
Правилник о мерилима за одређивање броја судског 
особља у судовима 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
72/2009 и 79/2009. 

1. Основне одредбе 
Члан 1. 

Овим правилником утврђују се мерила која су основ за одређивање потребног броја 
судског особља у основном, вишем, привредном и прекршајном суду, као и у апелационом 
суду, Привредном апелационом суду, Вишем прекршајном суду, Управном суду и Врховном 
касационом суду. 

Члан 2. 
Потребан број судског особља у суду одређује се по правилу према броју судија. 
Потребан број судског особља на пословима извршења и земљишних књига одређује се 

према броју предмета у суду. 

2. Мерила за основни, виши, привредни и прекршајни суд 
Члан 3. 

Број судијских помоћника и судијских приправника за основни, виши и привредни суд 
одређује се тако што на једног судију долази по један судијски помоћник или по један судијски 
приправник, с тим да укупан број судијских помоћника не буде већи од 2/3, а број судијских 
приправника од 1/3 у односу на њихов укупан број. 

Број судијских помоћника и судијских приправника за прекршајни суд одређује се тако што 
на три судије долази по један судијски помоћник или по један судијски приправник, с тим да 
укупан број судијских помоћника не буде већи од 2/3, а број судијских приправника од 1/3 у 
односу на њихов укупан број. 

Члан 4. 
Број записничара - дактилографа у суду одређује се тако што на: 
- једног првостепеног судију, односно једног истражног судију долази по један записничар, 
- две другостепене судије долази по један записничар. 

Члан 5. 
Број судског особља на административним пословима у основном и привредном суду 

одређује се тако да на једног судију долази по 0,8 извршилаца. 
Број судског особља на административним пословима у прекршајном суду одређује се тако 

да на једног судију долази по 0,5 извршилаца. 
Број судског особља на административним пословима у вишем суду одређује се тако да на 

једног судију долази по 0,4 извршиоца. 
Најмањи број судског особља на административним пословима у суду не може бити мањи 

од пет. 
Члан 6. 

Број судског особља на информатичким пословима одређује се тако да у основном, вишем 
и привредном суду буде до три извршиоца, а у прекршајном суду најмање један извршилац за 
ту врсту послова. 

Члан 7. 
Број судског особља на техничким пословима у основном суду одређује се тако да на 

једног судију долази по 0,4 извршиоца. 
Број судског особља на техничким пословима у вишем, привредном и прекршајном суду 

одређује се тако да на једног судију долази по 0,2 извршиоца. 
Члан 8. 

На пословима извршења и земљишних књига у основном суду на сваких 1.300 предмета 
годишње, долази по један извршилац. 

На пословима извршења у вишем, привредном и прекршајном суду на сваких 3.000 
предмета годишње долази по један извршилац. 

Члан 9. 
Број судског особља на пословима одржавања чистоће одређује се према величини 

простора за одржавање у суду, тако да на 400 m² долази један извршилац. 



3. Мерила за апелациони суд, Привредни апелациони суд и Виши 
прекршајни суд 

Члан 10. 
Број судијских помоћника за апелациони суд, Привредни апелациони суд и Виши 

прекршајни суд одређује се према броју судија тако да на једног судију долази по један 
судијски помоћник. 

Члан 11. 
У апелационом суду и Привредно апелационом суду образује се дактилобиро у коме се 

број записничара - дактилографа одређује тако да на две судије долази по један записничар - 
дактилограф. У Вишем прекршајном суду на једног судију долази по један записничар - 
дактилограф. 

За обављање послова судске управе у суду обезбеђује се један записничар - дактилограф. 
Члан 12. 

Број судског особља на административним пословима у апелационом суду и Привредно 
апелационом суду одређује се тако да на једног судију долази по 0,4 извршиоца. 

Број судског особља у Вишем прекршајном суду одређује се тако да на једног судију долази 
по 0,5 извршилаца. 

Члан 13. 
Број судског особља на информатичким пословима у апелационом суду, Привредно 

апелационом суду и Вишем прекршајном суду одређује се тако да у суду буде до три 
извршиоца. 

Члан 14. 
Број судског особља на техничким пословима у апелационом суду, Привредно 

апелационом суду и Вишем прекршајном суду одређује се тако да на једног судију долази по 
0,2 извршиоца. 

Члан 15. 
Број судског особља на пословима одржавања чистоће одређује се према величини 

простора за одржавање у суду, тако да на 400 m2 долази један извршилац. 

4. Мерила за Управни суд 
Члан 16. 

Број судијских помоћника у Управном суду одређује се према броју судија, тако да на једног 
судију долази по један судијски помоћник. 

Члан 17. 
У Управном суду образује се дактилобиро у коме се број записничара - дактилографа 

одређује тако да на две судије долази један записничар - дактилограф. 
За обављање послова судске управе у Управном суду обезбеђује се један записничар - 

дактилограф. 
Члан 18. 

Број судског особља на административним пословима у Управном суду одређује се тако да 
на једног судију долази по 0,8 извршилаца. 

