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1. О ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА
1.1. Конституисање Високог савета судства
Високи савет судства (у даљем тексту: Савет) установљен је Уставом Републике
Србије и Законом о Високом савету судства, као независан и самосталан орган који
обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија.
Чланови Савета по положају су председник Врховног касационог суда, министар
надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине. Oсам
изборних чланова Савета, које бира Народна скупштина, чини шест судија са сталном
судијском функцијом, од којих је један судија 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.
У складу са уставним и законским овлашћењима, Савет, између осталог, бира
судије за трајно обављање судијске функције; одлучује о престанку судијске функције;
предлаже Народној скупштини кандидате за први избор судија на трогодишњи мандат;
предлаже Народној скупштини избор и разрешење председника Врховног касационог суда
и председника суда; са Државним већем тужилаца предлаже Врховном касационом суду
кандидате за судије Уставног суда; одлучује у поступку вредновања рада судија и
председника судова; одређује састав, трајање и престанак мандата чланова дисциплинских
органа; именује чланове тих органа и уређује начин рада и одлучивања у тим органима;
одлучује о правним лековима у дисциплинском поступку; одлучује о премештају,
упућивању и приговору о удаљењу судија; одређује број судија и судија поротника за
сваки суд; доноси Етички кодекс; обавља послове у вези са спровођењем Националне
стратегије реформе правосуђа; сарађује са судским саветима других држава и
међународним организацијама и обавља друге послове одређене законом.
Савет, у складу са Законом о уређењу судова, врши послове правосудне управе, и
то: доноси упутства за састављање извештаја о раду судова; утврђује опште смернице за
унутрашње уређење судова; води лични лист за судије, судије поротнике и судско особље;
предлаже део буџета за рад судова за текуће расходе, осим расхода за судско особље и
одржавање опреме и објеката и врши расподелу ових средстава; врши надзор над
наменским коришћењем буџетских средстава и надзор над финансијским и материјалним
пословањем суда.
1.2. Састав Високог савета судства
До 4. априла 2016. године изборни чланови Савета из реда судија били су: Мирјана
Ивић, Бранка Банчевић, Александар Стоиљковски, Соња Видановић и Благоје Јакшић
(удаљен са функције члана Савета 9.03.2012. године, до окончања кривичног поступка).
Пет изборних чланова Савета из реда судија ступило је на функцију 5. априла 2016.
године.За време обављања функције у Савету, изборни чланови из реда судија ослобoђени
су вршења судијске функције, а права из радног односа остварују у Савету. Изборни
чланови Савета из реда судија који су ступили на функцију су: Бранислава Горавица,
судија Привредног апелационог суда; Саво Ђурђић, судија Апелационог суда у Новом
Саду; Иван Јовичић, судија Вишег суда у Београду; Матија Радојичић, судија Трећег
основног суда у Београду и Славица Милошевић Газивода, судија Прекршајног суда у
Београду.
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Од 26. октобра 2014. године, када је адвокату Дејану Ћирићу престала функција
члана Савета, Савет у свом саставу нема изборног члана из реда адвоката.
Од 20. децембра 2016. године Савет у свом саставу нема изборног члана из реда
професора правног факултета. Члан Савета из реда професора правног факултета, проф.др
Милан Шкулић, изабран је 20. децембра 2016. године за судију Уставног суда, због чега
му је престала функција члана Високог савета судства.
Имајући у виду да изборном члану Савета из реда судија апелационих судова,
судији Мирољубу Томићу, мандатистиче 01. марта 2017. године, то је председник Савета
05. септембра 2016. године донео одлуку о отпочињању поступка предлагања кандидата за
изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова. Високи савет
судства је, у законском року, спровео поступак предлагања кандидата за изборног члана
Високог савета судства из реда судија апелационих судова.На основу предлога Високог
савета судства, Народна скупштина Републике Србије је 16. децембра 2016. године
изабрала Александра Пантића, судију Апелационог суда у Нишу, за изборног члана
Високог савета судства из реда судија апелационих судова.
Извештај Изборне комисије о спроведеном поступку предлагања кандидата за
изборне чланове Високог савета судства из реда судија апелационих судова представља
саставни део овог извештаја.
1.3. Административна канцеларија Високог савета судства
За обављање стручних, административних и других послова у оквиру Савета
образована је Административна канцеларија, чији је рад ближе уређен Одлуком о
организацији и раду Административне канцеларије Високог савета судства1.
Административном канцеларијом руководи секретар и за свој рад одговора Савету.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Административној канцеларији, који је усвојен 19. децембра 2014. године, за обављање
послова у Административној канцеларији образоване су следеће унутрашње јединице:
Сектор за материјално-финансијскe послове, Одељење за статусна питања судија,
Одељење за припрему прописа и европске интеграције, Одељење за кадровске и опште
послове и Група за писарницу (административно-техничке послове). У оквиру Сектора за
материјално-финансијске послове, као унутрашње јединице образовани су Одсек за буџет
и аналитичко-планске послове и Одсек за финансијско-рачуноводствене послове. Посебна
унутрашња јединица је Кабинет председника Савета, а самостални извршиоци изван свих
унутрашњих јединица обављају стручне иадминистративно-техничке послове послове за
дисциплинске органе, обрађују притужбе упућене Савету, обављају послове за Жалбену
комисију судова, као и послове интерног ревизора.
Укупан број систематизованих радних места је 46 са 44 државна службеника (од
тога 2 државна службеника на положају) и 4 намештеника. Од наведеног броја у Кабинету
председника Савета, систематизована су 2 радна места, са 2 државна службеника.
У 2016. години извршено је попуњавање 3 извршилачка радна места: 2 у звању
вишег саветника (1 премештајем на друго одговарјуће место у оквиру Административне
канцеларије Савета и 1 спровођењем јавног конкурса) и 1 у звању самосталног саветника
(преузимањем из суда). Једно лице је ангажованоу Сектору за материјално-финансијске
послове на одређено време, по основу уговора о привременим и повременим пословима.
Услед повећаног обима посла, 2 извршиоца су била у радном односу на одређено време
1

„Службени гласник РС“ бр. 31/13, 137/14
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(до 11. јануара 2016. године и до 09. јуна 2016. године). По основу Споразума о
привременом премештају 2 државна службеника (судијски сарадник у звању саветника и
виши судијскисарадник у звању самостални саветник) из Трећег основног суда у Београду
привремено су премештена у Високи савет судства на период до шест месеци. Радни
однос престао је за 3 извршиоца и то: за 2 извршиоца радни однос је престао на основу
престанка радног односа на одређено време (у јануару 2016. године и у јуну 2016. године),
а 1 по основу споразума о престанку радног односа (у августу 2016. године).
На дан 31. децембра 2016. године у Административној канцеларији је било 38
државних службеника и намештеника (2 државна службеника на положају, 32 државна
службеника на неодређено време на извршилачким радним местима и 4 намештеника), 1
извршилац је привремено премештен из Трећег основног суда у Београду у Савет по
основу споразума о привременом премештају и 1 извршилац је ангажован по основу
уговора о привременим и повременим пословима.
Имајући у виду обим посла и прописану надлежност Савета, постоји неопходност
попуњавања свих упражњених радних места, а реализација ће се у току 2017. године
одвијати сходно одобреним финансијским средствима и у оквиру кадровског плана.
У складу са Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени
гласник РС“ бр. 18/16 и 108/16) Административна канцеларија Високог савета судства је
израдила Нацрт каталога радних места у Високом савету судства (звања, положаји и
генеричка радна места) и исти прелиминарно, е-маилом, доставила Министарству државне
управе и локалне самопураве ради давања евентуалних сугестија у циљу измене и допуне.
Како је Законом о изменама и допунама Законом о систему плата запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС“ број 108/16) одложена примена почев од 01. јануара
2018. године, то се наставља активност на усаглашавању овог закона са прописима којима
се уређују плате и друга примања запослених у државним органима.
Поступајући у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције
(„Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/13 и 8/15-УС), којим је
прописана обавеза државних органа да донесу план интегритета у прописаним роковима у
складу са смерницама, односно упутством Агенције, Савет је у децембру 2016. године
донео одлуку о изради и спровођењу плана интегритета и именовао чланове радне групе.
Радна група је донела програм израде плана интегритета и доставила запосленима
обавештење о започетом поступку израде плана интегритета. Рок за израду плана
интегритета је 30. јун 2017. године.
Агенцији за борбу против корупције благовремено су достављене пријаве/одјаве са
функције чланова Савета и председника Жалбене комисије судова.
У циљу спровођења активности које су одређене Акционим планом за поглавље 23
– Активност бр. 1.2.3, у току 2016. године, Високи савет судства је извршио ажурирање
евиденције која се односи на обавештења – пријаве и одјаве које судови достављају
Агенцији за борбу против корупције за судије које су ступиле на функцију или им је
престала функција, а примерак обавештења прослеђују Савету.
У октобру и новембру 2016. године представници Високог судског и тужилачког
вијећа Босне и Херцеговине и Радне групе за идентификацију ризика у правосудним
органима у БиХ долазили су у радну посету Високом савету судства, Државном већу
тужилаца, Министарству правде и Агенцији за борбу против корупције са циљем размене
искуства и најбоље праксе у вези доношења планова интегритета у правосудним
институцијама у Републици Србији. Тим поводом одржан је састанак делегације из БиХ са
представницима Високог савета судства и представницима Радне групе за израду другог
циклуса планова интегритета за судова. Оранизована је посета и одржан састанак у Првом
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основном суду у Београду.
У циљу остваривања безбедности и здравља на раду, а у складу са Законом о
изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“
број 91/15) припремљен је Предлог програма оспособљавања за безбедан и здрав рад.
Стручно усавршавање запослених и обуке
У области стручног усавршавања запослених, током 2016. године запослени у Савету су
похађали следеће обуке:
1. Енглески језик – 29 запослених
2. План интегритета и смернице за његову израду – 3 запослена (Служба за
управљање кадровима)
3. Актуелности у реформи јавног сектора и годишњи финансијски извештаји КДС – 3
запослена (Параграф)
4. Обука о људским правима Модул – кривичног, грађанског и управног права – 6
запослених (Правосудна академија и Министарство правде Републике Србије)
5. План интегритета и смернице за његову израду – 2 запослена (Агенција за борбу
против корупције)
6. Комуникацијске вештине за сектор правосуђа – 11 запослених (Министарство
правде Републике Србије и Пословна школа)
7. Извештавање о спровођењу активности Акционог плана за остваривање права
националних мањина у Републици Србији – 1 запослени (Канцеларија за људска и
мањинска права Владе Републике Србије)
8. Односи са јавношћу за сектор правосуђа – 5 запослених (Министарство правде
Републике Србије и Пословна школа)
9. ISO 22301 систем менаџмента континуитетом пословања – 2 запослена
(Светска банка – пројекат подршке сектору правосуђа Multi Donor Trust Fund for
Justice Sector Support in Serbia )
10. ISO 31000 управљање ризиком – 2 запослена (Светска банка – пројекат подршке
сектору правосуђа Multi Donor Trust Fund for Justice Sector Support in Serbia)
11. ISO 20000 систем менаџмента ИТ сервисима – 2 запослена (Светска банка –
пројекат подршке сектору правосуђа Multi Donor Trust Fund for Justice Sector
Support in Serbia)
12. ISO 27001 систем менаџмента безбедношћу информација – 2 запослена (Светска
банка – пројекат подршке сектору правосуђа Multi Donor Trust Fund for Justice
Sector Support in Serbia)
13. ISO 21500 водич за управљање пројектима – 1 запослени (Светска банка – пројекат
подршке сектору правосуђа Multi Donor Trust Fund for Justice Sector Support in
Serbia)
Крајем 2016. године завршена је и тендерска процедура набавке обука у области
базичних ИТ компетенција – ЕCDL, ECDL напредни ниво, Excel напредни ниво, Windows
Server, SQL Database Development и SQL Querying.
Централни регистар евиденција збирки података о личности (Повереник за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности), Регистар запослених
(Управа за трезор) и Централни регистар обавезног социјалног осигурања
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1. Централни регистар евиденција збирки података о личности (Повереник за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности):
У Централни регистар евиденција збирки података о личности, пријављено је
једанаест евиденција, и то:
-

