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 Информатор о раду Високог савета судства израђен је у складу са чланом 39. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа 

(“Сл. гласник РС”, број 68/10).  

 

 Сврха Информатора о раду Високог савета судства (у даљем тексту: Савет) је пружање 

информација јавности које су од значаја за остваривање права грађана кроз упознавање са 

радом, надлежношћу, организационом структуром Савета, контакт телефонима и осталим 

информацијама од значаја за рад Савета. 

 

 За тачност података у Информатору одговара председник Савета. Вршилац функције 

председника Врховног касационог суда, судија Драгомир Милојевић, је по положају и 

председседник Високог савета судства. 

 

 Последње ажурирање података објављених у Информатору о раду извршено је у 

складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа (“Сл. 

гласник РС”, број 68/10), 13. маја 2013. године. 

 

 Датум првог објављивања Информатора о раду је 1. август 2010. године. 

 

 Информатор о раду се објављује у електронској верзији на инернет страници Савета 

http://www.vss.sud.rs, а на захтев заинтересованог лица може се бесплатно снимити или 

преузети одштампани текст Информатора о раду на пријавници Савета у згради у улици 

Ресавска 42, Београд. 

 

 

 

 

         ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.vss.sud.rs/
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2.   Основни подаци о Високом савету судства  

3.   Начин рада и одлучивања  

4.   Организациона структура  

5.   Опис функција старешина 

6.   Опис правила у вези са јавношћу рада  

7.   Списак најчешће тражених информација од јавног значаја  

8.   Опис надлежности, овлашћења и обавеза  

9.   Прописи које Високи савет судства примењује у свом раду  

10. Услуге које Високи савет судства пружа заинтересованим лицима 

11. Подаци о приходима и расходима  

12. Подаци о јавним набавкама  

13. Подаци о платама 
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15. Чување носача информација 

16. Врсте информација у поседу 

17. Врсте информација којима Високи савет судства омогућава приступ 

18. Поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја 

19. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 
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2. Основни подаци о Високом савету судства  

 

Назив: Високи савет судства 

Адреса: Немањина 22-26 

Поштански број и град: 11000 Београд 

Општина: Савски Венац 

Шифра делатности: 75230 

Број жиро-рачуна: 840-1620-21 извршење Републичког буџета 

Матични број: 17750968 

 Порески идентификациони број: 106129853  

 Радно време: од 7:30 до 15:30 

Е-маил: sekretarijat@vss.sud.rs 

 

 

 Високи савет судства (у даљем тексту: Савет) чине председник Врховног касационог 

суда, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине -

као чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са 

законом. Изборне чланове чини шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је 

један са територије аутономних покрајина и два угледна и истакнута правника са најмање 15 

година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног факултета. 

Савет има заменике председника, секретара, стална радна тела и Административну 

канцеларију. Савет може образовати повремена радна тела.  
 

 Председник Савета представља Савет, стара се о организацији и законитости рада 

Савета и Административне канцеларије, сазива седнице Савета, предлаже дневни ред за 

седнице и председава седницама, стара се о примени Пословника Савета, потписује писмена и 

акте у име Савета. Председник обавља и друге послове утврђене законом, пословником 

Савета, другим прописима и интерним актима Савета. 
 

 Председник Савета може пренети заменику председника Савета одређене послове из 

своје надлежности. Председник може да одреди другог члана Савета да обавља његове 

дужности у периоду док су он и његов заменик одсутни. Председник може да овласти 

секретара Савета да потписује писмена Савета која се односе на свакодневна оперативна 

питања.  
 

 Заменика председника Савета бира Савет на предлог председника Савета, из реда 

судија - изборних чланова. Заменик председника Савета обавља послове председника Савета у 

случају његовог одсуства или спречености. Савет може да има два заменика председника 

Савета. Када Савет има два заменика председника Савета, председник Савета одређује једног 

заменика који га замењује. Мандат заменика траје четири године или до престанка функције 

члана Савета.  

 

 

 3. Начин рада и одлучивања  
 

 

 Савет одлучује о питањима из своје надлежности на седницама Савета. Седницу 

Савета сазива председник по сопственој иницијативи или на предлог најмање три члана 

Савета, најкасније три дана пре одржавања седнице. Позив за седницу садржи дан, час и место 

одржавања седнице и предлог дневног реда. Уз позив за седницу члановима Савета доставља 

mailto:sekretarijat@vss.sud.rs
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се предлог дневног реда, записник са претходне седнице и материјал за седницу. Председник 

Савета или заменик председника Савета може да сазове седницу Савета у року краћем од три 

дана, ради решавања хитних питања (ванредна седница). Предлог за заказивање ванредне 

седнице мора бити образложен. Савет може да одржи седницу уколико је присутно најмање 

шест чланова Савета.  

 

 Седнице Савета могу бити јавне или затворене за јавност. Савет може да одлучи да 

ради у јавној седници, на предлог председника Савета или члана Савета. Судија о чијем 

статусу, праву или обавези се одлучује има право да присуствује седници Савета. У раду 

седнице учествује и секретар Савета, а по потреби и други државни службеници из 

Административне канцеларије. Седница Савета одржава се у седишту Савета, по правилу, 

једном недељно. Савет може да одлучи да поједине седнице одржи у другом месту.  

 

 Јавној седници могу да присуствују заинтересована лица и акредитовани представници 

средстава јавног информисања до броја расположивих места у просторији Савета, а према 

редоследу пријављивања Административној канцеларији. Савет може искључити 

заинтересована лица и акредитоване представнике средстава јавног информисања са целе 

јавне седнице или једног њеног дела, ако то захтевају интереси чувања државне или службене 

тајне, интереси јавног реда, разлози морала или приватности.  

 

 Седницом Савета председава председник Савета, а у случају његове одсутности или 

спречености заменик председника Савета. Председавајући отвара седницу Савета и утврђује 

да ли постоји потребна већина за рад Савета. Ако није присутна потребна већина чланова 

Савета, председавајући одлаже седницу и одређује време кад ће она бити одржана. Пошто 

председавајући отвори седницу, утврђује се њен дневни ред. Сваки члан Савета може да 

затражи да се предложени дневни ред измени и дужан је да тај предлог усмено образложи. 

Дневни ред је усвојен када се за њега изјасни већина од укупног броја чланова Савета.  

 

 Председавајући може извршити измену редоследа разматрања појединих тачака 

дневног реда или објединити расправу о појединим тачкама дневног реда. Након усвајања 

дневног реда, Савет започиње рад усвајањем записника с претходне седнице. Члан Савета има 

право да стави примедбе на записник, писмено пре седнице или усмено на седници на којој се 

усваја записник. О основаности примедби одлучује Савет.  

 

 Савет одлучује гласањем у нејавном делу седнице, ако је одржана јавна седница. 

Гласање је јавно, осим ако Савет не одлучи да се о поједином предлогу гласа тајно. Гласање о 

сваком предлогу врши се дизањем руке "за" или "против" предлога. Ако је гласање тајно, 

Савет одлучује на који начин ће се обавити то гласање. Одлука је донета ако се за њу изјасни 

већина свих чланова Савета. Члан Савета има право да изузме мишљење и да то образложи, 

што се бележи у записник. Након обављеног гласања, председавајући закључује гласање и 

саопштава резултат гласања. Поред чланова Савета гласању присуствују секретар Савета и 

државни службеник из Административне канцеларије који води записник. 

 

 У нарочито оправданим и хитним случајевима, председник Савета или заменик 

председника Савета може одлучити да се седница Савета одржи иако није присутна већина 

чланова Савета, а да одсутни чланови Савета гласају путем телефона, e mail-a или телефакса.  
  

