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БЕОГРАД

Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа доставила је 
Високом савету судства дана 7. октобра 2014. године допис број: 06-00-22/2014-24 којим се 
тражи да Високи савет судства достави извештај о радњама које су предузете у складу са 
Акционим планом за спровођење Стратегије у трећем кварталу 2014. године, као и план 
активности за предстојећи тромесечни период 2014. године.

Имајући у виду мере и активности које су предвиђене Акционим планом за 
спровођење Националне сгратегије реформе правосуђа у трећем кварталу 2014. године, 
обавештавамо вас о активностима које је предузео Високи савет судства, а у циљу 
реализације предвиђених мера:

Мера предвиђена тачком 1.1.1.5. Попуњавање капацитета административних  
канцеларија Високог савета судства и Државног већа тужилаца на основу 
новоусвојених критеријума, а у складу са важећом документацијом.

Високи савет судства је  30. октобра 2013. године огласио јавни конкурс за 
попуњавање два извршилачка радна места и то: радно место за нормативне послове и 
радно место за кадровске послове. У мају 2014. године радни однос је  засновао један 
државни службеник на радном месту за нормативне послове у звању виши саветник. на 
основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава.

С обзиром да за радно место за кадровске послове није добијена сагласност за 
наставак поступка у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском 
систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. приступиће се попуњавању 
овог радног места преузимањем државног службеника из другог државног органа.



У јуну месецу 2014. године за једног државног службеника на извршилачком 
радном месту (начелник Одељења за статусна питања судија) донето је  решење о 
мировању права и обавеза из радног односа због именовања на функцију помоћника 
министра правде.

У току је  анализа важећег Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Административној канцеларији Високог савета судства како би се 
Правилник ускладио са новим решењима из Закона о државним службеницима и Закона о 
раду и са новом унутрашњом организацијом Административне канцеларије, с обзиром да 
се од 1. јануара 2015. године очекује успостављање сопствене писарнице у згради Високог 
савета судства.

Мера предвиђена тачком 1.1.2.1. И ш ена Пословника о раду Високог савета 
судства ради ефикаснијег извршавања законских овлашћења и обавеза

Ради испуњења ове мере неопходно је  доношење Закона о изменама и допунама 
Закона о Високом савету судства.

Високи савет судства ће након усвајања Закона о изменама и допунама Закона о 
Високом савету судства формирати радну групу за анализу одредаба важећег Пословника 
о раду Високог савета судства, ради припреме Нацрта Одлуке о изменама и допунама 
Пословника о раду Високог савета судства у складу са предложеним законским 
решењима.

Након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету 
судства, радна група ће Високом савету судства доставити Нацрт Одлуке о изменама и 
допунама Пословника о раду Високог савета судства, која ће бити усклађена са усвојеним 
решењима у Закону о изменама и допунама Закона о Високом савету судства, ради 
доношења.

Мера предвиђена тачком 1.1.3.1. Измена подзаконских прописа Високог савета 
судства у правцу веће транспарентности рада уз поштовање правила о заштити 
података, права на приватност и заштигу жртава (јавносг седница, утврђивање  
минималног рока за стручне расправе пре него што кључни документи буду 
усвојени, објављивање записника са седница Високог савета судства на веб 
страници, писано образлагање одлука, увођење редовних саопштења за медије, 
усвајање Комуникационе стратегије Високог савета судства).

Наведене активности су предмет регулисања Пословника о раду Високог савета 
судства и биће у потпуности унете у Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду 
Високог савета судства, како је  то објашњено у оквиру мере предвиђене тачком 1.1.2.1.

Мера предвиђена тачком 1.4.1.1. Усавршавање процедуре за први избор, 
именовање на сталну функцију и напредовање у каријери за судије и јавне тужиоца  
односно заменика јавних тужилаца

Високи савет судства је  на седници одржаној 15. априла 2014. године донео Одлуку 
о образовању Радне групе за израду правилника који ће прописивати критеријуме и 
поступке за избор и напредовање носилаца судијске функције. односно за оцену 
стручности. оспособљености и достојности за избор судија и председника судова. Имајући



у виду обавезе чланова Радне групе планирано је да се први састанак Радне групе одржи у 
другој половни октобра.

Указујемо да је  Високи савет судства на седници одржаној 22. јула 2014. године 
донео Правилник о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада 
судија и председника судова („Службени гласник РС", број 81/14). На истој седници 
донета је и одлука да се пилот фаза примене Правилника спроведе у периоду од 1. 
септем;бра до 15. децембра 2014. године, како би се пре заваничне примене Правилника од 
15. јануара 2015. године извршила анализа примене одредаба Правилника у пракси и 
евентудлно побољшала одређена решења.