-

Евиденције о коришћењу годишњих одмора изборних чланова Савета из
реда судија и запослених у Савету,
Кадровске евиденције изборних чланова Савета из реда судија и запослених
у Савету,
Евиденције о присуству на раду изборних чланова Савета из реда судија и
запослених у Савету,
Евиденције о издатим здраственим легитимацијама изборних чланова
Савета из реда судија и запослених у Савету и члановима њихових
породица,
Евиденције о боловањима изборних чланова Савета из реда судија и
запослених у Савету,
Евиденције о коришћењу плаћеног и неплаћеног одсуства изборних чланова
Савета из реда судија и запослених у Савету,
Евиденције о исплати накнаде за превоз изборних чланова Савета из реда
судија и запослених у Савету
Евиденције захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја,
Евиденција о исплатама накнаде за рад члановима Високог савета судства
по положају и изборним члановима
Евиденција о исплатама накнаде за рад члановима Жалбене комисије и
Евиденција о деци запослених којима се додељује поклон честитка за Нову
годину (евиденција је на рок чувања и употребе података 3 месеца).

2. Регистар запослених (Управа за трезор)
У 2016. години је на месечном нивоу вршено ажурирање свих кадровских података
за изборне чланове Савета и запослене у Административној канцеларији у Регистар
запослених који води Министарство финансија РС – Управа за трезор.
У складу са Законом о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених
и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 68/15 и
79/15) у Регистар запослених унете су шифре радних места за сваког запосленог.
3. Централни регистар обавезног социјалног осигурања
На основу добијеног квалификованог електронског сертификата и овлашћења за
предузимање одређених радњи ради уноса података у Централни регистар обавезног
социјалног осигурања, овлашћена лица у Административној канцеларији су у току 2016.
године благовремено вршила ажурирање података у наведеном регистру.
У 2016. години, у Високом савету судства заведено је 9.275 нових поднесака и
предмета. Евидентирано je 10.148 промена у смислу евидентирања поднесака, допуна,
изјашњења, враћене експедиције. Архивиран је 7.691 предмет.
Почев од 01. јануара 2017. године Високи савет судства успоставио је електронску
писарницу, у сарадњи са УСАИД програмом подршке, који реализује 4Digits Consulting.
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1.4. Јавност рада Високог савета судства
У Кабинету председника Високог савета судства систематизовано је једно радно место за
односе са јавношћу.
Поред редовног посла у Кабинету председника Савета, води се рачуна и о
редовном ажурирању Информатора о раду Савета и интернет стране Савета.
Високи савет судства информише јавност објављивањем саопштења, одржавањем
конференција за новинаре, одговорима на питања и захтеве новинара, објављивањем
дневних редова и закључака са седница Савета, одржавањем јавних седница, поступањем
по захтевима за достављање информација од јавног значаја и објављивањем Информатора
о раду, Годишњег извештаја о раду, као и свих одлука и других општих аката у
„Службеном гласнику РС“ и на интернет страни Савета.
Високи савет судства је у 2016. години одржао три седнице отворене за јавност.
Савет је током 2016. године објавио 95 саопштења за јавност. Саопштења су
објављена на интернет страни Савета, прослеђена штампаним и електронским медијима.
Интервјуи и гостовањау медијима председника Високог савета судства Драгомира
Милојевића у току 2016. године:
- Интервју председника Високог савета судства, агенција „Тањуг“– 17. маја 2016.
године (емитован на телевизији Пинк и на Радио телевизији Војводине);
- Председник Високог савета судства Драгомир Милојевић, гостовао је у емисији
„Право на право“ Радио телевизије Србије (од 28. јуна до 16. јула, емитован серијал
од 13 емисија);
- Интервју председника Високог савета судства, дневни лист „Блиц“- 27. септембра
2016. године;
- Председник Високог савета судства Драгомир Милојевић, гостовао је нателевизији
Коперникус, 15. децембра 2016. године;
- Председник Високог савета судства Драгомир Милојевић дао је преко двадесет
изјава за телевизије: РТС, Б92, Н1; дневне листове: „Политика“, „Вечерње
новости“, „Данас“, „Дневник“, „Информер“, „Блиц“ и агенцију Тањуг;
Председник Високог савета судства Драгомир Милојевић учествовао је на
конференцијама за медије:
 Врховни касациони суд, 10. марта 2016. године (присуство агенције Фонет, Бета и
Тањуг, ТВ Коперникус, ТВ Палма Плус, дневни лист „Политика“)
 Врховни касациони суд, 01.06.2016. године (присуство агенције Фонет, Бета, Тањуг
и Анадолија, дневни лист „Политика“)
 Завршна конфереција Пројекта ЈРГА, 05.октобра 2016. године (присуство агенције
Тањуг, Бета и Фонет, РТС, ТВ Н1, ТВ Б92, Радио Београд 1)
 Годишње саветовање судија, 10. октобра 2016. године (присуство агенцијеТањуг и
дневни лист „Политика“)
 „У сусрет изменама Устава“, 29. новембра 2016. године (присуство агенције Тањуг,
Бета и Фонет, РТВ Војводине).
1.5. Информатор о раду
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Ажурирање података објављених у Информатору о раду извршено је у јуну 2016.
године. Информатор о раду објављен је у електронској верзији на интернет страници
Савета, а одштампани текст Информатора о раду може се преузети на пријавници
Савета.Информатор о раду сачињен 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). Информатор о раду је достављен Поверенику за информације од
јавног значаја . марта 2017. године.
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2. СРЕДСТВА ЗА РАД И ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ
Активности Сектора усмерене су на спровођење надлежности Високог савета
судства прописаних Законом о Високом савету судства 2 и Законом о уређењу судова3, и
то: предлагање и извршење буџета Савета; предлагање дела буџета судова за текуће
расходе, осим расхода за судско особље и одржавање опреме и објеката, као и расподелу
ових средстава; вршење надзора над наменским коришћењем буџетских средстава и
вршење надзора над финансијским и материјалним пословањем судова.
Предлог финансијског плана, односно буџета за 2017. годину за раздео 5 – Високи
савет судства и раздео 6 – Судови, израђен је у складу са Упутством за припрему буџета
РС за 2017. годину Министарства финансија.
Предлог финансијског плана за Савет и судове, квартални и годишњи извештаји о
извршењу буџета Савета и судова, достављени су Министарству финансија и Управи за
трезор, у законом прописаном року.
У свом раду Сектор сарађује са Министарством финансија и Управом за трезор,
судовима, Министарством правде, Народном банком Србије и Републичким јавним
правобранилаштвом.

