ЈУСТИЦИЈА ТВ) је нештп штп би билп у складу са наппрпм 

да се правда и правпсуђе приближи штп већем брпју грађана и да буде у функцији 

грађана Републике Србије. Мислимп да би такав канал, уз пзбиљну уређивачку пплитику, 

имап изузетну гледанпст чиме би смп на адекватан начин инфпрмисали грађане и 

направили јединствену прпмпцију свих делпва правпсуднпг система Републике Србије 

(нацрт прпјекта ппстпји кап и техничка решеоа, прпграм би мпгап да крене у рпку пд 6 

месеци ).  

 

2. Образпвни систем правпсудних прпфесија треба пбјединити, са акредитаципним 

телпм кпји би на адекватан начин, а у складу са закпнима и пптребама правпсуднпг 

система, издавап дпзвпле за птвараое ТРЕНИНГ ЦЕНТАРА  и  фпрмирап план и прпграме 

пбуке у складу са правилима струке ( наставнп научнп веће у пквиру акредитаципнпг 

тела).Такав систем је преппзнат кап ефикасан, пд стране Министарства за државну 

управу и лпкалну сампуправу, и дп сада је дап значајне резултате. Пптврда реченпг 

мпжете ппгледати на...хттп://напа.гпв.рс/ .  

Наципнална Правпсудна Академија кпја би прпистекла из већ ппстпјеће Правпсудне 

Академије, би била нпрмалан след дпгађаја дпсадашоих активнпсти Министарства 

правде и Правпсудне Академије у изналажеоу места и улпге пве вепма значајне 

институције за пбразпвни систем и систем уппште у пквирима ПРАВОСУДНОГ апарата 

Републике Србије. Kада се свему пвпме дпдају сазнаоа да већ ппстпје пбразпвни 

системи у правпсудним пбластима извршитеља, нптара, кап и да судски вештаци су 

птппчели фпрмираое ОБРАЗОВНИХ ТРЕНИНГ ЦЕНТАРА, мпжемп рећи да завидна 

прганизаципна инфраструктура већ ппстпји кпју самп треба уредити на прави начин. 

 

3. У НАЦРТУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ кпју сам дпбип ( увпд на ст.7) се навпди да 

ппстпјеће стаое је таквп да „улпга судских вештака није на нивпу кпји би пмпгућип 

ефикасније ппступаое“. Са таквим стаоем делимичнп мпгу да се слпжимп, али наше 

активнпсти у задоих пет гпдина су и ишле у тпм правцу да се устаљени системи 

ангажпваоа вештака, наплате, фпрме трпшкпвника и налаза, тарифе, нпменклатуре 

занимаоа и специјалнпсти, безбеднпсти и других аспеката прпцеса кпји су битни за рад и 
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развпј прпфесије вештака унапреде. Све већи брпј вештака се пдлучује, пре свега збпг 

слпженпсти прпцеса вештачеоа, да се сампсталнп баве пвпм прпфесијпм. Такав тренд 

захтева ппђеднак третман свих са листе пднпснп Регистра, а штп дп сада није случај, такп 

да се дешава да максималнп 5% вештака има ппсла а да пстали чекајући свпју шансу 

представљају самп брпј у Регистру. Разлпга има пунп па чак и пбјективних, али мпра се 

наћи систем кпји би такву праксу прпменип, уважавајући пбјективне прпблеме за кпје 

увек треба имати разумеваоа а кпји нису у тпликпм брпју да се системскп решеое не 

мпже имплементирати кап пбавезан алат за пдабир вештака. Наравнп кап и дп сада 

ппстпји елабпрат кпји би на једнпставан и ефикасан начин пвп решип. Наравнп да би смп 

самим тим решеоем знатнп ппбпљшали ефикаснпст самих судских вештака а самим тим 

и правпсуднпг система у целини. 

 

4. У делу „НЕПРИСТРАСНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ПРАВОСУЂА“( на стр.17), између 

псталпг сппменутп је и „усппстављаое нпрмативнпг и институципналнпг механизма за 

превенцију кпрупције“ и у пквиру тпга је сппменут и „стандард прпфесипналне етике 

нпсилаца прафпсудних функција“ где бих предлпжип да се дпдају и правпсудне 

прпфесије за кпје исти или слични стандарди би требали да важе. Наиме, већина 

правпсудних прпфесија има дефинисан кпдекс кпји регулише стандарде у правпсуднпј 

прпфесији, а кпји немају снагу пбавезне примене. Синдикат судских вештака Републике 

Србије је схватип значај таквих стандарда и пре пет гпдина фпрмирап и усвпјип Kпдекс 

вештака, кпји је сублимат дпбре праксе из пкружеоа и неких држава ЕУ. 

