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ИЗВЕШТАЈ О СТАТУСУ СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗА ПОГЛАВЉЕ 23: „ПРАВОСУЂЕ И ОСНОВНА ПРАВА” 

ЗА ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

 

1. ПРАВОСУЂЕ 

 1.1. НЕЗАВИСНОСТ 

1.1.1.8. Усклађивање подзаконских аката са измењеним правосудним законима.  

Рок: III квартал 2019. године 

Први извештај:  

 

1.1.2.1. Народна скупштина бира преостале председнике судова на предлог Високог 

савета судства. 

Рок: IV квaртaл 2016. гoдинe 

Иницијални извештај: 

На седници Народне скупштине Републике Србије, одржаној 04.11.2015. године, изабрани 

су председници Вишег суда у у Панчеву, Основног суда у Панчеву и Основног суда у 

Прокупљу. 

Високи савет судства није предложио кандидате за председнике Вишег суда у Врању и 

Вишег суда у Прокупљу, тако да ће се поступак предлагања кандидата за председнике 

ових судова поновити. Такође, напомињемо да за Прекршајни суд у Неготину није било 

пријављених кандидата, те ће се поступак предлагања кандидата за избор за председника 

овог суда поновити. У међувремену, председнику Привредног суда у Чачку је престала 

функција председника, тако да ће и за овај суд бити оглашен избор за председника суда. 

Напомињемо да је ово редовна активност Високог савета судства, да судијама и 

председницима судова престаје судијска функција односно функција председника суда из 

разлога који су прописани Законом о судијама, тако да често постоји могућност да се 

упразни место судије односно председника суда, након чега следи процедура избора или 

предлагања кандидата за избор Народној скупштини, што захтева одређено време за 

спровођење свих радњи. 

Први извештај: 
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Други извештај: 

2016/2 

Комисије Високог савета судства 14. и 15. септембра 2016.године обавиле су разговор са 

кандидатима за избор за  председника за:  Виши суд у Врању,  Виши суд у Пироту,  

Привредни суд у Чачку, Први основни суд у Београду, Основни суд у Ваљеву, 

Прекршајни суд у Јагодини и Прекршајни суд у Крушевцу, након чега следи процедура 

предлагања кандидатза избор Народној скупштини Републике Србије. 

Трећи извештај: 

2016/3 

Високи савет судства, на седници одржаној 25. октобра 2016. године, утврдио је предлог 

одлуке за избор и предложио Народној скупштини Републике Србије избор председника 

за Виши суд у Врању, Вишисуд у Пироту, Привредни суд у Чачку, Први основни суд у 

Београду, Основни суд у Ваљеву, Прекршајни суд у Јагодини и Прекршајни суд у 

Крушевцу. и Народној скупштини доставио 3. новембра 2016. године предлог одлуке за 

избор председника за наведене судове. 

 

Четврти извештај: 

2017/1 

На седници Високог савета судства одржаној 28. фебруара 2017. године расписан је оглас 

за избор председника за Привредни апелациони суд, Привредни суд у Београду, Виши суд 

у Прокупљу, Други основни суд у Београду, Основни суд у Крушевцу, Основни суд у 

Сурдулици и Прекршајни суд у Лозници. 

 

1.1.3.1. Дoнoшeњe Прaвилникa о критеријумима и мерилима, за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судија и председника судова, у складу са 

изменама Закона о судијама. (Критеријуми за избор на функцију). (повезана 

активност 1.3.1.4.) 

Рок: IV квaртaл 2015. године 

Иницијални извештај:  

Измене Закона о судијама (усвојене 18. децембра 2015. године) предвиђају да ће 

стручност, оспособљеност и достојност за судије, које су изабране први пут у основним и 

прекршајним судовима, бити проверена на тесту организованом од стране Високог савета 

судства и овом обавезује Високи савет судства да регулише програм и метод тестирања у 

року од 90 дана од ступања на снагу. 



Република Србија 
Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23 
____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Немањина 22-26, 11000 Београдsavet23@mpravde.gov.rshttps://twitter.com/SavetPg23 

Први извештај:  

2016/1 

Реализација активности је у току. Након ступања на снагу Закона о допунама Закона о 

судијама (,,Службени гласник РС“, број 106/15) Високи савет судства је на седници 

одржаној 12. априла 2016. године донео одлуку о образовању Радне групе за израду 

Нацрта Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности за предлагање кандидата за први избор, за избор судије на сталној судијској 

функцији у други или виши суд и за предлагање кандидата за избор за председника суда и 

за израду Нацрта Правилника о програму и начину полагања испита за оцену стручности и 

оспособљености за кандидата који се први пут бира на судијску функцију. 

У току су консулатације са свим релевантим учесницима у реализацији ове активности 

(Правосудном академијом, удружењима судијских помоћника). 

 

Други извештај: 

2016/2 

Реализација активности у току. 

Трећи извештај: 

2016/3 

Високи савет судства на седници одржаној 15. новембра 2016. године, донео је Правилник 

о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности 

кандидата за судију који се први пут бира(„ Службени гласник РС“, број 94/16) и 

Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о 

критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС“, 

број 94/16) 

 

Четврти извештај: 

2017/1 

Непромењено 

Високи савет судства је на седници одржаној 14. фебруара 2017. године утврдио 

јединствену базу питања за писани тест, на коме се оцењује стручност и оспособљеност 

кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију, а у складу са 

Правилником о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности кандидата за судију који се први пут бира.Јединствена база питања објављена 

је на интернет страници Високог савета судства www.vss.sud.rs 

http://www.vss.sud.rs/
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1.1.3.2. Дoнoшeњe Прaвилникa o критeриjумимa, мeрилимa и поступку зa oцeњивaњe 

судиjских пoмoћникa који обезбеђује правичан и транспарентан систем вредновања 

њиховог рада. 

Рок: III квaртaл 2016. године 

Иницијални извештај:  

Чланови радне групе раде на финалној верзији Правилника о критеријумима, стандардима 

и процедурама за оцењивање судијских помоћника. Након финалних измена, и превода на 

енглески језик, Правилник ће бити достављен Европској комисији на оцену. 