Члан 19. 
Број судског особља на информатичким пословима у Управном суду одређује се тако да за 

ту врсту послова буде највише три извршиоца. 
Члан 20. 

Број судског особља на техничким пословима у Управном суду одређује се тако да за ту 
врсту послова на једног судију долази по 0,2 извршиоца. 

5. Мерила за Врховни касациони суд 
Члан 21. 

Број судских саветника у Врховном касационом суду одређује се према броју судија, тако 
да на једног судију долази по један судски саветник. 

Број судских саветника у припремном одељењу Врховног касационог суда одређује се тако 
да на једно веће долазе по два судска саветника. 

Број судских саветника у одељењу судске праксе одређује се тако да у сваком одељењу 
судске праксе буде најмање један, а највише три судска саветника. 

Одељење судске праксе има секретара одељења. 
Члан 22. 

У Врховном касационом суду образује се дактилобиро у коме се број записничара - 
дактилографа одређује тако да на две судије долази по један записничар - дактилограф. 



За обављање послова судске управе у Врховном касационом суду обезбеђује се један 
записничар - дактилограф. 

Члан 23. 
Број судског особља на административним пословима у Врховном касационом суду 

одређује се тако да на једног судију долази по 0,8 извршилаца. 
Члан 24. 

Број судског особља на информатичким пословима у Врховном касационом суду одређује 
се тако да за ту врсту послова буде највише три извршиоца. 

Члан 25. 
Број судског особља на техничким пословима у Врховном касационом суду одређује се 

тако да на једног судију долази по 0,2 извршиоца. 

6. Завршне одредбе 
Члан 26. 

Потребан број судског особља за друге послове у суду (лектор, портпарол, судски тумач, 
библиотекар, међународне интеграције), одређује се тако да за ту врсту послова у суду буде 
обезбеђен најмање један извршилац. 

Члан 27. 
Упражњена радна места у суду попуњавају се ако су предвиђена актом о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места, у складу са одобреним кадровских планом за 
текућу годину. 

Члан 28. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије". 
  

ОСНОВНИ ТЕКСТ 

На основу члана 57. става 3. Закона о уређењу судова ("Службени гласник Републике 
Србије", број 116/08), 

Министар правде доноси 

Правилник о мерилима за одређивање броја судског 
особља у судовима 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
72/2009 од 3.9.2009. године. 

1. Основне одредбе 
Члан 1. 

Овим правилником утврђују се мерила која су основ за одређивање потребног броја 
судског особља у основном, вишем, привредном и прекршајном суду, као и у апелационом 
суду, Привредном апелационом суду, Вишем прекршајном суду, Управном суду и Врховном 
касационом суду. 

Члан 2. 
Потребан број судског особља у суду одређује се по правилу према броју судија. 
Потребан број судског особља на пословима извршења и земљишних књига одређује се 

према броју предмета у суду. 

2. Мерила за основни, виши, привредни и прекршајни суд 
Члан 3. 

Број судијских помоћника и судијских приправника за основни, виши и привредни суд 
одређује се тако што на једног судију долази по један судијски помоћник или по један судијски 
приправник, с тим да укупан број судијских помоћника не буде већи од 2/3, а број судијских 
приправника од 1/3 у односу на укупан број судија у суду. 

Број судијских помоћника и судијских приправника за прекршајни суд одређује се тако што 
на три судије долази по један судијски помоћник или по један судијски приправник, с тим да 



укупан број судијских помоћника не буде већи од 2/3, а број судијских приправника од 1/3 у 
односу на укупан број судија у суду. 

Члан 4. 
Број записничара - дактилографа у суду одређује се тако што на: 
- једног првостепеног судију, односно једног истражног судију долази по један записничар, 
- две другостепене судије долази по један записничар. 

Члан 5. 
Број судског особља на административним пословима у основном и привредном суду 

одређује се тако да на једног судију долази по 0,8 извршилаца. 
Број судског особља на административним пословима у прекршајном суду одређује се тако 

да на једног судију долази по 0,5 извршилаца. 
Број судског особља на административним пословима у вишем суду одређује се тако да на 

једног судију долази по 0,4 извршиоца. 
Члан 6. 

Број судског особља на информатичким пословима одређује се тако да у основном, вишем 
и привредном суду буде до три извршиоца, а у прекршајном суду најмање један извршилац за 
ту врсту послова. 

Члан 7. 
Број судског особља на техничким пословима у основном суду одређује се тако да на 

једног судију долази по 0,4 извршиоца. 
Број судског особља на техничким пословима у вишем, привредном и прекршајном суду 

одређује се тако да на једног судију долази по 0,2 извршиоца. 
Члан 8. 

На пословима извршења и земљишних књига у основном суду на сваких 1.300 предмета 
годишње, долази по један извршилац. 

На пословима извршења у вишем, привредном и прекршајном суду на сваких 3.000 
предмета годишње долази по један извршилац. 

Члан 9. 
Број судског особља на пословима одржавања чистоће одређује се према величини 

простора за одржавање у суду, тако да на 400 m² долази један извршилац. 