2

„Сл. гласникРС“број116/08, 101/10, 88/11 и 106/15
„Сл. гласник РС“ број 116/08,…108/16

3

11

2.1. Високи савет судства
2.1.1. Апропријације и извршење буџета за раздео 5 – Високи савет судства
У складу са Законом о буџету РС за 2016. годину4 и Планом извршења буџета
Високог савета судства, извршен је буџет за раздео 5 – Високи савет судства.
Преглед апропријација и извршења буџета за Високи савет судства у 2016. години
Позиција
конто
411
412
413
414
415
416
421
422
423
423
425
426
483
485
485
512

Опис

Апропријација

Плате, додаци, накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и остали
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Услуге по уговору – ИПА 2013
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнаде штете
Накнаде штете – ИПА 2013
Машине и опрема
УКУПНО:

Извршено

Извршење
апропријације
у %

60.500.000,00

56.923.859,69

94,09

10.828.000,00

10.186.150,55

94,07

280.000,00

255.528,00

91,26

300.000,00

276.469,59

92,16

4.500.000,00

3.132.114,75

69,60

220.000,00

142.995,51

65,00

2.000.000,00
1.800.000,00
6.549.000,00
6.300.000,00
271.000,00
1.530.000,00

1.543.937,98
1.018.049, 65
6.532.807,75
0,00
179.430,18
1.518.436,45

77,20
56,56
99,75
0,00
66,21
99,24

379.952.000,00 379.945.631,32

100

91.000,00
39.648,00
2.310.000,00
2.309.994,39
500.000,00
355.018,00
477.932.000,00 464.360.071,81

43,57
100
71,00
97,16

4

„Сл. гласник РС“ број 103/15
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2.1.2. Подаци о платама запослених у Високом савету судства
Преглед основице и коефицијената за све категорије запослених
Члан Високог савета судства из реда судија
Секретар савета (положај друге групе)
Председник Жалбене комисије судова (положај
друге групе)
Помоћник секретара ( положај треће групе)
Виши саветник (VI платна група)
Самостални саветник (VII платна група)
Саветник (VIII платна група)
Млађи саветник (IX платна група)
Сарадник (X платна група)
Референт (XII платна група)
Намештеник (IV платна група)

Основица
29.835,87
17.101,29
17.101,29

Коефицијент
6
8
8

17.101,29
17.101,29
17.101,29
17.101,29
17.101,29
17.101,29
17.101,29
17.101,29

7.11
3,85 - 5.30
3,16 - 3,85
2,23 - 3.08
2,23
1,90 - 2.30
1,55 - 2,07
1.50

2.1.3. Подаци о накнадама за чланове Високог савета судства
Члановима Савета по положају (председник Савета, министар правде и председник
надлежног одбора Народне скупштине) и члановима Савета из реда адвоката и професора
правног факултета, припада посебна накнада за рад у Савету, коју одређује надлежни
одбор Народне скупштине.
Преглед месечних накнада за чланове Савета по положају и чланове Савета из реда
адвоката и професора правног факултета
Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства
Министар правде
Председник Одбора Народне скупштине за правосуђе и државну
Изборни
управу члан из реда адвоката
Изборни члан из реда професора правног факултета

40.980,00
13.660,00
13.660,00
27.320,00
27.320,00

2.1.4. Подаци о накнадама за чланове Жалбене комисије судова
Члановима Жалбене комисије судова исплаћује се накнада у складу са Одлуком о
накнади за рад чланова жалбених комисија, и то према броју дана ангажовања на
месечном нивоу, односно за пун месец ангажовања, тако да накнада износи 60% основне
плате вишег саветника првог платног разреда.
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2.1.5. Јавне набавке – спроведени поступци ЈН у 2016. години
У току 2016. године, Високи савет судства je спровео и окончао четири поступка
јавних набавки, које се врше јединствено за судове, а за које је надлежан председник
Високог савета судства, и то:
1. Набавка услуге одржавања софтвера „БПМИС“ за потребе планирања буџета
судова;
2. Набавка услуге одржавања рачуноводственог програма „Трезор“ за потребе
финансијских служби судова;
3. Набавка услуге колективног осигурања имовине и запослених у судовима;
4. Набавка услуге посредовања при резервацији смештаја (хотелског/приватног),
групног превоза и осталих пратећих услуга организације Годишњег саветовања
судија Републике Србије у циљу професионалног оспособљавања, у Врњачкој
Бањи, које је одржано од 09 – 12. октобра 2016. године.
Јавне набавке спроведене су у складу са Законом о јавним набавкама 5 и Законом о
буџету РС за 2016. годину6и приказане су у табели:

5

„Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15
„Сл. гласник РС“ број 103/15

6

14

Опис
предмета
јавне набавке

Редни
број

Врста
поступка

1.

Преговарачки
поступак без
објављивања
јавног позива
JН бр. 1

Услуга
одржавања
софтвера
“БПМИС”
за планирање
буџета судова

Преговарачки
поступак без
објављивања
јавног позива
JН бр. 2

Услуга
одржавања
рачуноводств
еног програма
“Трезор”

Отворени
поступак
JН бр. 3

Услуга
осигурања
имовине и
запослених у
судовима РС

2.

- Партија 1 –
осигурање
имовине

3.

- Партија 2 –
осигурање
запослених
Јавна набавка
мале
вредности
ЈН бр. 5

4.

Заједнички
поступак са
Врховним
касационим
судом,
спроведен у
две партије

Процењена
вредност
без ПДВ-а

Уговорена
вредност
без ПДВ-а

Уговорена
вредност
са ПДВ-ом

2.500.000,00

2.417.100,96

2.900.521,15

2.200.000,00

2.187.390,00

2.624.868,00

22.500.000,00

“Завод за
унапређење
пословања”
д.о.о.
Устаничка
бр. 64/14
Београд

Датум
закључења
уговора
28.04.2016.

28.04.2016.

„Генерали
осигурање
Србија“ а.д.о,
Милентија
Поповића 7б
Београд

30.300.000,00

7.500.000,00

Назив и
седиште
изабраног
понуђача
“СРЦ
системске
интеграције“
д.о.о.
Булевар
Михајла
Пупина165в
Београд

7.518.956,68

7.518.956,68

22.252.053,60

22.252.053,60

0,01

0,01

Услуге
посредовања
при
резервацији
смештаја и
превоза
судија и
осталих
пратећих
услуга у
организацији
Годишњег
саветовања
судија у
Врњачкој
бањи

01.07.2016.
„Дунав
осигурање“
а.д.о
Македонска
бр.4,
Београд

08.07.2016.

„Мондорама“
д.о.о.
Душанов
база, лок 216,
Ниш
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01.07.2016.

2.2. Судови
2.2.1. Апропријације и извршење буџета за раздео 6 – Судови
Судови се финансирају из два извора: из извора 01 – средства из буџета и извора 04
– сопствени приходи (судске таксе).
У складу са Законом о буџету РС за 2016. годину7, Планом извршења буџета
Високог савета судства и приходом од наплаћених судских такси, извршен је буџет за
раздео 6 – Судови.
Преглед апропријација и извршења буџета по врстама судова
Глава у буџету 6.0 – СУДОВИ

Извршење
буџета

Апропријација

413 – накнаде у натури

0.00

0.00

50,000.00

0.00

421 – стални трошкови

27,000,000.00

26,523,739.06

422 – трошкови путовања

18,477,000.00

17,487,715.00

6,305,000.00

5,714,405.26

20,723,000.00

20,715,647.50

72,555,000.00

70,441,506.82

414 – социјална давања судијама

423 – услуге по уговору
483 – новчане казне и пенали по решењу судова
УКУПНО:

Глава у буџету 6.5
АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ
411 – плате, додаци и накнаде

Апропријација

Извршењебуџета

544,262,202.88

540,842,770.00

99,804,597.25

99,545,896.11

400,000.00

201,355.00

414 – социјална давања судијама

1,000,000.00

192,215.22

415 – накнада трошкова за судије

43,999,000.00

43,627,047.60

2,000,000.00

1,591,257.00

47,800,000.00

47,493,397.84

422 – трошкови путовања

2,000,000.00

965,735.64

423 – услуге по уговору

47.000.00.00

46,852,524.63

412 – социјални доприноси
413 – накнаде у натури

416 – награде запосленима и остали расходи
421 – стални трошкови

7

„Сл. гласник РС“ број 103/15
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0
0000

426 - материјал
482 – порези, обавезне таксе и казне
483 – новчане казне и пенали по решењу судова
485 – накнаде штете
УКУПНО:
Глава у буџету 6.6
ВИШИ СУДОВИ
411 – плате, додаци и накнаде

24,658,000.00

19,399,324.59

600,000.00

111,623.00

17,569,298.00

14,375,010,95

344,000.00

341,722.00

831,437,098.13

815,539,879.58

752,820,582.00

Извршење
буџета
745,793,321.60

140,390,451.78

139,032,540.91

413 – накнаде у натури

300,000.00

161,381.00

414 – социјална давања судијама

731,000.00

675,881,16

14,733,000.00

13,929,496.94

2,350,000.00

2,203,630.50

209,776,220.00

209,130,959.06

4,069,000.00

3,085,127.48

822,597,726.00

821,946,297.75

49,059,000.00

48,493,092.51

800,000.00

692,140.54

549,375,315.00

548,920,536.00

501,000.00

121,114,00

2,547,503,294.78

2,534,185,519.45

Апропријација

412 – социјални доприноси

415 – накнада трошкова
416 – награде запосленима и остали расходи
421 – стални трошкови
422 – трошкови путовања
423 – услуге по уговору
426 – материјал
482 – порези,обавезне таксе и казне
483 – новчане казне и пенали по решењу судова
485 – накнаде штете
УКУПНО:

Глава у буџету 6.7
ОСНОВНИ СУДОВИ
411 – плате, додаци и накнаде

Апропријација
2,292,457,191.76

Извршење
буџета
2,267,111,496.96

410,513,233.83

405,469,346.11

413 – накнаде у натури

1,383,800.00

971,507.10

414 – социјална давања судијама

3,449,000.00

2,801,741.54

412 – социјални доприноси
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415 – накнада трошкова
416 – награде запосленима и остали расходи
421 – стални трошкови
422 – трошкови путовања
423 – услуге по уговору
426 – материјал
482 – порези, обавезне таксе и казне
483 – новчане казне и пенали по решењу судова
485 – накнаде штете
УКУПНО:
Глава у буџету 6.8
ПРИВРЕДНИ СУДОВИ
411 – плате, додаци и накнаде

50,847,100.00

48,417,415.89

8,957,169.00

8,779,857.05

543,288,119.00

527,767,946.92

7,981,302.00

4,927,296.83

1,924,628,092.00

1,914,723,213.30

180,548,625.00

173,712,829.84

2,174,700.00

1,658,909.70

913,995,342.00

912,213,228.70

701,000.00

659,477.19

6,340,924,674.59

6,269,214,267.13

Апропријација

Извршењебуџета

327,539,070.72

323,410,723.28

58,677,850.96

57,965,105.51

500,000.00

265,456.48

414 – социјална давања судијама

1,000,000.00

554,921.28

415 – накнада трошкова

5,400,000.00

4,980,175.47

416 – награде запосленима и остали расходи

1,500,000.00

891,208.44

90,511,389.00

71,172,660.32

4,558,000.00

3,684,121.13

423 – услуге по уговору

30,815,680.00

27,292,009.46

426 – материјал

41,243,000.00

36,097,479.79

800,000.00

495,997.50

67,068,931.00

65,464,173.25

629,613,921.68

592,275,031.91

412 – социјални доприноси
413 – накнаде у натури

421 – стални трошкови
422 – трошкови путовања

482 – порези, обавезне таксе и казне
483 – новчане казне и пенали по решењу судова
УКУПНО:
Глава у буџету 6.9
ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ
411 – плате, додаци и накнаде

Апропријација

412 – социјални доприноси
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Извршењебуџета

734,476,235.67

726,745,751.72

132,100,089.40

130,119,200.89

413 – накнаде у натури

1,803,600.00

1,384,177.54

414 – социјална давања судијама

1,510,814.00

1,407,714.95

18,762,670.00

17,893,286.12

3,516,430.00

3,454,647.87

187,318,804.00

185,271,722.25

4,737,733.00

3,514,091.55

196,808,300.00

195,475,143.21

63,253,727.00

62,734,533.78

416,000.00

322,345.05

127,480,891.00

126,742,588.10

1,472,185,294.07

1,455,065,203.03

415 – накнада трошкова
416 – награде запосленима и остали расходи
421 – стални трошкови
422 – трошкови путовања
423 – услуге по уговору
426 – материјал
482 – порези, обавезне таксе и казне
483 – новчане казне и пенали по решењу судова
УКУПНО:

- економска класификација 421 – трошкови за енергетске, комуналне и комуникационе услуге
- економска класификација 423 – трошкови кривичног поступка (адвокати, вештаци, тумачи…)
- економска класификација 426 – канцеларијски материјал, гориво…

2.2.2. Накнада штете по пресудама домаћих и иностраних судова у 2016. год.
 Накнада нематеријалне штете по пресудама Европског суда за људска права у
Стразбуру – 47.380.145,00 динара.
 Накнада штете по основу повреде права на суђење у разумном по пресудама домаћих
судова - 205.500.000,00 динара.
2.2.3. Стање доцњи судова
Судови су у 2016.години преузели већи износ обавеза од одобрених средстава, из
ког разлога је настала доцња, коју чине преузете, а неизмирене обавезе.
Преглед доцњи према врстама судова на дан 31.12.2016.године
30225

Виши судови

30226

Основни судови

30227

Привредни судови

30233

Прекршајни судови
Укупно:

1,694,575.00

315,332,598.00

2,436,877.00

319,464,050.00

35,184,445.00

386,733,322.00

7,009,271.00

428,927,038.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,307,276.00

93,133,597.00

4,129,957.00

124,570,830.00

67,966,129.00

799,353,862.00

13,635,013.00

880,955,004.00
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3. ПРИПРЕМА ПРОПИСА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
На седници одржаној 27. јануара 2016. године Савет је донео Правилник о
изменама и допунама Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за
вредновање рада судија и председника судова (,,Службени гласник РС“, број 7/16).
Наведеним Правилником извршене су измене и допуне Правилника о критеријумима,
мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова
(,,Службени гласник РС“, бр. 81/14, 142/14 и 41/15), а које се односе на вредновање
предмета у вишим и апелационим судовима. Такође, прописан је начин вредновања
предмета у поступку у коме се штити право на суђење у разумном року и предмета
окончаних закључењем споразума о решавању спора посредовањем.
Применом критеријума и мерила из Правилника о вредновању рада судија и
председника судова, први пут је вреднован рад судија који су први пут изабрани на
судијску функцију (27 судија) и сви су изабранина сталну судијску функцију.
На седнци одржаној 13. јануара 2016. године Савет је донео Одлуку о изменама и
допунама Пословника о раду Високог савета судства (,,Службени гласник РС“, број
4/16)..Измене Пословника односе се, пре свега, на унапређење транспарентности рада
Савета. Прописано је да су седнице Савета јавне и да се записници са седнице објављују
на интернет страници Савета. Установљен је и Етички одбор, као радно тело Савета.
Савет је донео и Комуникациону стратегију за период од 2016-2018. године.
Комуникациона стратегија је документ којим се дефинишу циљеви, врсте, начини
комуникација и активности, како унутар самог Савета, тако и између Савета и судова,
јавности и циљних група, што укључује и правовремено информисање о раду Савета и
судова у Републици Србији како би се рад Савета и судова приближио стручној и широј
јавности и на тај начин постао доступнији и транспарентнији. Комуникациону стратегију
прати план активности ради реализације зацртаних циљева из Комуникационе стратегије.
Поред тога, у изради је Акциони план за Комуникациону стратегију, у сарадњи са УСАИД
програмом, који спроводи 4Digits Consulting.
На седници одржаној8. марта 2016. године донет је Етички кодексчланова Високог
савета судства (,,Службени гласник РС“, број 26/16). Етички кодекс уређује етичке
принципе и правила понашања којих су чланови Савета дужи да се придржавају.
На седници одржаној 29. марта 2016. године донет је Правилник о критеријумима,
мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника (,,Службени гласник РС“,
број 32/16). Правилником је уређена сврха, критеријуми, мерила и поступак за оцењевање
рада судијских помоћника. Правилник је почео да се примењује 1. јуна 2016. године.
Савет je, на седници одржаној 25. октобра 2016. године, донео 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.
На седници одржаној 15. новембра 2016. године Савет је донео 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). Овим правилником
утврђују се критеријуми и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности
кандидата за судију који се први пут бира, програм и начин полагања испита на коме се
оцењује стручност и оспособљеност кандидата, органи надлежни за организацију и
спровођење испита, начин бодовања и оцењивања кандидата, поступак утврђивања
коначне листе кандидата, као и друга питања од значаја за предлагање кандидата за судију
који се први пут бира.
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На истој седници Савет је донео 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). Овим правилником утврђују се
критеријуми и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и поступак за
избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и критеријуми и мерила
за предлагање кандидата за председника суда.
Високи савет судства донео је све акте које је био у обавези да донесе.

4. СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
Високи савет судства је у 2016. години одржао 27 редовних седница и осам
телефонских седница. Седнице Савета се по правилу одржавају једном недељно. О свим
седницама Савета сачињени су записници. Дневни редови, записници и закључци са
седница објављују се на интернет страници Савета, одмах након њиховог усвајања.
Седнице Савета се тонски снимају и сачињена је архива аудио записа.
4.1.Избор судија на сталну судијску функцију – табеларни приказ
У 2016. години изабрано је 133 судије, и то тако што је Народној скупштини
предложено за први избор 93 кандидата, а у други или виши суд изабрано је 40 судија.
Редни
број

Врста суда

1.

Врховни касациони суд

2.

Изабрано
судија из
другог
суда

Изабрано
судија из
реда
судијских
помоћника

Изабрано
судија из реда
полазника
Правосудне
академије

Изабрано
судија из
реда
осталих
лица

Укупно
изабрано
судија

2

2

Апелациони судови

14

14

3.

Виши судови

18

18

4.

Основни судови

5.

Управни суд

6.

Привредни апелациони суд

7.

Привредни судови

8.

Прекршајни апелациони суд

9.

Прекршајни судови

Укупно сви судови:

65

3

1

1

69

1

2

6

6
10

10
0

8

40
21

84

3

4

12

6
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Редни
број

1.

27.12.2016.

Редни
број

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Датум
седнице

Датум
седнице

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Назив суда за
Изабрано
Изабрано
Изабрано
који се врши
судија из
судија из
судија из
избор
другог суда
реда
реда
судијских
полазника
помоћника
Правосудне
академије
Врховни
2
касациони суд
Укупно:
2

Назив суда за
који се врши
избор

Апелациони
суд у
Крагујевцу
22.01.2016 Апелациони
суд у Новом
Саду
10.05.2016 Апелациони
суд у
Крагујевцу
10.06.2016. Апелациони
суд у Београду
15.07.2016 Апелациони
суд у Нишу
15.07.2016 Апелациони
суд у Новом
Саду
Укупно сви апелациони судови:

Редни
број

22.01.2016

Датум
седнице

1.

