Поштовани,
Врховни касациони суд традиционално издаје Билтен судске праксе у коме се објављују
правна схватања и правни закључци Кривичног и Грађанског одељења, утврђени ради
попуњавања правних празнина у позитивном законодавству, уједначавања судске праксе у
случају доношења различитих одлука судова и судских већа или правилне примене закона
у циљу остварења законске функције Врховног касационог суда у вршењу судске власти
изван суђења и обезбеђења јавности рада ове највише судске инстанце. У Билтену се
обавезно објављују и правни ставови заузети у поступку решавања спорног правног
питања по члану 176 Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'' 125/04,
111/09) и члана 180 Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'' 72/11).
Билтен садржи и сентенце о ставовима израженим у одлукама већа верификованим на
седницама одељењима Врховног касационог суда, судску праксу подручних судова и
огледе посвећене спорним питањима примене позитивних прописа у пракси.
Уобичајено је да се једном годишње објави тематски билтен посвећан Саветовању
’’Судијски дани’’ које се сада поново одржава у Врњачкој Бањи.
Ове године захваљујући нашем издавачу ''Intermexu'' и USAID – SPP објављујемо двоброј
поводом јубилеја – педесетогодишњице објављивања билтена судске праксе највишег суда
у Републици, будући да је прва свеска Билтена Врховног суда Србије објављена 1964.
године, која се, према правилима издаваштва, рачуна као прва година овог издања.
Сматрамо да наш Билтен то заслужује, као стручни часопис са највећим тиражем у земљи.
Овај јубиларни двоброј Билтена судске праксе садржи преглед најважнијих правних
ставова утврђених на седницама одељења Врховног суда Србије који су објављени у
билтенима судске праксе тог суда - до 2009. године (прва књига), правна схватања,
ставове, закључке и сентенце из одлука утврђене ха седницама одељења Врховног
касационог суда од 2010. године до данас (друга књига).
У првој години издања – 1964 објављено је четири броја. Нема података о главном и
одговорном уреднику нити података о тиражу. Билтене је штампао Сервис савеза
удружења правника Југославије, Београд, Пролетерских бригада 74.
Текст је куцан писаћом машином, умножен на гештетнеру - Броширано издање. Садржи
правне ставове изражене у одлукама Кривичног, Грађанског и Управног одељења. У делу
који се односи на кривично право посебно су објављене: примедбе на рад нижих судова и
примедбе на рад адвоката, као и ставови из одлука нижестепених судова. Ставови из
одлука Грађанског одељења објављени су у два посебна дела материјално право и
формално право. Ставови из одлука Управног одељења објављени су у трећем делу који је
означен као: Управни спорови, а одлуке сврстане према законима који су примењени
приликом одлучивања. Правна схватања Управног одељења објављивана су у билтенима
заједно са одвојеним мишљењима - све до 1970. године.
Билтени су објављивани квартално, потом у једном дужем периоду месечно или
двомесечно сваке године, па поново квартално, прво као интерна публикација – до 1992.
године, а потом и као публикација доступна јавности кроз издања ''Службеног гласника''
као издавача. Од броја 2/2001 динамика је била устаљена на четири броја годишње.

Врховни касациони суд је наставио да објављује Билтен судске праксе са истим издавачем
''Intermex'' – ом. Оквирни садржај Билтена одређен је Пословником о уређењу и раду
Врховног касационог суда који следи издавачки концепт билтена Врховног суда Србије.
Годишње се објављују три броја, од којих је један тематски, посвећен саветовању које
организује Врховни касациони суд.
Желимо, и на овај начин, да се захвалимо свим главним и одговорним уредницима Билтена
и члановима редакција који су својом креативношћу и ангажовањем допринели да највиши
суд у Републици буде представљен јавности оваквом свеобухватном стручном
публикацијоми те да и тако остварује своју функцију у вршењу судске власти изван
суђења.
Главни и одговорни уредници Билтена Врховног суда Србије од 1964. године до 2009.
године, према доступним подацима, били су судије Врховног суда Србије1:
1. Александар Минаковић
2. Бранко Станић
3. Влајко Шошкић
4. Др Милић Томановић
5. Милован Дедијер
6. Миомир Баровић
7. Предраг Трифуновић
8. Др Зоран Ивошевић
9. Др Драгиша Слијепчевић
10. Снежана Андрејевић
У Врховном касационом суду главни и одговорни уредник је од 1.1.2010. године судија
Снежана Андрејевић.
Билтен судске праксе је више деценија био значајно средство наше комуникације са
стручном јавношћу. Преживео је уставне и државне реформе, сецесију република чланица,
промену државног и друштвеног уређења. У њему се, као у огледалу, увек одсликавала
наша стварност (национализација, сустанари, приватизација, ратна штета, реституција,
организовани криминал...). Заслужује да траје и даље, бар још онолико колико је већ
присутан у нашој стручној јавности.
У Београду, 2014.године

Главни и одговорни уредник Билтена
Снежана Андрејевић
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Од броја 5/1965 Билтен Врховног суда Србије садржи и податке о члановима редакције, а главни и
одговорни уредник је био судија Врховног суда Србије Александар Минаковић. Према доступним
подацима од двоброја 8-9/1976, главни и одговорни уредник Билтена је судија Врховног суда Србије
Бранко Станић, а од броја 1/1981 главни и одговорни уредник је судија Врховног суда Србије Влајко
Шошкић. Од 1989. године до 1992. године главни и одговорни уредник је судија Врховног суда Србије
Милић Томановић. Судија Врховног суда Србије Милован Дедијер био је главни и одговорни уредник
Билтена од броја 1/1993 до 4/1995 и билтена објављених 1997. године. Судија Врховног суда Србије
Миомир Баровић био је главни и одговорни уредник Билтена бр. 1 до 4/1996, броја 1/1998. и бр. 1 и
2/1999. Главни и одговорни уредник Билтена Врховног суда Србије број 2/1998, 3/1999, бр. 1 и
2/2000 и број 1/2001 био је судија Врховног суда Србије Предраг Трифуновић. Др Зоран Ивошевић,
судија Врховног суда Србије био је уредник Билтена од броја 2/2001 - до броја 1/2003. Судија
Врховног суда Србије др Драгиша Слијепчевић био је главни и одговорни уредник од броја 2/2003 до
броја 3/2007. Од броја 4/2007 главни и одговорни уредник Билтена је судија Врховног суда Србије
Снежана Андрејевић.
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