 О свакој седници Савета води се записник који се члановима Савета доставља уз 

предлог дневног реда за наредну седницу. Записник са седнице Савета садржи: редни број и 



 -   5  - 
 

Информатор о раду, Високи савет судства, 13. мај 
 2013. године 

датум одржавања седнице; имена присутних и одсутних чланова Савета и других лица која 

присуствују седници; дневни ред седнице; по потреби кратак преглед расправе о предмету 

одлучивања; како је Савет одлучио о свакој тачки дневног реда; резултат гласања и закључке 

са седнице Савета. Када је одлука Савета донета већином гласова, у записник се уноси и име и 

презиме члана Савета са назнаком да ли је гласао "за" или "против", односно изузео 

мишљење.  

 

 Секретар Савета одређује државног службеника из Административне канцеларије који 

присуствује седницама Савета и води записник. Записник са седнице усваја се на наредној 

седници Савета, а потписују га председник и државни службеник из Административне 

канцеларије који води записник. Записник се чува трајно. За чување записника одговоран је 

секретар Савета. Записник са јавне седнице, изузев дела који се односи на гласање, доступан 

је јавности. Записник са седнице затворене за јавност или дела седнице који је затворен за 

јавност, није доступан јавности. Изузетно, Савет може да одлучи да записник или његови 

одређени делови буду доступни јавности. 

 

 Ток седнице тонски се снима. Тонске снимке може да користи председник Савета, а 

чланови Савета и секретар Савета, по одобрењу председника Савета. Секретар Савета, по 

потреби, тонске снимке са седница Савета ставља на располагање државном службенику из 

Административне канцеларије, који израђује записник. 

 

 Савет доноси одлуке, правилнике, решења, закључке и мишљења. Одлуке Савета 

против којих је дозвољен правни лек морају бити образложене. Одлука Савета којом се 

одлучује о статусу, правима и дужностима судије мора бити образложена. 

  

 Стални састав Високог савета судства је у 2012. години одржао 48 седница: 42 редовне 

седнице и 6 телефонских седница. 

 

 У току 2013. године, закључно са 15. априлом одржано је 7 редовних седница, 3 

ванредне седнице и 2 телефонске седнице. 

 

 

3.1. Изузеће председника Савета и чланова Савета  

 

 

 Председник Савета или члан Савета не може да учествује у разматрању питања и 

одлучивања о истом које се тиче: њега самог, директних крвних сродника, сродника по 

побочној линији до четвртог степена, сродника по тазбини до другог степена, супружника или 

ванбрачног друга или усвојене деце, или се тиче и других околности које изазивају сумњу у 

непристрасност председника Савета или члана Савета.  

 

 Председник Савета и члан Савета дужни су да одмах по сазнању о постојању разлога за 

изузеће, у писаној форми или усмено на седници Савета поднесу захтев за своје изузеће.  

 

 Захтев за изузеће председника Савета или члана Савета могу поднети члан Савета и 

лице о чијем статусу, праву или обавези се одлучује. Захтев се подноси у писаној форми. 

Одлуку о изузећу члана Савета доноси председник Савета, а о његовом изузећу Савет, 

већином гласова.  
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4. Организациона структура 

 

 

 Према Закону о Високом савету судства, Административна канцеларија образује се за 

обављања стручних, административних и других послова Савета.  

 

 Одлуком о организацији и раду Административне канцеларије уређују се организација 

и рад Административне канцеларије, одређују и разврставају положаји и радна места 

запослених у Административној канцеларији и уређују друга питања од значаја за рад 

Административне канцеларије.  

 

 Послове у Административној канцеларији обављају државни службеници и 

намештеници. Административном канцеларијом руководи секретар Савета, који организује и 

обезбеђује њен јединствен рад и за свој рад и рад Административне канцеларије одговара 

Савету.  

 

 Савет је на седници одржаној 2. априла 2013. године донео Одлуку о организацији и 

раду Административне канцеларије Високог савета судства, на седници одржаној 16. априла 

2013. године донет је Правилник о унутрашњем уређењу и систематиѕацији радних места у 

Административној канцеларији. 

 

 За обављање послова из делокруга Административне канцеларије образују се следеће 

унутрашње јединице: 

 1. Сектор за материјално-финансијске послове; 

 2. Одељење за статусна питања судија; 

 3. Одељење за припрему прописа и европске интеграције; 

 4. Одељење за кадровске и опште послове. 

 

 Сектор за материјално-финансијске послове обавља послове који се односе на: 

припрему плана буџета за Савет и судове; пренос средстава на кориснике и праћење и анализу 

утрошка тих средстава; финансијско-рачуноводствене послове; формалну контролу 

исправности финансијских докумената; праћење наменског трошења средстава; праћење 

стања и предлагање мера у областима из делокруга Сектора; припрему анализа и информација 

из делокруга Сектора; припрему документације за поступање овлашћеног лица по захтевима 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Сектора; 

обавља и друге послове из делокруга Сектора.  

 У Сектору за материјално-финансијске послове образују се следеће унутрашње 

јединице: 

 1) Одсек за буџет и аналитичко-планске послове, 

 2) Одсек за финансијско-рачуноводствене послове. 

   

 Одсек за буџет и аналитичко-планске послове обавља послове који се односе на: 

израду предлога финансијског плана за Савет и судове у складу са законом којим се уређује 

буџетски систем; припрему и подношење плана извршења буџета; израду плана реализације и 

праћење извршења буџетских средстава; праћење и анализу утрошених средстава; праћење и 

анализу остварених програма судова; анализу позиција прихода и расхода судова; израду 

анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и 

спровођење финансијске политике; обавља и друге послове из делокруга Одсека.  
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 Одсек за финансијско-рачуноводствене послове обавља послове који се односе на: 

усклађивање стања главне књиге Трезора са помоћним књигама; успостављање и праћење 

евиденција о реализацији финансијских трансакција са Трезором и судовима; координацију 

при састављању анализе периодичних извештаја и завршних рачуна судова; обраду и 

евиденцију пратеће документације за све трансакције евидентиране у главној књизи Трезора; 

сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података судова; обраду 

документација и давање налога за све врсте плаћања; реализацију уговора које је закључио 

Савет за потребе Савета и судова; обавља и друге послове из делокруга Одсека.   

 

Одељење за статусна питања судија обавља послове који се односе на: избор судија 

за трајно обављање судијске функције; престанак судијске функције; предлагање судија 

приликом првог избора на судијску функцију; избор и разрешење председника Врховног 

касационог суда и председника суда; избор судија поротника; премештај, упућивање и 

приговор о удаљењу судије; неспојивост вршења других служби и послова са судијском 

функцијом; вредновање рада судија и председника суда; давање сагласности на програм 

сталне обуке за судије и запослене у судовима и вршење надзора над његовим спровођењем; 

одређивање броја судија и судија поротника за сваки суд; питања имунитета судија; вођење 

личних листова за судије, судије поротнике и запослене у судовима; прикупљање и обраду 

статистичких података о раду судова и судија; праћење стања и предлагање мера у областима 

из делокруга Одељења; припрему анализа и информација из делокруга Одељења; припрему 

документације за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Одељења; обавља и друге 

послове из делокруга Одељења. 