15.03.2016

2.

29.03.2016

3.

10.06.2016.

Назив суда за
који се врши
избор

Виши суд у
Крагујевцу
Виши суд у
Чачку
Виши суд у
Београду

АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ
Изабрано
Изабрано
Изабрано
судија из
судија из
судија из
другог суда
реда
реда
судијских
полазника
помоћника
Правосудне
академије
2

Изабрано
судија из
реда
осталих
лица

Укупно
изабрано
судија

2
2

Изабрано
судија из
реда
осталих
лица

Укупно
изабрано
судија

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

14

14

ВИШИ СУДОВИ
Изабрано
Изабрано
судија из
судија из
другог суда
реда
судијских
помоћника

Изабрано
судија из
реда
полазника
Правосудне
академије

Изабрано
судија из
реда
осталих
лица

Укупно
изабрано
судија

3

3

3

3

2

2

22

4.
5.
6.
7.
8.

Редни
број

Виши суд у
Панчеву
10.06.2016. Виши суд у
Пожаревцу
15.07.2016 Виши суд у
Новом Саду
06.09.2016 Виши суд у
Крагујевцу
25.10.2016 Виши суд у
Крушевцу
Укупно сви виши судови:
10.06.2016.

Датум
седнице

Назив суда за
који се врши
избор

1.

22.01.2016

2.

22.01.2016

3.

22.01.2016

4.

27.01.2016

5.

27.01.2016

6.

27.01.2016

7.

27.01.2016

8.

19.02.2016

9.

08.03.2016

10.

08.03.2016

11.

08.03.2016

12.

15.03.2016

13.

15.03.2016

14.

15.03.2016

15.

15.07.2016

16.

06.09.2016

Основни суд у
Краљеву
Основни суд у
Прибоју
Основни суд у
Чачку
Основни суд у
Ивањици
Основни суд у
Крагујевцу
Основни суд у
Крушевцу
Основни суд у
Пријепољу
Основни суд у
Панчеву
Основни суд у
Великој Плани
Основни суд у
Лазаревцу
Основни суд у
Обреновцу
Други основни
суд у Београду
Први основни
суд у Београду
Трећи основни
суд у Београду
Основни суд у
Нишу
Основни суд у
Крагујевцу

2

2

2

2

3

3

1

1

2

2

18

18

ОСНОВНИ СУДОВИ
Изабрано
Изабрано
судија из
судија из
другог суда
реда
судијских
помоћника

Изабрано
судија из
реда
осталих
лица

Укупно
изабрано
судија

2

2

1

1

3

3

1

1

2

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

3

3

12

12

3

3

7
4
23

Изабрано
судија из
реда
полазника
Правосудне
академије

1

8
4

Основни суд у
Краљеву
06.09.2016 Основни суд у
Куршумлији
06.09.2016 Основни суд у
Новом Пазару
06.09.2016 Основни суд у
Чачку
25.10.2016 Основни суд у
Горњем
Милановцу
25.10.2016 Основни суд у
Убу
Укупно сви основни судови:

17.

06.09.2016

18.
19.
20.
21.

22.

Редни
број

1.

Редни
број

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Датум
седнице

Назив суда за
који се врши
избор

10.06.2016.

Управни суд
Укупно:

Датум
седнице

Назив суда за
који се врши
избор

2

2

2

2

2

1

4

1

1

1

1

УПРАВНИ СУД
Изабрано
Изабрано
судија из
судија из
другог суда
реда
судијских
помоћника

3
Изабрано
судија из
реда
полазника
Правосудне
академије

1
1
ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ
Изабрано
Изабрано
Изабрано
судија из
судија из
судија из
другог
реда
реда
суда
судијских
полазника
помоћника
Правосудне
академије

27.01.2016

1
Изабрано
судија из
реда
осталих
лица
1
1

Изабрано
судија из
реда
осталих
лица
1

69
Укупно
изабрано
судија

2
2

Укупно
изабрано
судија

1

1

1

1

1

2

1

2

24

5

1

65

Прекршајни суд
у Горњем
Милановцу
27.01.2016 Прекршајни суд
у Крагујевцу
27.01.2016 Прекршајни суд
у Крагујевцу
06.09.2016 Прекршајни суд
у Новом Пазару
19.02.2016 Прекршајни суд
у Панчеву
12.01.2016 Прекршајни суд
у Пожаревцу
06.09.2016 Прекршајни суд
у Чачку
Укупно сви прекршајни судови:

3

3
2

1

1

2

1

3

8

4

12

Редни
број

1.

Датум
седнице

06.9.2016

Редни
број

Датум
седнице

1.

19.02.2016

2.

10.06.2016.

3.

06.09.2016

4.

06.09.2016

ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
Назив суда за
Изабрано
Изабрано
Изабрано
који се врши
судија из
судија из
судија из
избор
другог
реда
реда
суда
судијских
полазника
помоћника
Правосудне
академије
Привредни
6
апелациони суд
Укупно:
6

Назив суда за
који се врши
избор

ПРИВРЕДНИ СУДОВИ
Изабрано
Изабрано
судија из
судија из
другог
реда
суда
судијских
помоћника

Привредни суд
Београд
Привредни суд
Зрењанин
Привредни суд
Нови Сад
Привредни суд
Чачак

Укупно сви привредни судови:

Укупно изабрано судија у
2016. години у судовима у
Републици Србији

40

Изабрано
судија из
реда
полазника
Правосудне
академије

Изабрано
судија из
реда
осталих
лица

Укупно
изабрано
судија

6
6

Изабрано
судија из
реда
осталих
лица

Укупно
изабрано
судија

4

4

2

2

2

2

2

2

10

10

84

3

6

4.2.Избор и разрешење председника суда
Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”, број 64/16 од 22. јула 2016.
године огласио избор председника за Виши суд у Врању, Виши суд у Пироту, Виши суд у
Прокупљу, Привредни суд у Чачку, Први основни суд у Београду, Основни суд у Ваљеву,
Прекршајни суд у Јагодини и Прекршајни суд у Крушевцу.
На седници одржаној 25. октобра 2016. године, Савет је утврдио
предлогекандидата за председнике судова, и то 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 и Народној скупштини
доставио 3. новембра 2016. године предлог одлуке за избор председника за наведене
судове.
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4.3.Премештај судија
Одредбом члана 19. став 1. Закона о судијама прописано је да судија може, уз своју
сагласност, бити премештен у други суд исте врсте и истог степена, уколико постоји
потреба за хитном попуном упражњеног судијског места, која се не може решити избором
или упућивањем судије, уз прибављену сагласност председника оба суда.
Високи савет судства је током 2016. године донео 14 одлука о премештају судија, и
то: 12 одлука о премештају судија основног суда, једну одлуку о премештају судије
прекршајног суда и једну одлуку о премештају судије привредног суда.
Високи савет судства током 2016. године није донео ни једну одлуку о премештају
судије поротника у други суд.
4.4.Упућивање судија
Високи савет судства је донео шест одлука о упућивању судије на рад у други суд.
На основу члана 13. став 5. Закона о организацији и надлежности државних
органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких
кривичних дела, Високи савет судства је једног судију упутио у Посебно одељење Вишег
суда у Београду, не период од годину дана.
4.5.Одлучивање о спојивости вршења других послова са судијском функцијом
Високи савет судства је током 2016. годинерешавао о седам захтева судија, ради
одлучивања о спојивости других послова са вршењем судијском функцијом.
У једном случају је нашао да се не ради о спојивости судијске функције са
обављањем других послова и функција, а упет предмета Савет је нашао да су други
послови и функције спојиви са вршењем судијске функције. У једном случајуСавет је
утврдио неспојивост других послова са вршењем судијске функције и то да је заступање у
својству пуномоћника запосленог лица у суду у дисциплинском поступку од стране судије
који такође ради у том суду неспојиво са вршењем судијске функције.
4.6.Престанак судијске функције
Високи савет судства је у 2016. години донео 95 одлука о престанку судијске
функције, и то: 58 одлука због навршења радног века, 28 одлука на лични захтев судије,
пет одлука због трајног губитка радне способности и четири одлуке о престанку судијске
функције разрешењем.
Престанак судијске функције– 2016. година
Разлог за престанак судијске функције:
Навршење радног века
На лични захтев судије
Због трајног губитка радне способности
Разрешење

Број престанака
58
28
5
4

Укупно :

95
26

4.7.Студијска путовања
Високи савет судства је, одлучујући у смислу члана 30. став 8. Закона о судијама,
донео 71 одлуку о упућивању судија на студијска путовања, и то према врсти суда:
Врста суда:
Врховни касациони суд

Број судија упућених на студијско
путовање:
18

Апелациони судови

17

Виши судови

11

Основни судови

9

Управни суд

14

Привредни судови

2

Укупно:

71

4.8.Престанак функције судијама поротницима
Током 2016. године, Високи савет судства је донео 29 одлука о престанку функције
судије поротника на лични захтев, и то 24 за основне судове и 5 за више судове.
5. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ– поступање Високог савета судства као
другостепеног органа у дисциплинском поступку
Високи савет судства је у току 2016. године као другостепени орган у
дисциплинском поступку одлучивао у 12 предмета, по жалбама судија и Дисциплинског
тужиоца.
Дисциплински поступци су вођени због следећих дисциплинских прекршаја:
-