Измене Закона о уређењу судова (увојене 18. децембра 2015. године) предвиђају да се 

критеријуми, стандарди и процедуре за оцену судијских помоћника регулишу актом 

Високог савета судства, и члан 5. предвиђа да је Високи савет судства у обавези да усвоји 

такав акт у року од 60 дана од ступања на снагу закона 

Први извештај:  

2016/1 

Активност је реализована пре рока. На седници одржаној 29. марта 2016. године Високи 

савет судства је усвојио Правилник о критеријумима, мерилима, поступку и органима за 

оцењивање рада судијских помоћника. Правилник је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 32/16, ступио је на снагу  осмог дана од дана објављивања, а  почетак примене 

Правилника је 1. јуни 2016. Године. 

Други извештај: 

2016/2 

Непромењено 

Трећи извештај  

2016/3 

Непромењено 

Четврти извештај: 

2017/1 

Непромењено 

1.1.3.3. Сaвeт дoнoси oдлукe o нaпрeдoвaњу, избoру и престанку функције, 

примeњуjући нoвe критeриjумe из a) Прaвилникa о критеријумима и мерилима, за 

оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника 

судова (Правилник о избору); б) Прaвилникa o критeриjумимa, мeрилимa и поступку 
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зa oцeњивaњe рада судиjских пoмoћникa; в) Правилника о 

вредновању судија и председника судова (Правилаза вредновање) као прелазни 

режим до промене Устава и усклађивања правосудних закона и подзаконских аката 

са новим Уставним решењима. Високи савет судства се објављивањем детаљних 

информација на својој интернет страни и њиховим прослеђивањем свим судовима, 

стара о промоцији значаја вредновања рада судија и његовом утицају на 

напредовање у каријери. 

Рок: Континуирано, почев од I квaртaла 2016. године 

Иницијални извештај: 

a) Високи савет судства је у обавези да испуни ову активност у року од 90 дана од 

усвајања измена Закона о судијама (усвојене 18. децембра 2015. године); 

б) Високи савет судства је у обавези да испуни ову активност у року од 60 дана од 

усвајања измена Закона о уређењу судова (усвојене 18. децембра 2015. године); 

в) Високи савет судства је формирао Комисију Високог савета судства за вредновање рада 

судија и председника судова чији је задатак да одреди период вредновања за сваки суд, 

као и да прати поступак вредновања од стране комисија за вредновање које је образовао 

Високи савет судства на основу јавног позива. 

На интернет страни Високог савета судства видно је истакнут део који се односи на 

вредновање рада судија и председника судова, тако да су судијама и председницима 

судова доступне информације о вредновању њиховог рада. 

 

Први извештај:  

2016/1 

а) У току је рализација наведене активности. Видети 1.1.3.1  

Одлуке о избору по новим правилницима Високи савет судства ће доносити од 1. 

септембра 2016. године, када почиње примена Закона о изменема и допунама Закона о 

судијама (,,Службени гласник РС“, број 106/15) 

б) На седници одржаној 29. марта 2016. године Високи савет судства је усвојио Правилник 

о критеријумима, мерилима, поступку и органима за оцењивање рада судијских 

помоћника. Почетак примене Правилника је 1. јуни 2016. године 

в) На седници одржаној 29. марта 2016. године Високи савет судства је донео одлуку о 

образовању комисија за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија  

који су први пут бирани на судијску функцију, а у 2016. години им стиче трогодишњи 

мандат. 
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 Комисија Високог савета судства за вредновање рада судија и 

председника судова на седници одржаној 28. априла 2016. године донела је одлуку о 

отпочињању вредновања рада судија који су први пут изабрани на судијску функцију, а у 

2016. години им истиче трогодишњи мандат. 

Високи савет судства редовно ажурира информације које се односе на вредновање рада 

судија и председнике судова и објављује их на својој интернет страници www.vss.sud.rs. 

 

Други извештај: 

2016/2 

а)  У току је реализација наведене активности.  Видети 1.1.3.1  

б) Непромењено 

в)  На седници одржаној 13. септембра 2016. године Високи савет судства је донео олуку о 

образовању комисија за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија 

који су први пут бирани на судијску функцију 2014. године. 

Трећи извештај: 

2016/3 

а) Активност је реализована. Видети 1.1.3.1. 

б) Непромењено 

в) Комисије за спровођење поступка вредновања и утврђивања оцене рада судија 

вредновале су рад судија  који су први пут бирани на судијску функцију у 2013. години, и 

Високи савет судства донео је одлуку о њиховом избору на сталну судијску функцију 

Четврти извештај: 

2017/1 

a) На седници Високог савета судства одржаној 28. фебруара 2017. године расписан је 

оглас за избор председника за Привредни апелациони суд, Привредни суд у 

Београду, Виши суд у Прокупљу, Други основни суд у Београду, Основни суд у 

Крушевцу, Основни суд у Сурдулици и Прекршајни суд у Лозници. Први пут, 

избор председника обавиће се у складу са одредбама Правилника о критеријумима 

и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на 

сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање 

кандидата за председника суда („Службени гласник РС“, број 94/16) 

 

б) Непромењено 

 

 в) Комисија Високог савета судсва за вредновање рада судија и председника судова 

на седница,а  одржаним   22. и 23.  фебруара 2017. године донела је одлуку о 

http://www.vss.sud.rs/
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отпочињању вредновања рада шест судија који су први пут изабрани на 

судијску функцију, а у 2017. години им истиче трогодишњи мандат 

Високи савет судства редовно ажурира информације које се односе на вредновање 

рада судија и председнике судова и објављује их на својој интернет страници 

www.vss.sud.rs. 

1.1.3.4. Високи савет судства прати резултате спровођења правосудних закона који су 

тренутно на снази, као и будућих закона који ће бити усвојени након доношења 

новог Устава . 

Рок: Кoнтинуирaнo, почев од II квартала 2015. године 

Иницијални извештај: 

Високи савет судства у остваривању својих прописаних надлежности прати примену 

правосудних закона, даје иницијативу надлежном министарству за правосуђе за измене и  

допуне правосудних закона и даје мишљење на нацрте закона. Чланови Високог савета 

судства учествују у раду радних група за израду закона. 