Правилник о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада 
судија и председника судова представља основ за избор у други суд и напредовање 
судија.

Мера предвиђена тачком 1.4.1.3. - транспарентан процес избора председника 
судова у складу са утврђеним објективним и мерљивим критеријумима

Високи савет судства је  на седници одржаној 30. септембра 2014. године утврдио 
предлоге за избор председника осам судова и доставио их Народној скупштини.

Преостало је да Високи савет судства у наредном периоду утврди предлоге за избор 
председника три преостала суда у којима функцију председника и даље обављају 
вршиоци функција (Виши суд у Врању, Виши суд у Прокупљу и Основни суд у 
Прокупљу).

Високи савет судства је  на седници одржаној 15. априла 2014. године донео Одлуку 
о образовању Радне групе за израду правилника који ће прописивати критеријуме и 
поступке за избор и напредовање носилаца судијске функције, односно за оцену 
стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова.

Мера предвиђена тачком 4.1.1.1. Доношење Правилника о критеријумима и 
мерилима за вредновање рада и напредовање судија и председника судова

Високи савет судства је на седници одржаној 22. јула 2014. године донео 
Правилник о критеријумима. мерилима. поступку и органима за вредновање рада судија и 
председника судова (..Службени гласник РС '\ број 81/14). На истој седници донета је и 
одлука^ да се пилот фаза примене Правилника спроведе у периоду од 1. септембра до 15. 
децембра 2014. године. како би се пре заваничне примене Правилника од 15. јануара 2015. 
године извршила анализа примене одредаба Правилника у пракси и евентуално 
побољШала одређена решења.

Пилот фаза примене Правилника спроводи се у судовима различитих врста и 
степена. Председник Високог савета судства је  донео одлуке о формирању комисија које 
ће врши I и вредновање рада судија у пилот фази.

. Административну и техничку помоћ у раду комисијама пружа суд чије се судије 
вреднује 'и запослени у Административној канцеларија Високог савета судства.

Мера предвиђена тачком 4.2.4.5. Измена важећих подзаконских прописа у 
правцу увођења обавезе дисциплинских органа да подносе извештаје о раду и мера 
предвиђена тачком 4.2.4.6. Доследна примена подзаконских прописа у делу који се 
односи на обавезу подношења извештаја о раду од стране дисциплинских органа



Према важећем Правилнику о дисциплинском поступку и дисциплинској 
ОЛ1 оворносI и судија прописана је обавеза Дисциплинског тужиоца да подноси извештај 
о свом: раду Високом савету судства до 31. марта текуће године за претходну годину и 
увек када Високи савет судства то затражи.

У гоку је  разматрање новог текста Правилника од стране чланова Високог савета 
судства. У нови Правилник, између осталог, биће унета и одредба о обавези 
Дисциплинске комисије да подноси извештај о свом раду Високом савету судства до 31. 
марга текуће и увек када Високи савет судства то затражи.

Високи савет судства усвојио је  Извештај о раду Дисциплинског тужиоца за 2013. 
годину на јавној седници Савета одржаној 20. фебруара 2014. године. Дисциплински 
тужилац и Дисциплинска комисија су у септембру поднели извештај о раду за првих 
шест;месеци 2014. године.

:Годишњи и шестомесечни извештај о раду Дисциплинског тужиоца и 
Дисциплинске комисије објављени су на интернет страници Високог савета судства.

Мере број 1.1.2.1. Измена Пословника о раду Високог савета судства ради 
ефикаснијег извршавања законских овлашћења и обавеза и Мера предвиђена тачком 
1.1.3.1. Измена подзаконских прописа Високог савета судства у правцу веће 
транспарентности рада уз поштовање правила о заштити података, права на приватност и 
заштиту жртава (јавност седница. утврђивање минималног рока за стручне расправе пре 
него .што кључни документи буду усвојени, објављивање записника са седница Високог 
савета' судства на веб страници, писано образлагање одлука, увођење редовних 
саоп[1]тења за медије. усвајање Комуникационе стратегије Високог савета судства) биће у 
потпуности испуњене доношењем Закона о изменама и допунама Закона о Високом 
еавет\ еудс I ва. након чега ће Високи савет судства ускладити своје подзаконске акте са 
изменама и допунама наведеног Закона, као и након прибављања мишљење Европске 
комисије на одређене акте Високог савета судства.

Високи савет судства ће и у наредном периоду - кварталу предузимати активности у 
циљу потпуног испуњења мера за које је означен као носилац мере.