 

Одељење за припрему прописа и европске интеграције обавља послове који се 

односе на: припрему прописа из надлежности Савета и припрему прописа којима се уређује 

рад Административне канцеларије; припрему мишљења о нацртима закона којима се уређује 

положај судија, организација и рад судова; припрему мишљења на системске законе које 

судови примењују или су од значаја за рад судова; припрему аката којима се одређује састав, 

трајање и престанак мандата чланова сталних радних тела Савета; припрему прописа којима 

се уређује начин рада сталних радних тела Савета; припрему аката којима се уређује 

вредновање рада судија, председника судова и судијских помоћника; припрему Етичког 

кодекса; припрему прописа којима се одређује број судија и судија поротника за сваки суд; 

спровођење Стратегије за реформу правосуђа из надлежности Савета; послове европских 

интеграција; припрему, спровођење и евалуацију пројеката; сарадњу са судским саветима 

других држава и међународним организацијама; праћење стања и предлагање мера у 

областима из делокруга Одељења; припрему анализа и информација из делокруга Одељења; 

припрему документације за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Одељења; обавља и друге 

послове из делокруга Одељења.  

 

 Одељење за кадровске и опште послове обавља послове који се односе на: припрему 

Нацрта кадровског плана; селекцију и избор кадрова; обуку, оцењивање и напредовање 

државних службеника; припрему аката који се односе на радноправни статус чланова Савета, 

државних службеника и намештеника; спровођење поступака јавних набавки; припрему 

уговора о ангажовању лица ради пружања експертских, преводилачких, техничких и других 

услуга; припрему аката који се односе на службена путовања у земљи и иностранству; 

послове безбедности здравља на раду; припрему плана интегритета; послове превођења; 

информатичке послове; вођење евиденција; административно-техничке послове; курирске 
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послове; послове одржавања чистоће; праћење стања и предлагање мера у областима из 

делокруга Одељења; припрему анализа и информација из делокруга Одељења; припрему 

документације за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Одељења; обавља и друге 

послове из делокруга Одељења. 

 

За обављање послова из делокруга Административне канцеларије, могу се образовати 

сектори, одељења и одсеци, као унутрашње јединице.  

 

 У Савету се, као посебна унутрашња јединица, образује Кабинет председника Савета. 

Кабинет председника Савета обавља послове за односе са јавношћу, протоколарне послове и 

друге послове који су значајни за рад председника Савета. Кабинетом руководи шеф 

кабинета. Шеф кабинета за свој рад и рад Кабинета одговара председнику Савета. 

 

 Одређене послове из делокруга Административне канцеларије обављају самостални 

извршиоци изван свих унутрашњих јединица. 

Самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица обављају послове подршке 

дисциплинским органима, послове обраде и анализе притужби, административне послове и 

послове интерне ревизије. Самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица 

одговарају за свој рад секретару Савета. 

 

Административна канцеларија, у извршавању послова из свог делокруга, сарађује са 

државним и другим органима и организацијама јавне власти, а са судским саветима других 

држава ради упознавања са њиховим искуствима у раду.  

  

 На дан 31. март 2013. године у Административној канцеларији је било 27 запослених. 

На неодређено време запослена су 22 државна службеника и 1 намештеник, а на одређено 

време 4 државна службеника. 

 

 О жалбама државних службеника у Административној канцеларији, на решења којима 

се одлучује о њиховим правима и дужностима и о жалбама учесника конкурса, одлучује 

жалбена комисија коју образује Савет, из реда запослених државних службеника у 

Административној канцеларији, односно запослених државних службеника у другим 

државним органима. 

 

 Жалбена комисија Високог савета судства је образована одлуком Савета на седници 

која је одржана 27. јануара 2011. године.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -   9  - 
 

Информатор о раду, Високи савет судства, 13. мај 
 2013. године 

Графички приказ 

 

 

 

 
 

4.1. Радна тела Савета 

 

 Савет је образовао стална радна тела и то: Комисију за вредновање рада судија и 

председника судова, Изборну комисију, дисциплинске органе и радно тело за одлучивање о 

приговору на решење о оцени судијског помоћника. Рад сталних радних тела уређује се посебним 

актом. 

  

 Савет је 3. децембра 2012. године донео Одлуку о образовању Комисије за одлучивање 

о приговору на решење о оцени судијског помоћника, која има седам чланова. Рад Комисије 

регулисан је Правилником о раду Комисије за одлучивање о приговору на решење о оцени 

судијског помоћника ("Службени гласник РС", број 116/12).  

  

 Комисија за вредновање рада судија и председника судова израдила је Радну верзију 

Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника 

судова. Савет је на седници одржаној 16. априла 2013. године донео одлуку о спровођењу 

јавне расправе о Радној верзији Правилника. 
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 На седници одржаној 28. децембра 2010. године Савет је донео одлуку о именовању 

Дисциплинског тужиоца и његових заменика, као и о именовању чланова Дисциплинске 

комисије.  

  Дисциплинском тужиоцу Високог савета судства у току 2012. године поднета је 521 

дисциплинска пријава. У 2013. години, закључно са 15. априлом поднете су 142  

дисциплинске пријаве. 

 

 Савет може образовати повремена радна тела за разматрање и обављање појединих 

послова из своје надлежности. Повремена радна тела образују се као комисије, стручни 

тимови или радне групе. Савет одлуком о образовању повременог радног тела одређује његов 

састав, послове за које се образује и рок за њихово извршење. 

 

 Савет је у 2012. години образовао две радне групе: Радну групу за оснивање подршке 

сведоцима и жртвама и Радну групу за израду комуникационе стратегије. 

 

5. Опис функција старешина  

 

Председник Савета  

 

 Председник Савета је судија Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић. 

 

Председник Савета:  

- представља Савет;  

- стара се о организацији и законитости рада Савета и Административне канцеларије;  

- сазива седнице Савета, предлаже дневни ред за седнице и председава седницама;  

- стара се о примени Пословника Високог савета судства;  

- потписује писмена у име Савета и акте савета.  

 

 Председник може пренети заменику председника Савета одређене послове из своје 

надлежности.  

 Председник обавља и друге послове и дужности утврђене законом, пословником, 

другим прописима и интерним актима Савета.  

 

Заменик председника Савета  
 

 Заменика председника Савета бира Савет на предлог председника Савета, из реда 

судија - изборних чланова. Заменик председника Савета обавља послове председника Савета у 

случају његовог одсуства или спречености. Савет може да има два заменика председника 

Савета. Када Савет има два заменика председника Савета, председник Савета одређује једног 

заменика који га замењује. Мандат заменика траје четири године или до престанка функције 

члана Савета. Заменику председника Савета престаје функција истеком мандата, на лични 

захтев или разрешењем. Савет доноси одлуку о разрешењу заменика председника Савета на 

предлог председника Савета или најмање три члана Савета. 

 Заменици председника Савета су судија Мирољуб Томић и судија Мирјана Ивић. 

 

Секретар Савета  
 

 Секретар Савета руководи Административном канцеларијом, а за свој рад и рад 

Административне канцеларије одговара Савету. Секретар је државни службеник на положају 

кога на пет година поставља Савет, на основу интерног или јавног конкурса.  
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 Секретар Савета  руководи Административном канцеларијом; координира и усклађује 

рад унутрашњих јединица Административне канцеларије; стара се о благовременом и 

уједначеном обављању послова неопходних за функционисање Административне канцеларије; 

израђује планове у вези са активностима Административне канцеларије и стара се о њиховој 

реализацији; усклађује и унапређује методе рада Административне канцеларије, пружа 

стручна упутства, распоређује задатке и надзире рад запослених у Административној 

канцеларији;  припрема годишњи извештај о раду Савета;  израђује Информатор о раду 

Савета; предлаже акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Административној канцеларији; сарађује са државним и другим органима и организацијама у 

вршењу надлежности Административне канцеларије; стара се о припреми документације за 

поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја о раду или у вези са радом Административне данцеларије и Савета; помаже 

председнику Савета односно помоћнику секретара у извршавању послова и обавља и друге 

послове у складу са законом и по налогу председника Савета.  