неоправдано кашњење у изради одлука (чл. 90 ст.1 ал. 3 Закона о судијама)
неоправдано одуговлачење поступка (чл. 90 ст.1 ал.7 Закона о судијама)
неоправдано одуговлачење поступка и очигледно некоректно поступање према
учесницима у судским поступцима и запосленима у суду (чл. 90 ст.1 ал 7. и 9.
Закона о судијама)

Високи савет судства је у 2016. години одлучујући у 12 предмета по жалбама које
су изјављене на одлуке Дисциплинске комисије, у 7 предмета усвојио жалбу судије у
целости, преиначио решења Дисциплинске комисије и одбио Предлог Дисциплинског
тужиоца за вођење дисциплинског поступка;у три предмета је усвојио жалбу судије у
делу који се односи на висину изречене санкције и преиначио решење Дисциплинске
комисије у погледу висине изречене санкције, те изрекао санкције: умањење плате од 30%
27

за период од једне године; умањење плате од 30% за период од 6 месеци и умањење плате
од 10% на 4 месеца, а у два предмета усвојена је жалба Дисциплинског тужиоца, од којих
је у једном преиначено решење Дисциплинске комисије, усвојен предлог Дисциплинског
тужиоца за вођење дисциплинског поступка због учињеног прекршаја из чл.90.ст.1. ал.7 и
9 Закона о судијама и изречена санкција умањење плате од 20% за период од 3 месеца, док
је у другом предметуусвојена жалба Дисциплинског тужиоца, преиначено решење
Дисциплинске комисије, донета Одлука којом се утврђује одговорност судије за извршење
тешког дисциплинског прекршаја из чл.90.ст.2 у вези става1. ал.7 Закона о судијама, и по
службеној дужности Високи савет судства покренуо је поступак за разрешење судије.
Дисциплинска комисија је у дисциплинском поступку у три предмета утврдила
одговорност судија за извршен тежак дисциплински прекршај и поднела Високом савету
судства три предлога за покретање поступка за разрешење судија судијске функције, док
је Високи савет судства по службеној дужности покренуо један поступак за разрешење
судије, с обзиром да је као другостепени орган у дисциплинском поступку поступајући по
жалби на решење Дисциплинске комисије, преиначио решење Дисциплинске комисије и
утврдио одговорност судије за извршен тежак дисциплински прекршај.
У поступку за разрешење Високи савет судства донео је четири Одлуке о
престанку судијске функције разрешењем судије са судијске функције због учињеног
тешког дисциплинског прекршаја.
6. АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНЕ
САРАДЊЕ
6.1. Инструменти за претприступну помоћ ЕУ – ИПА 2012
Извшрена је набавка опреме за судове и то:






810 рачунара за ВКС (11), апелационе судове (63), више судове (131), основне
судове (495) и привредне судове (110)
43 штампача А3 формата за апелационе и више судове и Привредни апелациони
суд
43 АДФ скенера за апелационе и више судове и Привредни апелациони суд
31 сервер и 13 рек ормара за смештај сервера за привредне судове
опрема за дата центар ВКС

6.2. Инструментиза претприступну помоћ ЕУ – ИПА 2013– Twinning пројекат ЕУ
– Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца
Високи савет судства je 16. септембра 2015. годинезапочео имплементацију
„твининг” (twinning) пројекта „Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа
тужилаца“. Пројекат, вредан 2.000.000,00 евра, остварује се у оквиру ИПА 2013 фондова у
периоду од септембра 2015. до септембра 2017. Године, у сарадњи са Шпанско-Грчким
конзорцијумом, у оквиру којег су укључени судски и тужилачки савети Краљевине
Шпаније, као и Министарство правде и Правосудне академије Републике Грчке.
У складу са стратешким смерницама датим у Националној стратегији за реформу
правосуђа (2013-2018), Twinning пројекат ЕУ – „Јачање капацитета Високог савета
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судства и Државног већа тужилаца“осмишљен је да ојача укупне капацитете Високог
савета судства и Државног већа тужилаца у оквиру спровођења реформи правосуђа.
Прojeкaт имa зa циљ дa дoпринeсe нaпрeтку у oблaсти oргaнизaциoнe структурe и
пoслoвних прoцeдурa Високог савета судства и Државног већа тужилаца, кoje су знaчajнe
зa извршaвaњe дужнoсти oвих oргaнa, кao и jaчaњу њихoвих кaпaцитeтa рaди бoљeг
извршaвaњa спeцифичних aдминистрaтивних зaдaтaкa, кao штo су стрaтeшкo и буџeтскo
плaнирaњe, упрaвљaњe људским рeсурсимa, упрaвљaњe прojeктимa и интeрнa рeвизиja.
Прojeкaт ћe тaкoђe бити усмeрeн нa jaчaњe кaпaцитeтa oвих oргaнa у пoслoвимa
врeднoвaњa и нaпрeдoвaњa судиja, jaвних тужилaцa и зaмeникa jaвних тужилaцa, нa
jaчaњe њихoвих кaпaцитeтa зa спрoвoђeњe дисциплинских пoступaкa, нa aктивнoсти у
вeзи сa Eтичким кoдeксoм, кao и нa унaпрeђивaњe oднoсa сa цивилним друштвoм.
Од почетка пројекта, велики број експерата из земаља чланица ЕУ, заједно са
колегама из Високог савета судства, отпочели су разматрање по следећим областима:
стратешко планирање и управљање пројектима,
буџетско планирање и интерна ревизија,
управљање људским ресурсима,
административни надзор над радом судова,
избор судија, вредновање рада судија и напредовање судијаи
јачање капацитета Савета за спровођење дисциплинских поступака и активности у
вези са Етичким кодексом.
Након неколико рунди састанака и усаглашавања, заједничким напорима страних и
домаћих стрчњака, комплетирани су финални извештаји са препорукама који су на
располагању Савету за даље поступање и спровођење.
Кроз пројекат су такође предвиђени тренинзи из области стратешког и буџетског
планирања, као и управљања пројектима, за чланове Савета и запослене у
Административној канцеларији, који су предвиђени за јун 2017. године.
Преостала компонента у оквиру твининг пројекта, која се бави питањем
унапређења комникације и односа Савета са медијима, цивилним друштвом, другим
државним институцијама и заинтересованим странама, отворена је фебруара 2017. године.
Ова компонента има за циљ да подигне ниво транспарентности институције и предложи
конкретне мере које би биле од користи Савету у изградњи/унапређењу угледа Савета.
Имплементација је планирана током наредних месеци, а први резултати се очекују крајем
другог квартала 2017.
Твининг пројекат се одвија према предвиђеном плану рада, без закашњења и
проблема у раду. Надзорни одбор активно прати динамику имплементације пројекта и
континуирано оцењује сарадњу твининг канцеларије и експерата из земаља чланица ЕУ,
са једне стране, и представника Високог савета судства, са друге, као врло отворену и
продуктивну.
У оквиру пројекта ИПА 2013 – ,,Јачање стратешких и административних
капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца“ запослени из
Административне канцеларије Савета су у фебруару месецу 2016. године боравили у
десетодневној посети Шпанији, у циљу упознавања са радом Судског савета Шпаније, а у
новембру месецу 2016. године боравили су у петодневној посети Грчкој, у циљу
упознавања са радом правосудног система Грчке.
Од 9 – 10. марта у Београду је у оквиру ИПА 2013 пројекта ,,Јачање стратешких и
административних капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца“ одржан
округли сто представника Савета, Државног већа тужилаца и других заинтересованих
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страна како би се упоредила искуства и примери добре праксе које се примењују у
правосудним системима одабраних ЕУ земања (Шпанија, Грчка, Португалија, ЕУ acquis) у
вези избора, вредновања рада и напредовање судија и јавних тужилаца.
У циљу спровођења компоненте ИПА 2013 пројекта ,,Јачање стратешких и
административних капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца“ која се
односи на побољшање односа са организацијама цивилног друштва и активности везане и
за приступ националних мањина правосудном систему, 30. септембра 2016. године и 13.
децембра 2016. године одржан је округли сто на тему израде препорука о процени
приступа националних мањина правном систему Републике Србије.
6.3. Сарадња са Европском мрежом правосудних савета (ENCJ) и саветима
других земаља у оквиру Балканске и Евро-медитеранске мреже
Током 2016. године у оквиру рада Одељења за припрему прописа и европске
интеграције одговарано је на питања судских савета земаља чланица и посматрача
Европске мреже судских савета (ENCJ), у којој је Високи савет судства заступљен у
својству посматрача.
Питања су у циљу размене искустава упутили савети Словачке, Пољске, Бугарске,
Шведске и Португала, а односила су се на дисциплински поступак и санкције против
судије који је самовољно кршећи прописе донео одлуку, етички кодекс судија и правила
понашања, поступак који се примењује приликом кршања кодекса, сукоб интереса,
судијски помоћници и остало судско особље које помажу судијама у раду, премештај и
упућивање судија, плате председника судова и по ком основу се уврђује висина, начин
већања и гласања у Савету.
Европска мрежа судских савета (ENCJ) је и у 2016. години организовала
анонимни on-line упитник за судије о њиховој независности. Упитик је као и
прошлогодишњи састављен у оквиру пројекта „Независност и одговорност правосуђа“ а
одговори ће у оквиру извештаја пројекта бити представљени на Генералној скупштини
Европске мреже судских савета која ће се одржати у јуну месецу у Паризу.
На позив Високог правосудног савета Италије председник Високог савета судства
Драгомир Милојевић учествовао је на Међународној конференцији Балканске и Евромедитеранске мреже правосудних савета која је одражана од 13. до 14. јуна 2016. године у
Риму.
Главне теме ове конференције биле су „Унутрашња независност судија и тужилаца
као фактор побољшања ефикасности правосуђа“ и „Улога медија у остваривању
независности правосуђа“. Истакнут је значај независности као кључног фактора за
ефикасност правосуђа. Такође, професионално извештавање медија и сарадња са
правосудним органима може допринети јачању независности правосуђа. Председник
Високог савета судства и председник Државног већа тужилаца упутили су заједнички
допис председавајућем Балканске и Евро-медитеранске мреже правосудних савета са
захтевом за приступ мрежи у својству чланице, који захтев ће бити разматран на првој
наредној седници мреже.
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6.4. Сарадња са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)