 

Први извештај:  

Непромењено. 

Други извештај: 

2016/2 

Непромењено 

Трећи извештај: 

2016/3 

Непромењено 

Четврти извештај: 

2017/1 

Непромењено 

 

 

 

1.1.4.3. Измeнa Пoслoвникa o рaду Високог савета судства у склaду сa изменама и 

допунама Зaкoна o Високом савету судства. (Активност 1.1.4.1.) 

Рок: IV квaртaл 2015. године 

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

Високи савет судства је образовао радну групу за израду радне верзије Одлуке о изменама 

и допунама Пословника о раду Високог савета судства. Након израде, радна група ће текст 

Одлуке доставити Високом савету судства на разматрање и усвајање. Измене и допуне 

Пословника о раду Високог савета судства ће бити урађене у складу са одредбама Закона 

о Високом савету судства усвојеним дана 18. децембра 2015. године. 

Први извештај:  

2016/1 

На седници одржаној 13. јануара 2016. године Високи савет судства је донео Одлуку о 

изменема и допунама Пословника о раду Високог савета судства, која је објављена у 

,,Службеном гласнику РС“, број 4/16.  Наведеном Одлуком основан је Етички одбор, као 

радно тело Високог савета судства. Прописано је да су седнице Високог савета судства 

јавне, да се дневни ред, записник и закључци са седница објављују на интернет страни 

Савета, као и све одлуке које Савет донесе. Такође, све одлуке Савета морају бити 

образложене. 

 

Други извештај: 

2016/2 

Непромењено 

Трећи извештај: 

2016/3 

Непромењено 

Четврти извештај: 

2017/1 

Непромењено 

1.1.4.4. Потпуни прелазак вршења буџетских надлежности са Министарства правде 

на Високи савет судства, у складу са чланом 32 (s)3 Закона о уређењу судова. 

Рок: I квартал 2017. године 

Први извештај: 

 

1.1.4.5. Јaчaњe капацитета Административне канцеларије Високог савета судства у 

области аналитике, статистистике и управљачких капацитета, а у складу са 

проширењем надлежности Високог савета судства. 
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Рок: Кoнтинуирaнo, почев од I квартала 2015. Године 

 

Иницијални извештај: 

У Административној канцеларији Високог савета судства, на статистичко-аналитичким 

пословима запослено је четири извршиоца, од чега три у Одељењу за статусна питања 

судија и један у Сектору за материјално-финансијске послове. Од 01.09.2015. године 

почела је реализација пројекта ИПА 2013 – Јачање стратешких и административних 

капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца. 

 

Први извештај: 

2016/1 

 

Активност се спроводи континуирано. 

На седници одржаној 15. марта 2016. године Високи савет судства је дао сагласност на 

програм сталне обуке Правосудне академије за 2016. годину, који између осталог, садржи 

и део који се односи на едукацију запослених у Административној канцеларији Високог 

савета судства. Обука је планирана за 12 различитих тема. 

 

У оквиру пројекта ИПА 2013 – Јачање стратешких и административних капацитета 

Високог савета судства и Државног већа тужилаца запослени из Административне 

канцеларије Високог савета судства су у фебруару месецу 2016. године биле у 

десетодневној посети Шпанији, у циљу упознавања са радом Судског савета Шпаније. 

Од 25. до 31. маја  2016. године запослени су у организацији Правосудне академије 

похађали семинимаре са темом ,,Људска права“ – Модул грађанског права, Модул 

кривичног права и Модул управног права. 

Други извештај: 

2016/2 

Непромењено. 

 

Трећи извештај: 

2016/3 

У оквиру пројекта ИПА 2013 – Јачање стратешких и административних капацитета 

Високог савета судства и Државног већа тужилаца запослени из Административне 
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канцеларије Високог савета судства су у новембру месецу 2016. године 

били у петодневној посети Грчкој, у циљу упознавања са радом правосудног система 

Грчке. 

 

У периоду од 14. новембра до 16. децембра 2016. године, запослени у Административној 

канцеларији Високог савета судства су учествовали/ учествоваће на сертификационим 

курсевима: 

-систем менаџмента континуитетом пословања- Курс за ИСО 22301 

-Менаџмент ризиком- Курс за ИСО 31000 

-Систем менаџмента ИТ сервисима- Курс за ИСО/ИЕЦ 27001 

-Систем менаџмента безбедношћу информација- Курс за ИСО/ИЕЦ 27001 

-Водич за управљање пројектима- Курс за ИСО 21500 

- вештине комуникације и ПР-а (дводневни курс). 

Четврти извештај: 

2017/1 

Почев од фебруара 2017. године запослени у Административној канцеларији Високог 

савета судства учествују на сертификационим курсевима из области  ИТ вештина.  

1.1.5.1. Измeнa Пoслoвникa o рaду Високог савета судства у циљу прописивања јасне 

процедуре јавног реаговања Високог савета судства у случајевима политичког 

утицаја на рад судства, која подразумева како редовно/периодично, тако и ванредно 

обраћање Високог савета судства јавности, у вези са евентуалним постојањем 

политичког утицаја на рад судства, као и његова ефективна примена. 

Рок: III квартaл 2016. године 

Иницијални извештај: 

Измене и допуне Пословника о раду Високог савета судства ће бити урађене у складу са 

одредбама Закона о Високом савету судства усвојеним дана 18. децембра 2015. године. 

Први извештај:  

Други извештај: 

2016/2 

 

Трећи извештај: 

2016/3 
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Високи савет судства, на седници одржаној 25. октобра 2016. године 

донео је Одлуку о допунама Пословника о раду Високог савета судства која је објављена у 

,,Службеном гласнику РС“, број  91/16. Наведеном одлуком прописана је процедура јавног 

реаговања Високог савета судства у случајевима политичког утицаја на рад судства. 

 

Четврти извештај: 

2017/1 

Непромењено 

1.1.6.4. Израда и објављивање електронске брошуре намењене носиоцима 

политичких функција о границама дозвољености коментарисања судских одлука и 

поступака на интернет странама Народне скупштине и Владе Републике Србије. 

