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АНАЛИЗА СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА СУДСКУ ДОСТАВУ
ПРЕКО СУДСКИХ ПОЗИВАРА

У циљу предлагања мера за повећање ефикасности судске доставе Форум судија Србије
спровео је анкету у Основном суду у Новом Саду, Вишем суду у Крагујевцу, Основном
суду у Нишу и Другом основном суду у Београду. Запослени у доставним службана
имали су прилику да се изјасне о питањима која се односе на ефикасност судске
доставе.
Анализа спроведене анкете показала је да постоји спрмност и воља запослених да се
судска достав унапреди. Од укупног броја анкетираних 92 % сматра да је унапређење
судске доставе могуће. Као мере за унапређење судсек доставе Форум судија предлаже
едукацију запослених у доставни службама, унапређење унутрашњих процедура, измене
законског оквира и побољшање материјалног положаја.
У погледу едукација запослени у доставним службама су се позитивно изјаснили, од
укупног броја испитаних њих 82 % сматра да би организовање едукација имало
позитиван ефекат на унапређење рада и ефикасност судске доставе. Треба имати у
виду да је само 36 % процената испитаних имало неки вид едукације.
Неопходно је унапредити унутрашње процедуре у суду и побољшати комуникацију између
судија и запослених у доставној служби. Наиме, од укупног броја испитаних 52% истиче
да су наредбе судија неодговарајуће, а такође истичу да постоје грешке у наредбама као
и да је потребно да се судије упознају са конкретним проблемима на терену.
Анкета је такође показала да потешкоће приликом доставе представљају и
различита правила доставе прописана различитим процесним законима што је као
разлог неефикасности навело 56% испитаника. Не треба занемарити ни потребу за
одговарајућим средствима за рад, (адекватне торбе) и адекватан број запослених имајући у
виду теритоорију који покрива један достављач као и број достава које треба да изврши.
Сами достављачи њих 70 % анкетираних сматра да нема довољно средстава за
доставнус службу и да нема довољно запослених.

Потребно је дакле побољшати комуникацију између судија и достављача,
стандардизовати наредбе за доставу и учинити их јаснијим и разумљивијим за достављаче.
Решење проблема доставе Форум судија Србије види у унификацији свих правила о
достави независно о ком судском поступку је реч, правила треба учинити што
једноставнијим за примену и без простора за различита тумаћења. Неопходно је развити
практичан, једноставан и ефикасан систем обуке достављача.

ПРЕДЛАЖЕМО, У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА СУДСКЕ ДОСТАВЕ:

•

Усвајање јединствених правила доставе у свим судским поступцима, односно
измену процесних закона у делу који регулише правила доставе

•

Омогућити суду да на брз начин изврши проверу пребивалишта грађана- увид
у базу података МУП

•

Обуку судских достављача

•

Унапређење комуникације између судија и достављача,
доставних наредби једнообразно поступање судија.

унификација