У мају 2016. године Мисија OEBS-a у Србији објавила је анализу права и праксе у
поступању дисциплинских органа Високог савета судства. Анализа је урађена у
сарадњи са Високим саветом судства и представља преглед законодавног оквира и
међународних стандарда, анализу како су различите одредбе примењене у пракси и
даје приказ препорука за унапређење система дисциплинске одговорности судија у
Републици Србији.
Анализа „Право и пракса дисциплинске одговорности судија у Србији“,
представља саставни део овог Извештаја о раду.



Уз подршку Мисије ОЕБС у Србији реализована је Студијска посета Високом
правосудном савету Италије, у периоду од 17-19. октобра 2016. године. Посети су
присуствовали чланови Савета из реда судија и помоћник секретара за материјално
финансијске послове. Током посете, представници Високог савета судства имали су
прилике да се упознају са унутрашњом организацијом Судског савета Италије,
свакодневно функционисање Савета и састав Савета, избор чланова из реда
судија/тужилаца, дужности чланова Савета, подела посла, као и са радом
Административне канцеларије и унутрашњом организацијом, у смислу профила
запослених, организације одељења, интерни прописи, рад различитих комисија,
како Савет управља правосуђем, како се одређује број судија/тужилаца, да ли
постоји континуирана обука, упућивање у друге судове/тужилаштва, коментари на
законе, која је улога Савета у одређивању буџета.

6.5. Сарадња са Саветом Европе
ТАПА пројекат – заједнички пројекат Савета Европе и Европске уније („Horizontal
Facility“), инициран 11. априла 2016.године, спроводи се у периоду од 2016-2019 и
представља хоризонтални програм подршке земљама Западног Балкана и Турске. Програм
се спроводи у оквиру ИПА 2015. Укупан буџет је 25 милиона евра, и то средства из ИПА
износе 20 милиона евра и Савета Европе 5 милиона евра.
Три су идентификоване области подршке у оквиру програма:
1. Реформа судства, укључујући затворе и полицију
2. Економски криминал, прање новца, борба против организованог криминала
3. Промовисање активности на анти-дискриминацији, заштита права рањивих група
Израђен је трогодишњи акциони план (2016-2019), који представља основу за све
пројекте по дефинисаним мерама. Укупно је дефинисано 17 мера, кроз седам програма. За
мере се даље израђују радни планови. Корисници пројекта су Министарство правде,
Високи савет судства, Врховни касациони суд, Државно веће тужилаца, Републичко јавно
тужилаштво и Правосудна академија.
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6.6. Сарадња са Светском банком – подршка унапређењу капацитета Високог
савета судства
Захваљујући сарадњи са Светском банком и у склопу пројекта подршке сектору
правосуђа кроз Мултидонаторски фонд (МДТФ) спроводи се трогодишњи програм обуке
запослених у Административној канцеларији Високог савета судства.
Поред тога, крајем 2016. године, завршена је тендерска процедура набавке обука у
области основних ИТ компетенција – ECDL основни ниво (27 запослених), ECDL
напредни ниво (седам запослених), Excel напредни ниво, Windows Server (један
запослени), SQL Database Development i SQL Querying (два запослена), тако да наведене
обуке почињу да се спроводе од 1. фебруара 2017. године.
Ради унапређења капацитета Високог савета судства уговорена је донација МДТФа, која ће бити реализована током марта 2017. године, тако што ће се извршити набавка
следеће опреме:
- 16 рачунара
- 5 АДФ скенера
- 1 мултифункцијски уређај
- 1 НАС сервер
- 4 диктафона
6.7. Америчка агенција за међународни развој (USAID) – „4 Digits Consulting пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви“
Захваљујући донацији Америчке агенције за међународни развој (USAID), „4 Digits
Consulting - пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви” предузимане су активности за дaљe
унaпрeђeњe кaпaцитeтa Висoкoг сaвeтa судствa кроз „Пројекат за јачање капацитета
Високог савета судства“. Имплементација пројекта је започета 1. октобра 2015. године и
траје до октобра 2017. године.
Сврха овог двогодишњег пројекта је да пружи подршку институцијама у Србији,
пре свега Високом савету судства Републике Србије, у циљу јачања својих
институционалних капацитета, побољшању независности и ефикасност правосуђа, као
кључне стубове Националне стратегије за реформу правосуђа у Србији, за период 20132018. године. Повећана ефикасност судова, као општи циљ донације, треба да садржи
неколико резултата: јефтинији судски поступак, уштеде у административном делу судских
поступака, смањење броја старих предмета, брже доношење пресуда у предметима,
повећано задовољство корисника судова, бољу интерну комуникацију.
У току 2016. године заједнички су предузимане следеће активности:
 Израда Комуникационе стратегије Високог савета судства за период 2016-2018.
Године (март);
 Унапређен софтверски систем за евиденцију судија – лични лист судија;
Имплементација модула за евидентирање личних листова судија, судијских
помоћника, судија поротника, административног особља у судовима (државних
службеника и намештеника); Тренинзи за коришћење нових модула (април);
 Истраживање јавног мњења у пoглeду зaдoвoљствa грaђaнa функциoнисaњeм
прaвoсуђa и као резултат тога Извештај о оцени задовољства грaђaнa
функциoнисaњeм судова у Републици Србији (октобар);
 Oбукa „Финaнсије и буџeтирaњe“ за запослене у Сектору за материјално
финансијске послове Високог савета судства (новембар);
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Израда апликације за аутоматизацију пословних процеса и обуке за запослене у
Високом савету судства за рад у апликацији за аутоматизацију пословних процеса
(новембар/децембар);
Правилник о начину вођења личних листова за судију, судију поротника и
запосленог у суду (децембар);
Корисничко упутство за рад у апликацији за вођење личних листова (децембар).

7. ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ - ОБАВЕЗЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА У
ОКВИРУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РЕФОРМУ ПРАВОСУЂА 2013-2018
И ПОГЛАВЉЕ 23
7.1. Национална стратегија за реформу правосуђа 2013-2018 и акциони план за
спровођење националне стратегије за реформу правосуђа 2013-2018
У 2016. години Савет је Комисији за спровођење Националне стратегије реформе
правосуђа квартално достављао извештаје о предузетим мерама и степену реализације
активности дефинисаних Акционим планом за примену Националне стратегије реформе
правосуђа.Извештаји су постављени на интернет страни Високог савета судства.
7.2. Поглавље 23 - правосуђе и основна права и акциони план за поглавље 23
Високи савет судства редовно доставља извештај о статусу спровођења активности
из Акционог плана за поглавље 23 Савету за спровођење Акционог плана за поглавље 23.
Такође, Високи савет судства је достављао и табеле за извештавање по прелазним
мерилима. Представници Високог савета судства редовно су учествовали на састанцима
у вези реализације активности из Акционог плана за поглавље 23.
7.3. Национална стратегија за борбу против корупције и акциони план за
примену стратегије
У току 2016. године Савет је квартално достављао Агенцији за борбу против
корупције извештаје о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и
Акционог плана за примену стратегије.
7.4. Сарадња са Канцеларијом за људска и мањинска права – спровођење
Акционог плана за остваривање права националних мањина
Високи савет судства Канцеларији за људска и мањинска права доставља Извештај
о спроведеним активностима по Акционом плану за остваривање права националних
мањина.
Зајаједничка Радна група за процену приступа националних мањина правосудном
систему Републике Србије формирана је 20. јула 2016. године.
У току 2016 године израђена је анализа стања у јавним тужилаштвима и судовима у
којима живе припадници националних мањина. Анализа процене приступа националних
мањина правосудном систему која обухвата:
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-

Анализу о употреби језика у процени приступа националних мањина правосудном
систему Републике Србије,
Анализу о учешћу националних мањина у судовима у Републици Србији,
Анализу о учешћу националних мањина у јавним тужилаштвима у Републици
Србији и
Анализу о новостима правног оквира (подзаконских аката ВСС и ДВТ којима се
регулише приступ националних мањина правосудном систему РС).
На седници Високог савета судства, одржаној 15. новембра 2016. године, усвојен је
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 и Правилник о
критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности
кандидата за судију који се први пут бира , а који садрже одредбу да ће се
приликом избора судија и председника суда водити рачуна о националном саставу
становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и
познавању стручне правне терминологије на језицима националних мањина који је
у службеној употреби у суду.