Рок: III квартал 2016. године 

Иницијални извештај:  

Поступак консултација са ГИЗ-ом у циљу експертске подршке у изради ове брошуре је у 

току. Буџет ГИЗ-а за 2016. годину је на чекању за потврду. Предвиђено је да се ова 

активност заврши у следећа два месеца. 

Први извештај:  

 

1.1.6.5. Увођење европских стандарда везаних за поштовање судских одлука и 

границе дозвољености критиковања судских одлука и поступака у контексту 

поштовања независности правосуђа у програм Правосудне академије и спровођење 

обука у овој области. 

Рок: Континуирано, почев од III и IV квартала 2016. године 

Први извештај:  

 

1.1.6.6. Организовање радионица за новинаре у циљу усвајања европских стандарда 

и унутрашњих норми везаних за поштовање судских одлука и извештавање о 

судским поступцима. 

Рок: Континуирано, почев од III и IV квартала 2016. године 

Први извештај:  

 

1.2. НЕПРИСТРАСНОСТ И ОДГОВОРНОСТ 
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1.2.1.2. Израдити Смернице које одређују правце развоја 

(концептуални модел) ИКТ система у правосуђу Републике Србије на основу 

резултата Функционалне анализе правосуђа, као и Анализе постојећег стања 

(активност 1.2.1.1, 1.3.6.6. и 1.3.8.2) а које обухватају ИКТ инфраструктуру и 

трошкове њеног одржавања, софтвер иљудске ресурсе. (иста активност 1.3.6.9..и 

1.3.8.3.) 

Рок: Током II квартала 2016. године 

Први извештај: 

2016/1 

Одлуком министра правде, председника Врховног касационог суда/Високог савета 

судства и Републичког јавног тужиоца од 13. априла 2016. године образован је Секторски 

савет за информационо-комуникационе технологије у правосуђу Србије. Високи савет 

судства именовао је свог представника у Секторском савету.  

 

Други извештај: 

2016/2 

Непромењено 

Трећи извештај: 

2016/3 

Непромењено 

Четврти извештај: 

2017/1 

Непромењено 

 

 

1.2.1.3. Институционализација координације и управљања ИКТ системом, путем 

јавно-приватног или јавно-јавног партнерства, нарочито водећи рачуна о 

елиминацији коруптивних ризика. (иста активност 1.3.6.8. и 1.3.8.4.) 

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2016. године 

Први извештај: 
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1.2.1.6. Израда протокола о уносу и размени података (укључујући и 

скенирање докумената) у ИКТ систему са циљем унификације поступања у читавом 

правосудном системуи програма обуке за запослене у правосуђу са циљем 

унапређења квалитета рада на постојећи ИКТ платформама. (иста активност 

1.3.6.11. и 1.3.8.7.) 

Рок: III квартал 2016. године 

Први извештај:  

 

1.2.1.10. Даље унапређење ИКТ система кроз значајна инфраструктурна улагања, 

софтверско и унапређење људских ресурса, а са циљем успостављања јединстваног 

ИКТ система у читавом правосуђу, а у складу са Смерницама које одређују правце 

развоја (концептуални модел) ИКТ система у правосуђу Републике Србије. (иста 

активност 1.3.6.15. и1.3.8.11.) 

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2017. године 

Први извештај: 

1.2.1.11. Израда и усвајање Програма за пондерисање предмета који обезбеђује 

степеновање у увођењу система пондерисања, као једног од критеријума њихове 

расподеле. 

Рок: Током III и IV квартала 2016. године 

Први извештај: 

Четврти извештај: 

2017/1 

Савет је,  на седници одржаној 14. марта 2017. године утврдио Предлог одлуке о 

образовању Радне групе за израду и усвајање Програма за пондерисање предмета који 

обезбеђује степеновање у увођењу система пондерисања, као једног од критеријума 

њихове расподеле.  Финансирање је обезбеђено из буџета Републике Србије и IPA 2012 

Ефикасност правосуђа. 

 

 

1.2.1.14. Измена Судског пословника у циљу прецизирања правила о аутоматској 

(случајној) расподели предмета, којима ће као један од критеријума расподеле бити 

обухваћена и сложеност предмета ( у складу са Програмом пондерисања предмета, 

који обезбеђује степеновање у увођењу система пондерисања, као једног од 

критеријума њихове расподеле. – активност 1.2.1.11.) 
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Рок: Током IV квартала 2016. и I квартала 2017. године 

 

Први извештај: 

 

1.2.1.16. Формирање припремних одељења у судовима задужених, између осталог, за 

пондерисање предмета. 

Рок: Током I квартала 2017. годинеи IIквартала 2017. године 

Први извештај: 

 

1.2.1.18. Израда програма обуке и спровођење обука судијских и јавнотужилачких 

помоћника за рад у припремним одељењима на пословима пондерисања предмета. 

Рок: Током Iи II квартала 2017. године 

Први извештај: 

 

1.2.1.19. Почетак примене одредаба Закона о уређењу судова којима се уређује 

питање надлежности за вршење послова правосудне управе којима се надлежност 

Министарства надлежног за правосуђе у области надзора над радом и учинком 

судова, укључујући и област прикупљања и анализе статистичких података преноси 

Високом савету судства. 

Рок: Почев од Iквартала 2017. године 

Први извештај: 

 

1.2.1.20. Доследна примена измењених правила о аутоматској расподели предмета у 

судовима уз редовно спровођење надзора над њиховом применом од стране Високог 

савета судства. 

Рок: Континуирано, почeв од II квартала 2017. године 

Први извештај: 

 

1.2.2.2. Редовно подношење пријава од стране органа о ступању на правосудну 

функцију и њеном престанку Агенцији за борбу против корупције, ради ефикасније 

провере постојања евентуалног сукоба интереса. 

Рок: Континуирано, почев од III квартала 2015. године 
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Иницијални извештај: 

Ова активност је успешно спроведена. Тренутно, постоји 3.163 судија и 749 јавних 

тужилаца у Регистру носилаца јавних функција. Нису предвиђене значајне промене овог 

броја. 