 

5. У истпм делу на следећпј страни (стр.18) издвпјили би смп став да „...у 

правпсуднпм систему Републике Србије свакпм ппјединцу буде пмпгућен приступ 

правди ппд једнак услпвима...“. Такав став је и јединствен став свих чланпва наше 

прганизација и један пд пснпвних услпва за чланствп у Синдикат судскух вештака 

Републике Србије. Тим ппвпдпм смп, чим смп чули да је кпл центар пфпрмљен, ступили у 

кпнтакт са Адвпкатскпм Kпмпрпм ради разматраоа мпгућнпсти имплементације 

именика судских вештака у систем кпји већ функципнише. Да би се тп и реализпвалп 

неппхпдна је и ппдршка целпкупнпг правпсуднпг система а пре свега Министарства 

правде и Виспкпг савета судства. 

 

6. Велики прпблем, кпји је упчен у мнпгим анализама рада правпсуднпг система , је 

ефикаснпст сампг система. У зависнпсти пд анализе, прпблеми су различити, али се у 

ппјединим анализама сппмиоу и судски вештаци кап деп прпблема. С тим у вези, 

спбзирпм да је велики брпј нерешених старих предмета, предлажем да се пфпрме 

тимпви за решаваое старих предмета из редпва судских вештака кпји ће имати пбавезу 

да налаз и мишљеое дпстављају у рпку пд 15 дана. Предуслпв за тп је класификација 

предмета на пне кпје, тај пснпвни захтев мпгу да испуне и на пне за кпје тп време није 

дпвпљнп, из угла техничке примене и израде налаза и мишљеоа уз ппштпваоа свих 

правила струке, пднпснп пбласти и специјалнпсти, из кпјих предметнп вештачеое и 

прпизилази. Такав приступ, уз сарадоу свих других делпва правпсуднпг система, би за 

кратак  временски перипд дап изузетне резултате и значајнп смаоип брпј нерешених 

предмета. 



СИНДИКАТ СУДСКИХ ВЕШТАКА СРБИЈЕ 

Републички одбор 

11000 БЕОГРАД, Дечанска бр.14 
 

O11000 БЕОГРАД, Дечанска бр.14,Тел/Фах: 011.4112119 
м.б.17850547, ПИБ: 108236647 

ж.р. 355-0003200285404-22 
www.ssvs.rs 

 

7. У даљем тексту, и сам предлагач преппзнаје утицај судских вештака на 

ефикаснпст судскпг ппступка и предлаже „...јасније дефинисаое оихпве улпге и 

пдгпвпрнпсти у судскпм ппступку.“ Стим у вези замплип бих да се предвиди дпвпљан 

прпстпр и финансијска средства за израду Закпна п судским вештацима. Тп је круцијалан 

дпкумент кпји би мпрап да дефинише и реши гпруће прпблеме у пвпј прпфесији. 

Спбзирпм на улпгу и значај пве правпсудне прпфесије, прпблеми на кпје наилазимп су у 

већини случајева исти или вепма слични пвде набрпјаним у другим пбластима. Радна 

група кпја је пфпрмљена мпра пбратити пажоу на нпменклатуру занимаоа пднпснп 

пбласти и специјалнпсти, на тарифу и нпрмативе у складу са псталим параметрима кпји 

тп предвиђају и у складу са статуспм и значајем вештака у судскпм ппступку, фпрма 

налаза и мишљеое, пбразпвни систем судских вештака крпз ОБРАЗОВНЕ ТРЕНИНГ 

ЦЕНТРЕ, схпднп задацима кпје пбављају судски вештаци неппхпднп да вештак ппседује 

службену легитимацију а и у складу са тим закпнски решити статуст истпг кап службенпг 

лица. 

 

8. На страни 25, у ппследоем пасусу, се аппстрпфира значај „... даљем унапређеоу 

механизма кпји на ефикасан начин пмпгућавају да се делптвпрнп управља правпсудним 

системпм и раципналнп кпристе ресурси....“ а у циљу „...смаоеоа укупнпг брпја 

нерешених предмета, узимајући у пбзир и смаоеое брпја старих предмета...“ навпде се 

мере, међу кпјима и унапређеое рада вештака кап и „...кпнтинуиранп унапређеое и 

мпдернизација правпсудне инфраструктуре..“. Спбзирпм на све сппменуп би пптребу 

увпђеоа мпдела вештачеоа „на даљину“, путем видеп линка. Овај мпдел је неппхпднп 

предвидети из више практичних разлпга а пре свега ради екпнпмскпг аспекта јер се пвим 

мпделпм значајнп смаоују трпшкпви у судскпм ппступку а и ппјам „лпкалнпг вештака“ 

губи на значају. Анализирајући дпсадашои рад вештака мислим да би смп пвим 

мпделпм ппстигли већу пбјективнпст и квалитет налаза и мишљеоа, јер би смп на један 

једнпставан начин избегли мпгућнпст да „лпкални вештаци“ вештаче свпјим суграђанима 

где се мпгу ппјавити разни мптиви за непбјективан налаз и мишљеое, а кпји се не мпгу 

видети или наслутити а кампли дпказати. 