Дана 30. септембра 2016. године, одржан је округли сто на тему израде препорука о
процени приступа националних мањина правном систему Републике Србије.
Дана 13. децембра 2016. године, одржан је округли сто о препорукама ИПА 2013 пројекта
„Јачање административних капацитета ВСС и ДВТ“, у области приступа националних
мањина правосудном систему РС.
8. АКТИВНОСТИ
ВИСОКОГ
САВЕТА
СУДСТВА
ПО
ПОДНЕТИМ
ПРИТУЖБАМА И ПРЕДСТАВКАМА НА РАД ПОСТУПАЊЕ СУДИЈА И
СУДОВА
У току 2016. године у Високом савету судства запримљено је укупно 1222нова
поднесака односно притужби /представки од којих суформирани нови предмети, и
запримљено је укупно 1114 допуна, које су везане за већ формиране предмете у току 2016,
2015. и 2014. године, тако да је у 2016. години било укупно у раду 2336предмета.
На основу члана 29. Закона о судијама, четворо судија поднело је Високом савету
судства притужбу.
Одлучујући по притужбама судија, Високи савет судства је три притужбе одбацио
као недозвољене, а једну је одбио као неосновану.
У односу на 1222 нова поднеска односно притужбе у 958 поступано је сходно
члану 55. Закона о уређењу судова и достављено председнику суда на оцену основаности,
који је у 136 поднесака оценио да није надлежан да цени наводе поднете притужбе, у 329
пртужби оценио је да су неосноване, а у 120 притужби је оценио да су основане, с тим што
се основаност у већини предмета односи на дужину трајања судског поступка.
У 271 поднеску, подносиоцу поднеска је упућено обавештење да Високи савет
судства није надлежан за поступање.
68 поднесака у којима се указује на евентуални дисциплински прекршај из члана
90. Закона о судијама, прослеђено је на поступање Дисциплинском тужиоцу Високог
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савета судства, а 20 поднесака у којима се указује на рад органа тужилаштва прослеђено је
Државном већу тужилаца на надлежност.
У 54 поднеска урађена је службена белешка из разлога што је поднесак истог
подносиоца, сличне садржиине по коме је већ поступано, или је непримереног и
увредљивог садржаја или није потписан и др.
Такође, размотрено је и обрађено 1114 поднесака који су као допуна везани за већ
формиране предмете из 2014, 2015. и 2016.године уВисоком савету судства.
У121 предмету који су остали у раду и који су обрађени, чека се одговор суда или
повратница о уручењу писмена.
Имајући у виду наведено, Високи савет судства је у 2016. години размотрио и
обрадио укупно 2336 предмета, и поред тога за архивирање је обрађено 1093
предмета.
Све поднеске односно притужбе потписује изборни члан Високог савета судства из
реда судија, судија Иван Јовичић, који је одређен за поступање по притужбама.
Поступање по притужбама и представкама на рад судија и судова:
Ново запримљени поднесци и притужбе у 2016.
години
Допуне поднесци/притужбе из 2014, 2015. и 2016.
године запримљени у 2016. години
Укупан број предмета у раду у 2016. години
Притужбе судије по члану 29. Закона о судијама
ПРИТУЖБЕ прослеђене председнику суда на
одговор у складу са чланом 55. Закона о уређењу
судова
Број основаних притужби
Број притужби које нису оцењене
Број неоснованих притужби
Број притужби у којима Високи савет судства
није надлежан за поступање
Број обавештења прослеђених подносиоцу
притужбе
Број притужби прослеђених Дисциплинском
тужиоцу на поступање
Број притужби прослежених Државног већу
тужилаца
Број поднесака послатих на уређење
Број предмета у којима је урађена службена
белешка
Број одбачаја, у складу са чланом
55.став 2. и 3. Закона о уређењу судова
Број предмета осталих у раду
Број изјашњења суда у складу са чланом 55. став
5. Закона о уређењу судова
35

1222
1114
2336
4
958

120
77
329
136
271
68
20
2
54
24
121
616

Број предмета архивираних у 2016. години
9. ПОСТУПАЊЕ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ СУДОВА
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У 2016. години Жалбена комисија судова je примила укупно 2465 предмета, од тога
2297 жалби изјављених против првостепених решења и 168 тужби против решења
Жалбене комисије судова. Из 2015. године остао је нерешен 1 предмет, тако да је укупно у
2016. години у раду било 2466 предмета, од тога 2298 по жалбама и 168 предмета по
тужбама. Решено је укупно 1639 предмета по жалбама и 150 предмета по тужбама. Остало
је нерешено по жалбама 659 предмета и 18 предмета по тужбама.
По структури заведено је 12 жалби против решења о престанку радног односа, 1
жалба против решења о удаљењу са рада, 1 жалба за враћање на рад и 28 жалби против
решења којима је изречена дисциплинска казна, 3 жалбе на решења којима је решавано о
трошковима дисциплинског поступка, 91 жалба на решења којима је решавано о
коефицијенту за обрачун и исплату плате државним службеницима, 65 жалби је заведено
против решења о оцењивању. Против решења о распоређивању и премештају државних
службеника примљено је укупно 52 жалбе, а против решења којима је одлучивано о
напредовању и стицању звања примљено је 96 жалби, против решења о обрачуну и
исплати плата по Посебном споразуму 1934 жалби. Против решења којима је решавано о
другим правима и обавезама државних службеника и то право на плаћено одсуство,
јубиларна награда, солидарна помоћ, додатно оптерећење на раду, доквалификација и
пакетићи заведено је укупно 15 жалба.
Имајући у виду број примљених жалби, Жалбена комисија судова се трудила да у
већем броју предмета испоштује рок прописан законом, а нарочито у предметима који се
тичу престанка радног односа, удаљења са рад и изречених дисциплинских пресуда.
У 2017. години неопходно је радити на повећању броја запослених који би
поступали у оквиру Жалбене комисије судова, и то како саветника, тако и
административно-техничког особља.
10. ПОСТУПАЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА
СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И
ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
од јавног значаја и заштиту података о личностиу Високом савету судства до 4. априла
2016. године била је изборни члан Високог савета судства из реда судија, Соња
Видановић.
Од 5. априла 2016. године лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан
приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности у Високом
савету судства је изборни члан Високог савета судства из реда судија, Славица
Милошевић Газивода.
Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Административној канцеларији Високог савета судства, сви запослени су, у оквиру описа
својих радних места, дужни да лицу овлашћеном за поступање по захтевима за слободан
приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности достављају
информације и податке из делокруга њихове надлежности, а који су предмет захтева
подносиоца.
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У 2016. години примљено је укупно 82 захтева за приступ информацијама од јавног
значаја и два захтева у вези са применом Закона о заштити података о личности.
Поверенику за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту
података о личности достављен је извештај за 2016. годину о примени Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја и о остваривању права и заштити права лица
по Закону о заштити података о личности.
Табела 1. -Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
у 2016. години
1) Захтеви:
Ред. Тражилац
бр. информације

Грађани
Медији
Невладине
организације и друга
удружења грађана
Политичке странке
Органи власти
Остали
Укупно

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Број
поднетих
захтева

Бр.
усвојенихделимично
усвојених
захтева

Број
одбачених
захтева

48
20
11

46
20
10

1
0
2
82

1
2
79

Број
одбијених
захтева

2
1

3

2) Жалбе:
Ред
.
бр.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Тражилац
Укупан
Број
информације бројизјављен жалби
их жалби
због
одбијања
захтева
Грађани
4
2
Медији
Невладине
1
1
организације
и друга
удружења
грађана
Политичке
странке
Oрганивласт
и
Остали
Укупно
5
3
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Број жалби
на закључак
о
одбацивању
захтева

Број жалби
Број осталих
због
жалби
непоступања
по захтеву
2

2

3) Трошкови поступка:
Трошкови наплаћивани
Укупан износ

Трошкови нису
наплаћивани
Број жиро рачуна

4) Информатор о раду органа
Датум израде Објављен на Датум
Информатора Интернету
последњег
ажурирања
01.08.2010.
20.06.2016.
Да

Израђенније
објављен

Није
израђен

Разлози због
којих
није
израђен

Одржавање обуке запослених
Обука спроведена
Да
Не

Разлози неспровођења обуке
Високи савет судства израдио је трогодишњи план обуке
запослених у Административној канцеларији за период до
2018. године, при чему је предвиђена и обука у поступању
запослених по Закону о слободном приступу
информацијама од јавног значаја и Закону о заштити
података о личности.
До сада запослених нису имали прилике да учествују у
обуци у примени ова два закона.
Редовно се обављају консултације са Повереником у вези
са применом Закона о заштити података о личности и
Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
Овим путем истичимо потребу за обуком у погледу
примене Закона о заштити података о личности и Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Одржавање носача информација
Редовно се одржавају
Да
Не

Разлози неодржавања
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Остваривање права и заштита права лица по Закону о заштити података о личности
током 2016. године
Број
Врста права
Како је одлучено
поднетих по ЗЗПЛ
Удовољено Одбијено
Обавештење
захтева
захтеву захтева да се подаци
број
број
не обрађују број
1
1
Обавештење
о обради
(чл.19)
2
1
1
Право на
увид (чл.20)
1
1
Право на
копију (21)
Права
поводом
извршеног
увида
(чл.22)

Напомена

Ради се о једном
захтеву за
обавештење, увид у
списе предмета,
фотокопирање
писмена и добијање
копија, који захтев је
одбијен. Закључком
Повереника
обустављен је
поступак по жалби
подносиоца захтева.
Другом захтеву за
право на увид је
удовољено
подносиоцу захтева.

Број:021-02-24/2017-01
У Београду, 14. март 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
Драгомир Милојевић

39