 

Помоћник секретара  
 

 Сектором руководи помоћник секретара Савета, који усмерава и надзире рад Сектора и 

обавља најсложеније послове из делокруга Сектора. За рад Сектора и свој рад помоћник 

секретара одговара секретару Савета.  

 

Начелник одељења и шеф одсека 

  

 Начелник одељења и шеф одсека планирају, усмеравају и надзиру рад унутрашњих 

јединица и обављају најсложеније послове из делокруга унутрашњих јединица. Начелник 

одељења за свој рад и рад унутрашње јединице одговара секретару Савета. Шеф одсека за свој 

рад и рад унутрашње јединице одговара помоћнику секретара Савета  и секретару Савета. 

 

Шеф кабинета председника Савета 

 

 Кабинетом председника Савета руководи шеф Кабинета. Шеф Кабинета, за свој рад и 

рад Кабинета, одговара председнику Савета. Државни службеници и намештеници у 

Кабинету за свој рад одговарају шефу Кабинета и председнику Савета. 

 
 

6. Опис правила у вези са јавношћу рада 

 

Основни подаци о Савету 

 

Назив: Високи савет судства 

Адреса: Немањина 22-26 

Поштански број и град: 11000 Београд 

Општина: Савски Венац 

Шифра делатности: 75230 

Број жиро-рачуна: 840-1620-21 извршење Републичког буџета 

Матични број: 17750968 

 Порески идентификациони број: 106129853  

 Радно време: од 7:30 до 15:30 

Е-маил: sekretarijat@vss.sud.rs 

 

mailto:sekretarijat@vss.sud.rs


 -   12  - 
 

Информатор о раду, Високи савет судства, 13. мај 
 2013. године 

 Све информације којима располаже, а које су настале у његовом раду или у вези са 

радом, Савет ће саопштити тражиоцу информације, односно ставити на увид документ који 

садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу са одредбама Закона 

о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим у случајевима када је то право 

ограничено законом. 

 Правила о јавности рада Савета садржана су у Закону о Високом савету судства и 

Пословнику Високог савета судства. 

 

 Закон о Високом савету судства прописује да Савет може да одлучи да ради у јавној 

седници, у складу са Пословником Високог савета судства. Истим законом прописано је да се 

Пословник Високог савета судства и друга општа акта Савета објављују у ,,Службеном 

гласнику Републике Србије“. Као облик јавности рада наведено је да Савет подноси годишњи 

извештај о свом раду Народној скупштини и да Савет редовно обавештава јавност о свом раду 

на начин уређен Пословником Високог савета судства.  

 

 Пословник Високог савета судства прописује да Савет може да одлучи да ради у јавној 

седници на предлог председника Савета или члана Савета. 

 

 Јавној седници може да присуствује судија о чијем праву или обавези се одлучује, 

заинтересована лица и акредитовани представници средстава јавног информисања до броја 

расположивих места у просторији Савета, а према редоследу пријављивања 

Административној канцеларији. Савет може искључити заинтересована лица и акредитоване 

представнике средстава јавног информисања са целе јавне седнице или једног њеног дела, ако 

то захтевају интереси чувања државне или службене тајне, интереси јавног реда, разлози 

морала или приватности. 

 

 Лица која присуствују јавној седници дужна су да се придржавају прописа који се 

односе на заштиту података о личности.  

 

 Пошто утврди дневни ред седнице Савет одлучује по којим тачкама дневног реда ће 

седница бити јавна. У току јавне седнице, Савет може да одлучи да седница у одређеном делу 

буде затворена за јавност. 

 

Према Пословнику Високог савета судства, јавност рада Савета остварује се: 

- објављивањем Информатора о раду; 

- одржавањем јавних седница; 

- објављивањем аката у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет 

страници Савета;  

- одржавањем конференција за новинаре;  

- давањем саопштења средствима јавног информисања (саопштења за јавност); 

- објављивањем на интернет страници Савета дневног реда седнице и закључака са 

седнице Савета.  

 

 Портпарол Савета организује конференције за представнике медија, припрема 

интервјуе и јавне наступе председника Савета; води евиденцију заказаних медијских обавеза; 

припрема саопштења за јавност и материјал за представнике медија о активностима Савета и 

председника Савета; припрема, уређује и стара се о администрирању вести за интернет 

презентацију Савета; прегледа дневну штампу (press clipping) и дневно прати вести; обавља и 

друге послове по налогу председника Савета и лица кога он овласти. 

http://www.vss.sud.rs/doc/dokum/Zakon%20o%20Visokom%20savetu%20sudstva.pdf
http://www.vss.sud.rs/doc/akti/Poslovnik%20Visokog%20saveta%20sudstva.pdf
http://www.vss.sud.rs/doc/izvestaji/Izvestaj-o-radu-VSS-2012.pdf
http://www.vss.sud.rs/doc/izvestaji/Izvestaj-o-radu-VSS-2012.pdf


 -   13  - 
 

Информатор о раду, Високи савет судства, 13. мај 
 2013. године 

 

 Портпарол Савета је Биљана Ракић, контакт телефон: 011/363-4241, е-маил: 

biljana.rakic@vss.sud.rs. 

 Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 

значаја је судија Соња Видановић, контакт телефон: 011/ 363-4241, е-маил: 

sekretarijat@vss.sud.rs. 

 

 Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима није могућ без 

пратиоца. 

 

 

7. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 

 
 

Стални састав Савета је од 15. јуна 2011. године до 30. маја 2012. године спровео 

поступак преиспитивања одлука првог састава Савета о престанку судијске дужности судија 

из члана 101. став 1. Закона о судијама, стога се највећи број упућених захтева за приступ 

информацијама од јавног значаја у 2011. години и у првој половини 2012. године, односио на 

поступак преиспитивања одлука првог састава Савета о престанку судијске дужности. 

Тражиоци информација у највећем броју случајева су биле неизабране судије, најчешће 

захтевајући информације и доставу: копија списа предмета, резултата рада, записника и 

транскрипата са рочишта, предлога одлука комисија о приговорима и друго.  
 

 

8. Опис надлежности, овлашћења и обавеза  

 

 

 Савет је независан и самосталан орган који обезбећује и гарантује независност и 

самосталност у раду судова и судија. 

 

 Надлежности, овлашћења и обавезе Савета прописане су Уставом и Законом о Високом 

савету судства. 