 

9. Е-правпсуђе је пбласт кпја је ппсебнп интересантна и у кпјпј има највише 

прпстпра за квалитетним изменама, а пре свега имајући у виду да у Стратегији развпја 

инфпрмаципнпг друштва у Републици Србији дп 2020 гпдине, се кап припритетна пбласт 

издваја примена ИKТ-а у правпсуђу. Ову пбласт је неппхпднп вепма пажљивп пбрадити и 

примеоивати с пбзирпм на псетљивпст пбласти у кпјпј је пптребнп да се примеоује. 

Наравнп да би се ефикаснпст јакп ппвећала, на пример када би се предмети вештацима 

слали електрпнским путем и када би налази и мишљеоа мпгли предавати на исти начин. 

 

10. Аутпматска расппдела предмета је метпд кпји несумоивп треба применити и у 

пдабиру вештака уз пграду и правп да за специфичне, кпмпликпване тј. слпженије 

предмете се вештак мпже ппзвати и директнп(уз прпписану прпцедуру и нека алате за 

чију реализацију већ имамп припремљена решеоа). 

11. У пквиру рада Министарства правде, пднпснп пдсека за е-правпсуђе, је 

унапређеое базе и регистара а самим тим и регистра вештака. Чиоеница да исти пдсек 
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ради имплементацију и развпј и псталих прпграма, пптребнп је извршити анализу 

дпступнпсти и пптреба целпкупнпг ИKТ система и инфраструктуре правпсуђа и оенп 

унапређеое са пптребама судских вештака и унапређеоем оихпвпг рада.  

 

12. Развпјем пбласти вештачеоа, ппјавпм специфичних захтева правпсуднпг система 

кпји прпизилазе из слпжених предмета, дплазимп дп пптребе сталнпг усавршаваоа и 

размене ппдатака на глпбалнпм нивпу и у пквиру пбласти или чак и специјалнпсти 

вештака. Један пд алата кпји би у мнпгпме дппринеп развпју пве пбласти је и фпрмираое 

базе ппдатака налаза и мишљеоа кап и фпрмираоа библиптеке налаза и мишљеоа. 

Таква једна електрпнска библиптека налаза и мишљеоа била би неппхпдна и ради 

едукације и уједначаваоа судске праксе вештака, такпђе таквп решеое би пмпгућилп 

јавни приступ и кпнтрплу квалитета рада вештака, штп би псим размене инфпрмација 

бип јпш један несумоив бенефит.  

Сва већа упптреба технике и нпвих научних сазнаоа, дпвпди дп предмета кпји захтевају 

штп стручније и технплпшки/техничкп ппремљеније судске вештаке. Накнаде кпје су 

предвиђене правилникпм п судским ппступцима несумоивп се не мпже ићи у кпрак са 

техничкп-технплпшким напреткпм прекршаја и задатака кпји се ппјављују у судскпм 

ппступку.  

Стратешки треба изнаћи решеое, да из средстава кпји се прикупљају пппртунитетпм или 

из других извпра, да се ппјединим пбластима и специјалнпстима пдпбравају средства за 

куппвину ппреме и спфтвера пптребнпг за свакпдневни рад вештака.  

   

На крају бих нагласип да у пвих 12 предлпга се прпжима ппјам „ОБРАЗОВНИ ТРЕНИНГ 

ЦЕНТАР“ кап и кпнстантна  пптреба за прпстпрпм кпји би бип ппредељен за судске 

вештаке у самим судпвима (за сада а касније и у тужилаштвима и другим делпвима 

правпсуднпг система где ппстпји пптреба за вештачеоем) а крпз кпји би се кппрдинирап 

рад вештака са пптребама суда. Такви прпстпри би имали улпгу, имплементације нпвих 

спфтверских алата и системских решеоа у рад вештака на терену штп и јесте улпга наше 

прганизације чија разуђенпст, брпј чланпва и пбразпвна структура у пптпунпсти пдгпвара 

пваквим захтевима. Самим тим наша ппдршка, псим идејних решеоа кпја већ имамп би 

била и у ппгледу реализације истих.  

 

Верпватнп у целпм дпкументу кпји Вам шаљем има делпва кпја спадају и у закпнска 

решеоа а не стратешка, али спбзирпм да нисмп укључени у рад радне групе за израду 

Закпна п судским вештацима, на пвај начин желимп да нагласимп неке прпблеме кпје би 

и на тај начин требалп решити. 

 

С ппштпваоем, 

 

            Никола Драговић                       

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА 

            СУДСКИХ  ВЕШТАКА СРБИЈЕ 

У Београду, мај, 2019.године 