Први извештај:  

2016/1 

Активност се реализује континуирано. 

 

Други извештај: 

2016/2 

Активност се реализује континуирано. 

Трећи извештај: 

2016/3 

Активност се реализује континуирано. 

 

Четврти извештај: 

2017/1 

Активност се реализује континуирано. 

 

1.2.2.3. Редовно обавештавање Високог савета судства о поднетим пријавама 

Агенцији за борбу против корупције о ступању на судијску функцију и њеном 

престанку. 

Рок: Континуирано, почев од III квартала 2015. Године 

 

Иницијални извештај:  

Високи савет судства је упутио допис свим председницима судова да Високи савет 

судства редовно обавештавају о поднетим пријавама Агенцији за борбу против корупције 

о ступању на судијску функцију и њеном престанку. Високи савет судства одредио је 

једног запосленог који је задужен за праћење ове активности. 

 

Први извештај:  
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2016/1 

Активност се реализује континуирано. 

Други извештај: 

2016/2 

Активност се реализује континуирано. 

Трећи извештај: 

2016/3 

Активност се реализује континуирано. 

 

Четврти извештај: 

2017/1 

Активност се реализује континуирано. 

 

1.2.2.5. Унапређење сарадње Високог савета судства и Државног већа тужилаца са 

Агенцијом за борбу против корупције, кроз редовне састанке и разматрање текућих 

проблема у циљу доследног и правовременогспровођења обавезе подношења 

извештаја о имовини и приходима (имовинских карата) носилаца правосудних 

функција. 

Рок: Континуирано, почев од III квартала 2015. године 

Иницијални извештај:  

Високи савет судства је упутио допис Агенцији за борбу против корупције, за одржавање 

састанка ради разматрања текућих проблема у циљу доследног и правовременог 

спровођења обавезе подношења извештаја о имовини и приходима. Састанак ће бити 

одржан 16.11.2015. године у просторијама Високог савета судства. 

Државно веће тужилаца је дана 16.11.2015.године на састанаку са представницима 

Агенције за борбу против корупције Зораном Кепник Хинић и Драгомиром Трнинићем и 

представником Високог савета судства Мајдом Кршикапом утврдило да јавни тужиоци 

као и заменици јавних тужилаца редовно пријављују своју имовини Агенцији, али да у 

мањем броју случајева органи у којима функционер обавља јавну функцију не 

обавештавају Агенцију да су функционери ступили на функцију, односно да им је 

функција престала у року од седам дана од дана ступања на функцију, односно престанка 

функције у регистар функционера.  
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Имајући у виду напред наведено закључено је да се свим јавним 

тужилаштвима у Републици Србији упуте дописи и да се исти обавесте о обавезама 

проистеклих из члана 43. и  44. Закона о агенцији за борбу против корупције. Такође је 

постигнут договор да ће се састанци одржавати тромесечно и да ће наредни састанци 

бити: 15. марта, 15. јуна, 15. септембра и 15. децембра 2016. године. 

Први извештај:  

2016/1 

Активност се реализује континуирано. 

Дана 11. фебруара 2016. године одржан је други састанак представника Агенције за борбу 

против корупције, Високог савета судства и Државног већа тужилаца. На састанку је 

договорено да Високи савет судства и Државно веће тужилаца елктронским путем 

обавесте Агенцију за борбу против корупције о свакој правоснажној одлуци о разрешењу 

судије односно јавног тужиоца након окончања дисциплинских поступака, да се 

представке у којима се грађани притужују Агенцији на поступање судије прослеђују 

Високом савету судства без документације, а уколико иста буде потребна Високи савет 

судства ће је затражити телефонским путем од Агенције и замољено је Државно веће 

тужилаца да на сајту буду објављен списак свих јавних тужилаца и заменика јавних 

тужилаца.  

 

Други извештај: 

2016/2 

Активност се реализује континуирано. 

Трећи извештај: 

2016/3 

Активност се реализује континуирано. 

Четврти извештај: 

2017/1 

Активност се реализује континуирано. 

 

1.2.2.8. Измена Пословника о раду Високог савета судства којом се предвиђа 

оснивање Етичког одбора Високог савета судства као сталног радног тела и 

успостављање Етичког одбора. 

Рок: IV квартал 2015. године 
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Иницијални извештај:  

У оквиру активности 1.1.4.3. биће реализована и ова активност. 

Први извештај:  

2016/1 

Активност је рализована. 

 

На седници одржаној 13. јануара 2016. године Високи савет судства је донео Одлуку о 

изменема и допунама Пословника о раду Високог савета судства, а које је објављена у 

,,Службеном гласнику РС“, број 4/16.  Наведеном Одлуком основан је Етички одбор. 

 

1.2.2.9. Анализа, и у случају да резултати анализе покажу да је потребна, измена 

Етичког кодекса за судије у циљу прецизирања одредаба које предвиђају 

дисциплинску одговорност судија због непоштовања Етичког кодекса за судије. 

Рок: IV квартал 2015 – II квартал 2016. године 

Иницијални извештај: 

Високи савет судства је образовао радну групу за израду анализе Етичког кодекса и 

израду Пословника о раду Етичког одбора Високог савета судства. 

Први извештај:  

2016/1 

Непромењено 

Други извештај: 

2016/2 

Непромењено 

Трећи извештај: 

2016/3 

Непромењено 

Четврти извештај: 

2017/1 

Непромењено 
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1.2.2.11. Усвајање Пословника о раду Етичког одбора Високог 

савета судства којим ће бити регулисано праћење поштовања Етичког кодекса за 

судије и спровођење активности евалуације и обуке судија из области етике. 

Рок: IV квартал 2015. Године 

Иницијални извештај: 

Видети 1.2.2.9. 

Први извештај:  

2016/1  

Непромењено 

Други извештај: 

2016/2 

Непромењено 

Трећи извештај: 

2016/3 

Непромењено 

Четврти извештај: 

2017/1 

Непромењено 

 

1.2.2.12. Организовање семинара о правилима интегритета и етике за носиоце 

правосудних функција. 