 

Према Закону о Високом савету судства, Савет има следеће надлежности: 

- бира судије за трајно обављање судијске функције; 

- одлучује о престанку судијске функције;  

- предлаже Народној скупштини кандидате за избор судија приликом првог избора на 

судијску функцију; 

- предлаже Народној скупштини избор и разрешење председника Врховног касационог 

суда и председника суда; 

- предлаже Врховном касационом суду кандидате за судије Уставног суда; 

- именује судије поротнике; 

- одлучује о премештају, упућивању и приговору о удаљењу судија; 

- одлучује о неспојивости вршења других служби и послова са судијском функцијом; 

- одлучује у поступку вредновања рада судија и председника суда; 

- одређује састав, трајање и престанак мандата чланова дисциплинских органа, именује 

чланове дисциплинских органа и уређује начин рада и одлучивања у дисциплинским 

органима; 

- одлучује о правним лековима у дисциплинском поступку; 

mailto:biljana.rakic@vss.sud.rs
mailto:sekretarijat@vss.sud.rs
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- даје сагласност на програм сталне обуке за судије и запослене у судовима и врши 

надзор над његовим спровођењем; 

- утврђује програм почетне обуке за судије; 

- доноси Етички кодекс; 

- одређује број судија и судија поротника за сваки суд; 

- обавља послове правосудне управе из своје надлежности; 

- одлучује о питањима имунитета судија и чланова Савета; 

- предлаже обим и структуру буџетских средстава неопходних за рад судова за текуће 

расходе и врши надзор над њиховим трошењем, у складу са законом; 

- одлучује о приговорима у поступку избора за чланове Савета из реда судија; 

- образује своја радна тела и сталне и повремене комисије и врши избор њихових 

чланова; 

- даје мишљење о изменама постојећих или доношењу нових закона који уређују 

положај судија, организацију и поступање судова, као и других системских закона које 

судови примењују или су од значаја за обављање судијске функције; 

- одлучује о постојању услова за накнаду штете због незаконитог и неправилног рада 

судије; 

- подноси годишњи извештај о свом раду Народној скупштини; 

- обавља послове у вези са спровођењем Националне стратегије реформе правосуђа из 

своје надлежности; 

- обавештава јавност о свом раду; 

- сарађује са судским саветима других држава и међународним организацијама; 

- доноси акте предвиђене законом; 

- обавља и друге послове одређене законом. 
 

 

9. Прописи које Високи савет судства примењује у свом раду  

 

 Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/06); 

 Закон о Високом савету судства („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, 101/10); 

 Закон о судијама („Сл. гласник РС", бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12 и 

124/12); 

 Закон о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11 и 

101/11); 

 Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС“, бр.  

116/08); 

 Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/05,101/07 и 95/10); 

 Закон о државним службеницима ("Сл. гласник РС", бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-

исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09); 

 Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине 

("Сл. гласник РС" , бр. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07 и 104/09); 

 Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог 

криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела( "Сл. гласник РС", бр. 

42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 - др. закон, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11- др. закон и 

101/11 - др. закон); 

 Закон о општем управном поступку("Сл. гласник РС'', бр. 30/10); 

 Закон о правосудној академији ("Сл. гласник РС'', бр. 104/09); 

 Закон о јавном информисању ("Сл. гласник РС'', бр. 43/03, 61/05, 71/09 и 89/10-одлука 

УС и 41/11-одлука УС); 
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 Закон о управним споровима ("Сл. гласник РС'', бр. 111/09); 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник РС' бр. 

120/04, 54/07,54/07,104/09 и 36/10);  

 Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 39/02, 43/03 - др. закон, 55/04, 101/05 - 

др. закон и 116/08 – др. закон); 

 Закон о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12); 

 Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину (''Сл. гласник РС'', бр. 93/12); 

 Закон о платама државних службеника и намештеника (''Сл.гласник РС'', бр. 62/06, 

63/06-испр, 115/06-испр. и 101/07 и 99/10); 

 Закон о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл.гласник РС'', бр. 80/02, 

84/02-испр, 23/03-испр, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др.закон, 62/06-др закон 63/06-

испр.др.закона, 61/07, 20/09, 72/09-др.закон и 53/10, 101/11, 2/12-испр и 93/12); 

 Закон о заштити података о личности ("Сл. Гласник  РС", бр. 97/08, 104/09-др. закон, 

68/12-одлука УС и 107/12); 

 Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против 

високотехнолошког криминала ("Сл. гласник РС" , бр. 61/05 и 104/09); 

 Закон о раду  ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05 и 54/09); 

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС" бр. 34/03, 64/04 

– одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 - одлука УСРС и 5/09, 

107/09, 101/10 и 93/12); 

 Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 107/05 и 109/05 – 

испр.,57/11, 110/12-одлука УС и 119/12); 

 Закон о тајности података („Службени гласник РС”, бр. 104/09); 

 Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011 са пројекцијама за 

2012. и 2013. годину.                          
 

 

9.1. Одлуке и општа акта које је донео Савет у 2012. години 

 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о унтрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Административној канцеларији Високог савета 

судства број 110-00-4/2012-01 од 19. априла 2012. године; 
 Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима ("Службени гласник РС", бр. 91/12, 

109/12, 116/12 и 122/12); 
 Одлуке о избору судија у поступку извршења одлука Уставног суда којима су усвојене 

жалбе неизабраних судија број: 06-00-64/2012-01 од 18. септембра 2012. године, број: 

06-00-72/2012-01 од 13. новембра 2012. године, број: 06-00-75/2012-01 од 03. децембра 

2012. године и број: 06-00-77/2012-01 од 24. децембра 2012. године; 

 Одлуке о избору судија на сталну судијску функцију број: 119-00-139/2012-01 и број: 

119-00-140/2012-01 од 28. децембра 2012. године ("Службени гласник РС", бр. 124/12); 

 Правилник о раду Комисије за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског 

помоћника ("Службени гласник РС", бр. 116/12). 

 

 

9.2. Одлуке и општа акта које је Савет донео у 2013. години 

 

 Одлука о избору судија у поступку извршења одлука Уставног суда којима су усвојене 

жалбе неизабраних судија број: 06-00-9/2013-01 од 12. марта 2013. године; 
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 Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима ("Службени гласник РС", бр. 

25/13); 

 Пословник о раду Високог савета судства ("Службени гласник РС", бр. 29/13); 

 Одлука о организацији и раду Административне канцеларије Високог савета судства 

("Службени гласник РС", бр. 31/13); 

 Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Административној канцеларији ( бр.110-00-2/2013-01 од 16. априла 2013. године). 
 

Одлуке и општа акта Савета доступна су на интернет страници Високог савета судства.  
 

 

10. Услуге које Савет пружа заинтересованим лицима 

 

 У Савету, сходно Закону о Високом савету судства, обављају се послови који се тичу 

избора судија и њиховог статуса као и послови који су у вези са функционисањем судова. 

Послови који су у вези са правосудним буџетом као што су планирање потребних 

финансијских средстава за рад судова и праћење реализације буџета, прикупљање, анализа и 

праћење резултата рада судова, те разне врсте информација које Савет даје судовима, судијама 

као и другим заинтересованим лицима могу се условно сврстати у услуге које Савет 

непосредно пружа.   

 

 Одредбом члана 8. Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 

101/10, 31/11, 78/11 и 101/11), уређено је право странке и другог учесника у судском поступку 

на притужбу на рад суда, кад сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да 

постоји било какав недозвољен утицај на његов ток и исход.  

 

 У току 2012. године формирано је 1440 предмета по притужбама грађана на рад судова. 

 У 2013. години закључно са 15. априлом, формирано је 420 предмета по притужбама 

грађана на рад судова. 

 

 Законом  о уређењу судова је прописано да када странка или други учесник у поступку 

поднесу притужбу, председник суда дужан је да је размотри и да о њеној основаности и 

предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег 

суда, а све у року од 15 дана од дана пријема притужбе. 

 

 Ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе, вишег суда или 

Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се и 

министар, председник непосредно вишег суда и Високи савет судства. 

 

 Уколико је странка поднела Савету притужбу на рад суда, Савет ће затражити од суда 

да се изјасни о основаности те притужбе, у року од 15 дана. 