3. Мерила за апелациони суд, Привредни апелациони суд и Виши 
прекршајни суд 

Члан 10. 
Број судијских помоћника за апелациони суд, Привредни апелациони суд и Виши 

прекршајни суд одређује се према броју судија тако да на једног судију долази по један 
судијски помоћник. 

Члан 11. 
У апелационом суду и Привредно апелационом суду образује се дактилобиро у коме се 

број записничара - дактилографа одређује тако да на две судије долази по један записничар - 
дактилограф. У Вишем прекршајном суду на једног судију долази по један записничар - 
дактилограф. 

За обављање послова судске управе у суду обезбеђује се један записничар - дактилограф. 
Члан 12. 

Број судског особља на административним пословима у апелационом суду и Привредно 
апелационом суду одређује се тако да на једног судију долази по 0,4 извршиоца. 

Број судског особља у Вишем прекршајном суду одређује се тако да на једног судију долази 
по 0,5 извршилаца. 

Члан 13. 
Број судског особља на информатичким пословима у апелационом суду, Привредно 

апелационом суду и Вишем прекршајном суду одређује се тако да у суду буде до три 
извршиоца. 

Члан 14. 
Број судског особља на техничким пословима у апелационом суду, Привредно 

апелационом суду и Вишем прекршајном суду одређује се тако да на једног судију долази по 
0,2 извршиоца. 

Члан 15. 
Број судског особља на пословима одржавања чистоће одређује се према величини 

простора за одржавање у суду, тако да на 400 m2 долази један извршилац. 



4. Мерила за Управни суд 
Члан 16. 

Број судијских помоћника у Управном суду одређује се према броју судија, тако да на једног 
судију долази по један судијски помоћник. 

Члан 17. 
У Управном суду образује се дактилобиро у коме се број записничара - дактилографа 

одређује тако да на две судије долази један записничар - дактилограф. 
За обављање послова судске управе у Управном суду обезбеђује се један записничар - 

дактилограф. 
Члан 18. 

Број судског особља на административним пословима у Управном суду одређује се тако да 
на једног судију долази по 0,8 извршилаца. 

Члан 19. 
Број судског особља на информатичким пословима у Управном суду одређује се тако да за 

ту врсту послова буде највише три извршиоца. 
Члан 20. 

Број судског особља на техничким пословима у Управном суду одређује се тако да за ту 
врсту послова на једног судију долази по 0,2 извршиоца. 

5. Мерила за Врховни касациони суд 
Члан 21. 

Број судских саветника у Врховном касационом суду одређује се према броју судија, тако 
да на једног судију долази по један судски саветник. 

Број судских саветника у припремном одељењу Врховног касационог суда одређује се тако 
да на једно веће долазе по два судска саветника. 

Број судских саветника у одељењу судске праксе одређује се тако да у сваком одељењу 
судске праксе буде најмање један, а највише три судска саветника. 

Одељење судске праксе има секретара одељења. 
Члан 22. 

У Врховном касационом суду образује се дактилобиро у коме се број записничара - 
дактилографа одређује тако да на две судије долази по један записничар - дактилограф. 

За обављање послова судске управе у Врховном касационом суду обезбеђује се један 
записничар - дактилограф. 

Члан 23. 
Број судског особља на административним пословима у Врховном касационом суду 

одређује се тако да на једног судију долази по 0,8 извршилаца. 
Члан 24. 

Број судског особља на информатичким пословима у Врховном касационом суду одређује 
се тако да за ту врсту послова буде највише три извршиоца. 

Члан 25. 
Број судског особља на техничким пословима у Врховном касационом суду одређује се 

тако да на једног судију долази по 0,2 извршиоца. 

6. Завршне одредбе 
Члан 26. 

Потребан број судског особља за друге послове у суду (лектор, портпарол, судски тумач, 
библиотекар, међународне интеграције), одређује се тако да за ту врсту послова у суду буде 
обезбеђен најмање један извршилац. 

Члан 27. 
Упражњена радна места у суду попуњавају се ако су предвиђена актом о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места, у складу са одобреним кадровских планом за 
текућу годину. 

Члан 28. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије". 
Број 110-00-19/2009-03 
У Београду, 3. септембра 2009. године 

Министар, 
Снежана Маловић, с.р. 

  



ИЗМЕНЕ 

  
На основу члана 57. став 3. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС", број 116/08), 
Министар правде доноси 

Правилник о измени и допуни Правилника о мерилима 
за одређивање броја судског особља у судовима 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
79/2009 од 28.9.2009. године. 

Члан 1. 
У Правилнику о мерилима за одређивање броја судског особља у судовима ("Службени 

гласник РС", број 72/09), у члану 3. став 1. речи: "укупан број судија у суду" замењују се 
речима: "њихов укупан број". 

У ставу 2. речи: "укупан број судија у суду" замењују се речима: "њихов укупан број".  
Члан 2. 

У члану 5. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 
"Најмањи број судског особља на административним пословима у суду не може бити мањи 

од пет."  
Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 

Број 110-00-19/2009-05 
У Београду, 23. септембра 2009. године 

Министар, 
Снежана Маловић, с.р.  

  
 