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2015. године 

Први извештај:  

2016/1 

Активност се спроводи континуирано. На седници одржаној 15. марта 2016. године 

Високи савет судства је дао сагласност на Програм сталне обуке за судије и запослене у 

судовима за 2016. годину.  Наведеним Програмом прописан је Посебан програм обуке 

,,Судијска/јавнотужилачка етика“ са темама: ,,Међународни стандарди у области 

судијске/тужилачке етике и њихова примена у законодавству Републике Србије- општи 

преглед“ затим ,,Сукоб интереса (неспојивост функција пријављивање сумње у постојање 

сукоба интереса, изузеће)“ затим ,,Хипотетичка питања, примери сценарији случајева“ и 
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,,Дисциплински поступак у случајевима кршења етичког кодекса и 

успостављање јасних канала за разматрање дилема о етичким питањима“. 

 

Други извештај: 

2016/2 

Непромењено 

Трећи извештај: 

2016/3 

Непромењено 

Четврти извештај: 

2017/1 

На седници одржаној   18. јануара 2017. године Савет је дао сагласност на Програм сталне 

обуке за судије и запослене у судовима за 2017. годину. Наведеним Програмом прописан 

је Посебан програм обуке ,,Судијска/јавнотужилачка етика“ са темама: ,,Међународни 

стандарди у области судијске/тужилачке етике и њихова примена у законодавству 

Републике Србије- општи преглед“ затим ,,Сукоб интереса (неспојивост функција 

пријављивање сумње у постојање сукоба интереса, изузеће)“ затим ,,Хипотетичка питања, 

примери сценарији случајева“ и ,,Дисциплински поступак у случајевима кршења етичког 

кодекса и успостављање јасних канала за разматрање дилема о етичким питањима“. 

 

1.2.2.13. Израда и објављивање на интернет страни Високог савета судства брошуре 

намењене судијама, са циљем подизања свести о правилима етике, а који садрже 

примере неадекватног понашања судија. 

Рок: IV квартал 2015. Године 

Иницијални извештај: 

У сарадњи са ОЕБС-ом Високи савет судства ради анализу одлука Дисциплинских органа 

и Високог савета судства у дисциплинским поступцима, ради праћења праксе и 

уједначеног поступања Дисциплинских органа и Високог савета судства у истим или 

сличним стварима. Анализа ће бити доступна на интернет страни Високог света судства, 

где се налазе и све одлуке ових органа. 

Први извештај:  

2016/1 

Непромењено 
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Други извештај 

2016/2 

Непромењено 

Трећи извештај: 

2016/3 

У сарадњи са ОЕБС-ом, Високи савет судства је урадио анализу одлука дисциплинских 

органа и Високог савета судства у дисциплинским поступцима. 

Брошура је објављена на интернет страници Високог савета судстваwww.sud.rs 

Четврти извештај: 

2017/1 

Непромењено 

 

1.2.2.15. Проактивно учешће судија и Високог савета судства у креирању и праћењу 

примене. Етичког кодекса за судије. 

Рок: Континурано 

Иницијални извештај: 

Судије могу да се на интернет страни Високог савета судства обавесте о поступању у 

случајевима кршења одредаба Етичког кодекса, кроз одлуке Високог савета судства. 

Одлуке су анонимизиране. 

 

Први извештај:  

2016/1 

Активност се спроводи континуирано. 

Други извештај: 

2016/2 

Активност се спроводи континуирано. 

Treћи извештај: 

2016/3 

Активност се спроводи континуирано. 

http://www.sud.rs/
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Четврти извештај: 

2017/1 

Активност се реализује континуирано. 

1.2.2.17. Ефективна примена Правилника о дисциплинском поступку и 

дисциплинској одговорности судија. 

Рок: Континуирано 

Иницијални извештај: 

Дисциплински органи подносе Високом савету судства годишњи извештај о свом раду и 

извештај о раду увек када то Високи савет судства од њих затражи. Исти се могу наћи на 

интернет страни Високог савета судства. 

Први извештај: 

2016/1 

Активност се спроводи континуирано. 

Други извештај: 

2016/2 

Активност се спроводи континуирано. 

Tрeћи извештај: 

2016/3 

Активност се спроводи континуирано. 

Четврти извештај: 

2017/1 

Активност се реализује континуирано. 

1.2.2.20. Спровођење мера у складу са извршеном анализом о одредабама о 

функционалном имунитету носилаца правосудних функција из активности 1.2.2.19.  

Рок: III квартал 2016. године 

Први извештај:  
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1.3. СТРУЧНОСТ/ЕФИКАСНОСТ 

1.3.1.4. Усвајање правила која уређују поступак избора (Прaвилник о критеријумима 

и мерилима, за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и 

председника судова) која уносе правила из измењеног и допуњеног Закона о судијама 

којим се кандидати који су завршили почетну обуку на Правосудној академији 

изузимају од обавезе полагања посебног испита пред Високим саветом судства, и 

којим се такође, одређује да је завршна оцена са почетне обуке на Правосудној 

академији изједначена са оценом која се добија на наведеном посебном испиту. 

(Повезано са активностима 1.1.3.1. и 1.3.1.2.) 

Рок: III квартал 2016. године 

Иницијални извештај: 

Видети активност 1.1.3.1. 

Први извештај:  

2016/1 

Непромењено 

Други извештај: 

2016/2 

Непромењено 

 

Трећи извештај: 

2016/3 

Непромењено. 

Четврти извештај: 

2017/1 

Непромењено 

1.3.1.5. Број полазника почетне обуке се одређује имајући у виду закључке и 

препоруке из Стратегије људских ресурса за правосуђе (Активност 1.3.4.2.) 