 

 Државни службеник који посупа по притужбама обавља следеће послове: прегледа и 

обрађује притужбе на рад судија поднете од стране странака или других учесника у поступку; 

доставља притужбе председнику суда на изјашњење; прати поступање суда по притужбама; 

израђује нацрт одговора на притужбе и обавештава подносиоце притужби о предузетим 

мерама; обавештава надлежне органе о основаности притужби и предузетим мерама; 

остварује сарадњу са Дисциплинским тужиоцем; израђује анализе о поднетим притужбама; 
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припрема извештаје о поднетим притужбама; обавља и друге послове по налогу секретара 

Савета. 

 

 Притужбе Савету се подносе писмено на адресу Високи савет судства, Немањина 22-

26, Београд. 

За поступање по притужбама надлежан је Вукашин Стијовић, саветник, контакт телефон 

011/363-4206 (од 10 до 12 часова). 

 

 

11. Подаци о приходима и расходима 

 

 

Буџет Високог савета судства за 2013. годину 

 

 
        У складу са Законом о Високом савету судства, члан 3. став 1. средства за 

рад Високог савета судства обезбеђују се у буџету Републике Србије, на предлог 

Савета.  

       Савет самостално располаже средствима из става 1. овог члана, у складу са 

законом. 

 
 

Буџет Високог савета судства за 2013. год. 

Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину 

(”Сл.гласник РС” бр.114/12 ) 

 
Раз. функција Ек.клас.         извор 01                укупно 

5   Високи савет судства    

 330  Судови    

  
411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
72.600.000  72.600.000 

  
412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
13.000.000  13.000.000 

  
413 Накнаде у натури  300.000  300.000 

  
414 Социјална давања запосленима 1.300.000  1.300.000 

  415 Накнаде трошкова за запослене 5.000.000  5.000.000 

  
416 

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

470.000  470.000 

  421 Стални трошкови 1.800.000  1.800.000 

  422 Трошкови путовања 3.500.000  3.500.000 

  423 Услуге по уговору 10.500.000  10.500.000 

  425 Текуће поправке и одржавање 200.000  200.000 

  426 Материјал 2.900.000  2.900.000 

  482 Порези, обавезне таксе и казне 1.000  1.000 

  483 Новчане казне и пенали 1.080.000  1.080.000 

  512 Машине и опрема 2.000.000  2.000.000 

   

 

 

Укупно  
 

  

114.651.000 

 

  

 

   

  

114.651.000 
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Извршење буџета Високог савета судства за период 01.01-31.03.2013. год. 

 

 

           Извршење буџета, односно текући расходи приказани су по економским 

класификацијама у односу на додељене апропријације из Закона о буџету РС за 

2013. годину (”Сл.гласник РС” бр.114/12).  
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  

 
I    410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

 
 

Позиција 

конто 
О п и с Апропријација Извршено 

Извршење 

апропријација 

у  % 

411 Плате, додаци, накнаде запослених (зараде) 72.600.000,00   15,21 

411111 Плате по основу цене рада   8.685.117,41  

411112 Додатак за рад дужи од пуног радног времена   67.970,01    

411115 Додатак за време проведено на раду (минули рад)   911.458,25  

411117 Накнада зараде за време привремене спречености за рад  145.868,30  

411118 
Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан-

годишњи одмор, плаћено одсуство 
  1.232.053,43  

Укупно 411   72.600.000,00  11.042.467,40 15,21 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.000.000,00   14.95 

412111 Доприноси за ПИО   1.193.988,37  

412211 Доприноси за здравствено осигурње   667.548,06  

412311 Допринос за незапосленост  81.408,33  

Укупно 412   13.000.000,00 1.942.944,76 14,95 

413 Накнаде у натури 300.000,00  0,00 

413142 Поклони за децу запослених    

Укупно 413   300.000,00  0,00 

414 Социјална давања запосленима 1.300.000,00  15.78 

414111 Породиљско боловање  205.079,41  

414121 Боловање преко 30 дана    

Укупно 414   1.300.000,00 205.079,41 15,78 

415 Накнаде трошкова  за запослене 5.000.000,00  
71,83 

 

415111 Накнаде трошкова за одвојен живот од породице  1.250.818,13  

415112 Накнада за превоз на посао и са посла  1.180.004,01  

415113 
Накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених 

лица 
 1.160.556,34  

Укупно 415   5.000.000,00 3.591.378,48 71,83 

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 470.000,00  27,58 

416111 Јубиларне награде  129.613,23  

Укупно 416   470.000,00 129.613,23 27,58 

 

II 420 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

 

421 Стални трошкови 1.800.000,00  7,08 

421411 Телефон, телекс и телефакс  98.755,68  

421414 Услуге мобилног телефона   28.647,41  

Укупно 421   1.800.000,00 127.398,09 7,08 

422 Трошкови путовања 3.500.000,00  0,12 

422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном путу  2.622,93  

422121 Трошкови превоза на службеном путу у земљи  1.430,00  

Укупно 422   3.500.000,00 4.052,93 0,12 
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423 Услуге по уговору 10.500.000,00  18,88 

423212 Услуге за одржавање софтвера  160.320,00  

423391 Издаци за стручне испите  15.000,00  

423432 Објављивање тендера и информативних огласа  614.823,00  

423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора  881.133,08  

423711 Репрезентација   178.125,90  

423911 Остале опште услуге   132.602,55  

Укупно 423   10.500.000,00 1.982.004,53 18,88 

425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00  0.00 

Укупно 425   200.000,00 0,00 0,00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426  Материјал 2.900.000,00  9,56 

426111 Канцеларијски материјал  153.080,05  

426311 Стручна литература за редовне потребе запослених  7.645,62  

426411 Бензин  100.000,00  

426812 Инвентар за одржавање хигијене  6.593,63  

426911 Потрошни материјал  10.000,00  

Укупно 426  2.900.000,00 277,319,30 9,56 

482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.000,00  0,00 

   0,00  

Укупно 482  1.000,00 0,00 0,00 

483  Новчане казне и пенали по решењу судова 1.080.000,00  0,00 

   0,00  

Укупно 483  1.080.000,00 0,00 0,00 

512 Машине и опрема 2.000.000,00  0,00 

   0,00  

Укупно 512   2.000.000,00 0,00 0,00 

  

ТОТАЛ 
 114.651.000,00 16.650.076,43 14,52 
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12. Подаци о јавним набавкама 

 

 

 

Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама - 2013. година 

ред. 

бр. 

предмет јавне 

набавке 

сп
ец

и
ф

и
ф

и
к
ац

и
ја 

процењена вредност 
основ за 

изузеће 

оквирно 

време 

покретања 
поступка 

оквирно 

време 
реализа-

ције 

уговора 

конто  
опредељени 

износ на 

конту 

извор 

финансирања  
раздео  

укупна  
по  

годинама 
(планска година) 

(планска 
година)  

(планска 
година) 

функција 

I ДОБРА                     

1 

новогодишњи 

поклони за децу 

запослених у 

Високом савету 

судства 

  

200.000,00 

  члан 34.  

став 2. 

Закона о 

буџету за 

2013.  

новембар 

2013 

месец 

дана 

4131- накнаде у 

натури 
300.000,00 01-буџет 5-330 

2 
канцеларијски 
материјал 

  

340.000,00 

  члан 34.  
став 2. 

Закона о 

буџету за 
2013.  

јануар 
2013 

годину 
дана 

4261- 

администрати-

вни материјал 

800.000,00 01-буџет 5-330 

3 

претплата на стручну 

литературу,                                     

дневна и недељна 
штампа  

  

600.000,00 

  
члан 7.  

став 1. 

тачка 1) 
ЗЈН 

јануар 

2013 

годину 

дана 

4263-материјали 

за образовање и 

усавршавање 
запослених 

800.000,00 01-буџет 5-330 

4 
материјали за 

саобраћај 

  

340.000,00 

  члан 34.  

став 2. 

Закона о 
буџету за 

2013.  

јануар 

2013 

годину 

дана 

4264-материјали 

за саобраћај 
500.000,00 01-буџет 5-330 

5 
материјали за 

одржавање хигијене 

  

200.000,00 

  члан 34.  

став 2. 
Закона о 

буџету за 

2013.  

јануар 

2013 

годину 

дана 

4268-материјали 
за одржавање 

хигијене 

400.000,00 01-буџет 5-330 

6 
материјали за 

посебне намене 

  

200.000,00 

  члан 34. 

 став 2. 

Закона о 
буџету за 

2013.  

јануар 

2013 

годину 

дана 

4268-материјали 

за одржавање 
хигијене 

400.000,00 01-буџет 5-330 
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II УСЛУГЕ                     

7 
услуге 
комуникација 

  

800.000,00 

  

члан 7.  

став 1. 
тачка 9) 

ЗЈН 

јануар 
2013 

годину 
дана 

4214-услуге 
комуникације 

1.400.000,00 01-буџет 5-330 

8 
осигурање 
запослених 

  

150.000,00 

  

члан 34.  
став 2. 

Закона о 

буџету за 
2013.  

јануар 
2013 

годину 
дана 

4215-осигурање 
запослених  

300.000,00 01-буџет   

9 

трошкови 

службених 
путовања у земљи 

  

340.000,00 

  

члан 34.  

став 2. 

Закона о 
буџету за 

2013. 

јануар 

2013 

годину 

дана 

4221-трошкови 
службених 

путовања у 

земљи 

700.000,00 01-буџет   

10 

трошкови 

службених 

путовања у 

иностранству 
  

340.000,00 

  

члан 34.  
став 2. 

Закона о 

буџету за 
2013. 

јануар 

2013 

годину 

дана 

4221-трошкови 

службених 

путовања у 

земљи 

1.900.000,00 01-буџет 5-330 

11 
администартивне 

услуге 

  

300.000,00 

  

члан 34.  

став 2. 

Закона о 
буџету за 

2013. 

јануар 

2013 

годину 

дана 

4231-

администартивне 
услуге 

300.000,00 01-буџет 5-330 

12 
компјутерске 
услуге  

  

340.000,00 

  члан 34.  
став 2. 

Закона о 

буџету за 
2013. 

јануар 
2013 

годину 
дана 

4232-

компјутерске 

услуге  

500.000,00 01-буџет 5-330 

13 

услуге образовања 
и усавршавања 

запослених 

  

300.000,00 

  

члан 34.  

став 2. 
Закона о 

буџету за 

2013. 

јануар 

2013 

годину 

дана 

4233-услуге 

образовања и 

усавршавања 
запослених 

400.000,00 01-буџет   

14 

услуге 

информисања 
јавности  

  

1.500.000,00 

  

члан 7.  
став 1. 

тачка 1) 

ЗЈН 

јануар 

2013 

годину 

дана 

4234-услуге 
образовања и 

усавршавања 

запослених 

1.500.000,00 01-буџет   

15 стручне услуге   

  

6.000.000,00 

  

члан 7.  

став 1. 

тачка 1) 
ЗЈН 

јануар 

2013 

годину 

дана 

4235- стручне 

услуге   
6.500.000,00 01-буџет   

16 репрезентација 

  

500.000,00 

  

члан 7. 

 став 1. 

тачка 1) 
ЗЈН 

јануар 

2013 

годину 

дана 

4237- 

репрезентација 
500.000,00 01-буџет   

17 
остале опште 
услуге   

  

600.000,00 

  

члан 7.  

став 1. 
тачка 1) 

ЗЈН 

јануар 
2013 

годину 
дана 

4239-остале 

опште услуге  

услуге   

6.500.000,00 01-буџет   

18 
текуће поправке и 
одржавање опреме  

  

200.000,00 

  

члан 34.  

став 2. 
Закона о 

буџету за 
2013. 

јануар 
2013 

годину 
дана 

4252-текуће 

поправке и 
одржавање 

опреме  

200.000,00 01-буџет 5-330 

III 
МАШИНЕ И 

ОПРЕМА    
  

  
            

 

19 
административна 
опрема  

  

340.000,00 

  

члан 34.  
став 2. 

Закона о 

буџету за 
2013. 

јануар 
2013 

годину 
дана 

5122-

административна 

опрема  

2.000.000,00 01-буџет 
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13. Подаци о платама 

 

( март 2013. године ) 

  

 основица за државне службенике и намештенике  –        18.443,96 

 основица за судије (чланови Високог савета судства) –  32.178,36 

     

Табела коефицијената за све категорије запослених 

 

 

 

 

14. Подаци о средствима рада 

 

 

Средства рада број 
Рачунари  27 

Штампачи  19 

Лаптоп  13 

Таблет 1 

Мултифункцијски уређај  1 

Пројектор  1 

Сервер  1 

Скенер  3 

Фотокопир апарат  2 

Телефакс  5 

 

 

 

 

 

 

 

Члан Високог савета судства из реда судија 6 

Секретар савета  (положај друге групе)             8 

Помоћник секретара (положај треће групе)             7.11 

Виши саветник  (VI платна група, 3 платни разред )             4.36 

Виши саветник  (VI платна група, 1 платни разред ) 3.96 

Самостални саветник  (VII платна група, 1 платни разред ) 3.16 

Саветник  (VIII платна група, 4 платни разред ) 2.93 

Саветник  (VIII платна група, 1 платни разред )   2.53 

Млађи саветник (IX платна група, 2 платни разред )   2.23 

Сарадник (X платна група, 1 платни разред )   1.90 

Млађи сарадник  (XI платна група, 3 платни разред )  1.82 

Референт  (XII платна група, 1 платни разред )   1.55 

Млађи референт  (XIII платна група, 6 платни разред )  1.79 

Млађи референт  (XIII платна група, 1 платни разред )  1.40 

Намештеник (IV платна група) 1.50 
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15. Чување носача информација 

 

Носачи информација у Савету су: 

 

- предмети, који се чувају у писарници Управе за заједничке послове републичких 

орагана, на адреси Немањина 22-26; 

- архивирани предмети, који се чувају у писарници Управе за заједничке послове 

републичких орагана, на адреси Немањина 22-26; 

- извештаји о раду Савета, који се чувају у Савету на адреси, Ресавска бр. 42; 

- извештаји о раду судова опште и посебне надлежности у Републици Србији, који се 

чувају у Савету на адреси, Ресавска бр. 42; 

- евиденција о именима запослених у Савету, која се чува у кадровској служби Савета; 

- интернет страница Савета http://www.vss.sud.rs. 

 

 На интернет страници Савета (http://www.vss.sud.rs) дозвољен је слободан пристип 

информацијама о раду Савета, извештајима о раду Савета, актима Савета, актима сталних 

радних тела Савета и извештајима о раду судова у Републици Србији. 

 

 Интернет страница садржи и информације о самом Савету, надлежностима Савета и 

информације о члановима Савета. На интернет страници су доступне контакт информације 

судова, као и листе судија по судовима у којима су изабрани за вршење судијске функције. 

 

 У Савету постоји и електронски регистар притужби који се чува на рачунарима Савета, 

у згради у улици Ресавској број 42. На истој локацији и на исти начин чува се и електронска 

база докумената који су настали као резултат рада Савета по притужбама.  