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2016. године 

Први извештај: 
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1.3.1.6. Спровођење мера за унапређење програма Правосудне 

академије у складуса резултатима Функционалне анализе потреба Правосудне 

академије као што су: -Унапређење пријемног испита за полазнике почетне обуке; -

Унапређење програма почетне и сталне обуке кроз израду и усвајање годишњег 

програма обуке који обухвата све области права (Укључујући право ЕУ и људска 

права) и вештина потребних за рад у правосуђу, које укључују практичне вештине у 

свим областима права, у зависности од тога о којој категорији полазника је реч, a 

нарочито имајући у виду употребу ИКТ система, правне анализе, методологије и 

технике писања одлука. Годишњи програм обуке мора обухватити и обуке у области 

менаџмента, намењене судским управитељима, као и председницима судова и 

јавним тужиоцима -Унапређење сталне обуке кроз шири обухват полазника, 

потенцијално кроз прописивање минималног броја дана обуке по носиоцу 

правосудне функције на годишњем нивоу, при чему обукама треба да буду 

обухваћени не само носиоци  

правосудних функција већ ипредседници, секретари и менаџери, судијски сарадници 

и тужилачки помоћници, административно особље и лица која се баве правосудним 

професијама; -Унапређење транспарентности избора повремених предавача; -

Унапређење методике наставе кроз радионице, симулације и увођење учења на 

даљину; -Унапређење завршног испита; 

Рок: Континуирано, почев од I квартал 2015. године 

Први извештај: 

 

1.3.1.7. Развој система надзора квалитета почетне, сталне и специјализоване обуке 

која обухвата систем двосмерне евалуације, а који подразумева процену резултата 

обуке или степена унапређења знања полазника, као и процену квалитета програма 

и предавача у сарадњи са Институтом за обезбеђење квалитета образовања и у 

сарадњи са Филозофским факултетом-Одељење за педагогију и андрагогију. Систем 

подразумева да полазници почетне обуке буду оцењивани од стране ментора, и да 

полазници на крају обуке полажу завршни испит, симулацију суђења, којиоцењује 

комисија. Стална обука се процењује кроз стандардизовани упитник, којим се 

процењују следећи аспекти: квалитет предавача и услови рада. Даље унапређење 

надзора и евалуације ће бити остварено кроз увођење система е-образовања чиме ће 

се омогућити прецизније и сложеније оцењивање различитих аспеката процеса 

образовања. 

Рок: Континуирано, почев од првог квартала 2015. године 

Први извештај: 
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1.3.2.1. Утврђивање критеријума за упућивање судија на додатну 

обуку на основу резултата вредновања рада, као и резултата евалуације са ранијих 

обука и упућивање судија на додатну обуку на основу резултата вредновања рада и 

спровођење обуке. 

Рок: Утврђивање критеријума: I квартал 2017; Упућивање: континуирано, почев од 

II квартала 2017. године 

Први извештај: 

1.3.2.3. Годишњи програми обуке судија се предлажу и усвајају узимајући у обзир и 

резултате вредновања рада. (повезана активност 1.1.3.3.) 

Рок: Континуирано, почиње у II кварталу 2016. године 

 

Први извештај: 

2016/1 

Видети активност 1.1.3.3. 

Други извештај: 

2016/2 

Непромењено 

Трећи извештај: 

2016/3 

Непромењено 

Четврти извештај: 

2017/1 

Непромењено 

1.3.3.2. Даље унапређење инфраструктуре правосудне мреже, унапређење 

инфраструктуре иодговарајућих процедура, а на основу резултата средњерочне 

процене из активности 1.3.3.1, 1.3.4.1. и 1.3.5.1. 

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2017. године 

Први извештај: 

1.3.4.3. Спровођење средњерочне Стратегије људских ресурса за правосуђе. 

Рок: Континуирано, почев од I квартал 2017- IV квартал 2019. године 

Први извештај: 
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1.3.5.2. Предузимање мера, у складу са резултатима процене, усмерених на 

уједначавање броја предмета по судији, односно јавном тужиоцу/заменику јавног 

тужиоца (попут подстицања добровољне мобилности носилаца правосудних 

функција а уз одговарајућу надокнаду). 

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2017. године 

Први извештај:  

 

1.3.6.7. Израдити Смернице које одређују правце развоја (концептуални модел) ИКТ 

система у правосуђу Републике Србије на основу резултата Функционалне анализе 

правосуђа, као и Анализе постојећег стања (из активности 1.2.1.1, 1.3.6.8. и 1.3.8.2) а 

које обухватају ИКТ инфраструктуру и трошкове њеног одржавања, софтвер и 

људске ресурсе. (иста активност 1.2.1.2. и 1.3.8.3.) 

Рок: II квартал 2016. године 

Први извештај: 

 

1.3.6.8. Институционализација координације и управљања ИКТ системом, путем 

јавно-приватног или јавно-јавног партнерства, нарочито водећи рачуна о 

елиминацији коруптивних ризика.. (иста активност 1.2.1.3. и 1.3.8.4.) 

Рок: Почев од II квартала 2016. године 

 

Први извештај: 

 

1.3.6.11. Израда протокола о уносу и размени података (укључујући и скенирање 

докумената) у ИКТ систему са циљем унификације поступања у читавом 

правосудном систему, као и програма обуке за запослене у правосуђу са циљем 

унапређења квалитета рада на постојећи ИКТ платформама. (иста активност 1.2.1.6. 

и1.3.8.7.) 

Рок: III квартал 2016. године 

Први извештај: 

1.3.6.15. Даље унапређење ИКТ система кроз значајна инфраструктурна улагања, 

софтверско и унапређење људских ресурса, а са циљем успостављања јединстваног 

ИКТ система у читавом правосуђу, а у складу са Смерницама које одређују правце 
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развоја (концептуални модел) ИКТ система у правосуђу Републике 

Србије. (иста активност 1.2.1.10. и 1.3.8.11.) 

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2017. године 

Први извештај: 

 

1.3.8.3. Израдити Смернице које одређују правце развоја (концептуални модел) ИКТ 

система у правосуђу Републике Србије на основу резултата Функционалне анализе 

правосуђа, као и Анализе постојећег стања из активности 1.2.1.1, 1.3.6.6. и 1.3.8.2 а 

које обухватају ИКТ инфраструктуру и трошкове њеног одржавања, софтвер и 

људске ресурсе. (иста активност 1.2.1.2. и 1.3.6.7.) 

Рок: II квартал 2016. године 

Први извештај: 

 

1.3.8.4. Институционализација координације и управљања ИКТ системом, путем 

јавно-приватног или јавно-јавног партнерства, нарочито водећи рачуна о 

елиминацији коруптивних ризика. (иста активност 1.2.1.3. и 1.3.6.8.) 

Рок: Почев од IIквартала 2016. године 

Први извештај: 

 

1.3.8.7. Израда протокола о уносу и размени података (укључујући и скенирање 

докумената) у ИКТ систему са циљем унификације поступања у читавом 

правосудном систему и програма обуке за запослене у правосуђу са 

циљемунапређења квалитета рада на постојећи ИКТ платформама. (иста активност 

1.2.1.6. и 1.3.6.13.) 

 

Рок: III квартал 2016. године 

Први извештај: 

 

1.3.8.11. Даље унапређење ИКТ система кроз значајна инфраструктурна улагања, 

софтверско и унапређење људских ресурса, а са циљем успостављања јединстваног 

ИКТ система у читавом правосуђу, а у складу са Смерницама које одређују правце 

развоја (концептуални модел) ИКТ система у правосуђу Републике Србије. (иста 

активност 1.2.1.10. као и претходна 1.3.6.15.) 
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Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2017. године 

Први извештај: 

1.3.10.3. Надлежне институције којима је Комисија за спровођење Националне 

стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године препоручила предузимање 

корективних мера о спровођењу тих мера, квартално извештавају Комисију за 

спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године. 

Рок: Континуирано, почев од II квартала 2015. Године 

 

Иницијални извештај: 

Високи савет судства квартално извештава Комисију за спровођење Националне 

стратегије за реформу правосуђа за период 2013-2018. године, о степену реализације 

активности из надлежности Високог савета судства. 

Први извештај:  

Други извештај 

2016/2 

Активност се реализује континуирано. 

Трећи извештај 

2016/3 

Активност се реализује континуирано. 

Четврти извештај: 

2017/1 

Активност се реализује континуирано. 

 

1.4. РАТНИ ЗЛОЧИНИ 

1.4.1.6. Успостављање система тренинга и обуке из области међународног кривичног 

права: -почетни тренинг за све новоизабране и новозапослене у државним органима 

који се баве ратним злочинима; - континуирани тренинг који ће бити доступан 

заинтересованим судијама и тужиоцима у складу са Националном и тужилачком 

стратегијом; (укључујући најновији развој Међународног кривичног права). 

Рок: Континуирано, почев од IV квартала 2015. године  

Први извештај:  
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1.4.4.3. Активности усмерене на стварање и побољшање служби за подршку и помоћ 

сведоцима и оштећенима на националном нивоу, базиране на претходним анализама 

и узимајући у обзир већ успостављене службе за подршку и помоћ оштећенима у 

судовима и јавним тужилаштвима. 

Рок: Континуирано, почев од I квартала 2016. године 

Први извештај: 

 

2. БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

2.3. РЕПРЕСИЈА КОРУПЦИЈЕ 

2.3.2.1. Aнaлизa oргaнизaциoнe структурe, кaпaцитeтa и oвлaшћeњa држaвних oргaнa 

у бoрби прoтив oргaнизoвaнoг криминaлa и кoрупциje у сврху постизања 

eфикaснoсти и jaчaњa нeзaвиснoсти свих рeлeвaнтних институција. (повезана 

активност 2.3.2.4) 

Рок: IV квaртaл 2015.године 

Први извештај: 

 

3.  ОСНОВНА ПРАВА  

3.6. НАЧЕЛО НЕДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПОЛОЖАЈ ДРУШТВЕНО РАЊИВИХ 

ГРУПА 

3.6.2.16. Спровођење обука и информативних сесија о заштити деце жртава/сведока у 

кривичном поступку за полицијске службенике, јавне тужиоце, заменике јавних 

тужилаца, судије и запослене у центрима за социјални рад и дистрибуција 

едукативног материјала у циљу избегавања секундарне виктимизације. 

Рок: Од IV квартала 2015. године до III квартала 2019. године 

Први извештај: 

 

3.8. ПОЛОЖАЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

3.8.1.18. Успостављање заједничке радне групе са Високим саветом судства за 

процену приступа националних мањина правосудном систему. 

Рок: II квартал 2016. године 

Иницијални извештај:  
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Државно веће тужилаца ће упутити позив Високом савету судства са 

иницијативом за формирање наведене радне групе. 

Први извештај: 

2016/1 

На седници одржаној 10. маја 2016. године Високи савет судства је именовао чланове 

Радне групе за процену приступа националним мањинама правосудном систему 

Републике Србије. 

Други извештај: 

2016/2 

Радна група за процену приступа националних мањина правосудном систему Републике 

Србије формирана је 20. јула 2016. године.  

 

Трећи извештај 

2016/3 

Непромењено. 

Четврти извештај: 

2017/1 

Непромењено 

 

3.8.1.19. Одржавање заједничке радионице о приступу националних мањина правној 

помоћи за Државно веће тужилаца, Високи савет судства, организације цивилног 

друштва и представнике националних мањина. 

Рок: II и III квартал 2016. Године 

Први извештај:  

3.8.1.20. Одржавање округлог стола за усвајање коначних препорука за компоненту 

3, циља 1 ИПА 2013 пројекта „Јачање капацитета ВСС и ДВТ", која се односи на 

побољшање односа са организацијама цивилног друштва и активности везане и за 

приступ националних мањина правосудном систему. 

Рок: IV квартал 2016. године 

Први извештај: 

Други извештај 

2016/2 
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Округли сто на тему израде препорука о процени приступа националних 

мањина  правном систему Републике Србије одржаће се  30. септембра 2016. године. 

 

Трећи извештај 

2016/3 

Округли сто на тему израде препорука о процени приступа националних мањина  правном 

систему Републике Србије одржан је 30. септембра 2016. године. 

 

За 13. децембар 2016. године, планирано је одржавање Округлог стола на исту тему. 

 

Четврти извештај: 

2017/1 

Непромењено 

 

 

. 

 

 

 

 

 