  

 Документација, односно носачи информација чувају се уз примену одговарајућих мера 

заштите. 

 

 

16. Врсте информација у поседу 

 

Високи савет судства располаже са следећим информацијама: 

- информације у вези са поднетим притужбама на рад судова и судија; 

- информације у вези са дисциплинским пријавама поднетим против судија;  

- информације у вези са поступком преиспитивања одлука првог састава Савета о 

престанку судијске дужности; 

- информације о судијама и судијама поротницима; 

- информације о запосленима у Савету; 

- информације које се односе на примену Закона о слободном приступу информација од 

јавног значаја и друго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vss.sud.rs/
http://www.vss.sud.rs/


 -   24  - 
 

Информатор о раду, Високи савет судства, 13. мај 
 2013. године 

17.  Врсте информација којима Савет омогућава приступ 

 

Све информације којима располаже, а које су настале у његовом раду или у вези са 

радом, Савет ће саопштити тражиоцу информације, односно ставити на увид документ који 

садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу с одредбама Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим у случајевима када је то право 

ограничено законом.  

 

 

18.  Поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја 

 

 

Поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја 

  

2012.  годинa 

 

У  2012. години примљено је  152  захтева за приступ информацијама од јавног значаја. 
 

1) Захтеви: 

Ред.

бр. 

Тражилац  

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр. усвојених- 

делимично 

усвој. захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број 

одбијених захтева 

1. Грађани 136 134 - - 
2. Медији 3   3 - - 

3. Невладине орган. и др. 

удружења грађана  
10 10 - - 

4. Политичке странке - - - - 

5. Органи власти 1 1 - - 

6. Остали 2 2 - - 

7. Укупно 152 150 - - 

Напомена: Крајем децембра месеца 2012. године примљена су 2 захтева за приступ 

информацијама од јавног значаја на које је одговорено у јануару 2013. године из којих разлога 

се појављује разлика од 2 у броју укупно примљених захтева у 2012. години у односу на 

укупан број усвојених, делимично усвојених, одбачених и одбијених захтева. 

Током 2012. године примљено је 50 жалби од стране подносиоца захтева.  

2) Жалбе: 

 
Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Укупан бр. 

изјављених 

жалби 

Бр. жалби  

због 

непоступања 

по захтеву 

Бр. жалби 

због  

одбијања 

захтева 

Бр. жалби на 

закључак о 

одбацивању 

захтева 

Садржина жалбе: 

нпр. због непоступ.  

у проп. року, 

одбиј. захтева, 

условљавања 

уплатом већег 

износа од нужних 

трошкова... 

1. Грађани  47 47 - - Због  непоступања у 

прописаном року и 

незадовољни 

добијеном 

информацијом 
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2. Медији - - - - - 

3. Невладине орган. и  

др. удружења 

грађана  

3 3 - - - 

4. Политичке 

странке 

- - - - - 

5. Oргани власти - - - - - 

6. Остали - - - - - 

7. Укупно 50 50 - - - 

 

            2. 

2013.  година 

 

У периоду од 01.01. до 15.04.2013. године примљено је 18 захтева за приступ информацијама 

од јавног значаја. 

3) Захтеви: 

 
Ред.

бр. 

Тражилац  

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр. усвојених- 

делимично 

усвој. захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број 

одбијених захтева 

1. Грађани 18  - 5 
2. Медији -  - - 

3. Невладине орган. и др. 

удружења грађана  
-  - - 

4. Политичке странке -  - - 

5. Органи власти -  - - 

6. Остали -  - - 

7. Укупно 18  - - 

 

У периоду од 01.01. до 15.04.2013. године изјављено је 5 жалби од стране подносиоца захтева.  

4) Жалбе: 

 
Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Укупан бр. 

изјављених 

жалби 

Бр. жалби  

због 

непоступања 

по захтеву 

Бр. жалби 

због  

одбијања 

захтева 

Бр. жалби на 

закључак о 

одбацивању 

захтева 

Садржина жалбе: 

нпр. због непоступ.  

у проп. року, 

одбиј. захтева, 

условљавања 

уплатом већег 

износа од нужних 

трошкова... 

1. Грађани  5  - - Због  непоступања у 

прописаном року и 

незадовољни 

добијеном 

информацијом 

2. Медији -  - - - 

3. Невладине орган. и  

др. удружења 

грађана  

-  - - - 

4. Политичке 

странке 
-  - - - 
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5. Oргани власти -  - - - 

6. Остали -  - - - 

7. Укупно 5  - - - 

 

 

19. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 

   

 У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. 

гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) заинтересована лица имају право на приступ 

информација од јавног значаја које се односе на рад Савета. Уколико не добију одговор у 

предвиђеном року, обраћају се Поверенику за информације од јавног значаја, који преко 

овлашћених лица налаже државном органу да у наведеном року поступи по захтеву.  

 

 Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 

значаја је Соња Видановић, контакт телефон: 011/ 363-4241, е-mail: sekretarijat@vss.sud.rs. 

 

 Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писменој форми 

- на адресу Високи савет судства, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд. 

 

 Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што 

прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке које 

олакшавају проналажење тражене информације.  

 

У прилогу образац захтева.  
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КОНТАКТИ 

 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 

 
Драгомир Милојевић, председник 

тел. 011/363-4240 

факс. 011/361-9376 

е-маил: kabinet@vss.sud.rs 

 
Биљана Ракић, портпарол 

тел. 011/363-4241 

е-маил: biljana.rakic@vss.sud.rs 

 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Соња Видановић, судија 

лице овлашћено за поступање по захтеву за информације од јавног значаја 

тел. 011/363-4241 

е-маил: sekretarijat@vss.sud.rs 

 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА 

 

Вукашин Стијовић, саветник  

тел. 011/363-4206             од 10.00 до 12.00  часова 

е-маил: vukasin.stijovic@vss.sud.rs 

 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ 

 

Сњежана Новковић, самостални саветник 

тел. 011/363-4248 

е-маил: snjezana.novkovic@vss.sud.rs 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТАТУСНА ПИТАЊА СУДИЈА 

 

Нела Кубуровић, начелник одељења 

011/363-4213 

е-маил: nela.kuburovic@vss.sud.rs 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРОПИСА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

  

Мира Павловић, начелник одељења 

тел. 011/363-4204 

е-маил: mirjana.pavlovic@vss.sud.rs 
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СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Бранка Томашевић, помоћник секретара 

тел. 011/363-4257 

е-маил: branka.tomasevic@vss.sud.rs 

 

Милена Лакић, шеф Одсека за буџет и аналитичко-планске послове 

тел. 011/363-4275 

е-маил: milena.lakic@vss.sud.rs 

 

Драгана Урошевић, шеф Одсека за финансијско-рачуноводствене послове 

тел. 011/363-4253 

е-маил: dragana.urosevic@vss.sud.rs 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Б Е О Г Р А Д  

Немањина 22-26  

  

  

З А Х Т Е В  

за приступ информацији од јавног значаја  

  

 На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја ("Службени гласник РС", број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), 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: **  

o поштом  

o електронском поштом  

o факсом  

o 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)  

  

____________________________________  

  Тражилац информације / Име и презиме  

У _______________,  

___________________________________  

                              адреса  
 

___________________________________  

                други подаци за контакт  

 

дана ______20___године                                      ___________________________________  

                                                                                                                потпис  

  

  
* У кућици означити крстићем, која законска права на приступ информацијама желите да остварите.  

** У кућици означити начин достављања копије докумената.  

*** Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања захтевате.  


