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Комисија за спровођење Нациоиалне 
стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године

Комисија за спровођење националне стратегије реформе правосуђа доставила је 
Високом савету судства дана 31. октобра 2013. године допис број: 119-01-192/2013-01 
којим се тражи да Високи савет судства достави извештај о радњама које су предузете 
у складу са Акционим планом за спровођење Стратегије, као и план активности за 
предстојећи тромесечни период.

Имајући у виду мере и активности које су предвиђене Акционим планом за 
спровођење националне стратегије реформе правосуђа у трећем и четвртом кварталу 
2013. године, обавештавамо Вас о активностима које је предузео Високи савет судства 
а у циљу реализације педвиђених мера:

1) Мера предвиђена тачком 1.1.1.1. Израда Нацрта закона о изменама и допунама 
Закона о Високом савету судства у правцу унапређења транспарентности и квалитета 
изборног процеса и обезбеђивање судске заштите овог тела, са роком за остварење 
мере -  четврти квартал 2013. године

Министар правде и државне управе образовао је Радну групу за израду Нацрта Закона 
о изменама и допунама Закона о Високом савету судства и Нацрта Закона о изменама и 
допунама Закона о Државном већу тужилаца. Представнини Високог савета судства 
именовани су за чланове Радне групе као и подгрупе за израду Нацрта Закона о 
изменама и допунама Закона о Високом савету судства, која је до сада одржала више 
састанака, а последњи је одржан 04. новембра 2013. године. Радни текст по коме 
подгрупа ради доставило је Друштва судија Србије.

2) Мера предвиђена тачком 1.2.1.1. Високи савет судства и Државно веће тужилаца 
учествују у припреми буџета Републике Србије за 2014. годину у складу са важећим 
прописима, са роком за остварење мере -  трећи квартал 2013. године

Високи савет судства учествује у припреми буџета Републике Србије за 2014. годину, у 
складу са Законом о Високом савету судства и Законом о уређењу судова.

Делокруг буџетске надлежности Високог савета судства се односи на предлагање дела 
буџета за рад судова за текуће расходе, осим расхода за судско особље и расподелу
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ових средстава, вршење надзора над наменским коришћењем буџетских средстава и 
вршење надзора над финансијским и материјалним пословањем судова.

Путем апликацију за израду буџета „БПМИС“, судови у електронској форми 
достављају своје предлоге финансијских планова Високом савету судства. Приликом 
израде буџета за судове, поред финансијских параметара, као што су пројектована 
стопа инфлације, проценат увећања плата, Високи савет судства анализира податке 
добијене од судова путем апликације, који се односе на људске ресурсе, предмете у 
раду, стање опреме, смештајне капацитете, итд. На овај начин Високи савет судства 
има увид у реалне потребе судова, те на објективним основама учествује у припреми 
буџета Републике Србије.

Предлог финансијских планова за судове за 2014. годину и Предлог финансијског 
плана за Високи савет судства за 2014. годину, достављен је Министарству финансија 
10. октобра 2014. године, у складу са задатим роком.

3) Мера предвиђена тачком 1.2.1.1. Јачање капацитета буџетских одељења и 
интерне ревизије у Високом савету судства и Државном већу тужилаца са роком за 
остварење мере -  Континуирано, почиње у четвртом кварталу 2013. године.

Током 2013. године, организоване су две обуке за запослене у одељењима за 
планирање буџета у Високом савету судства, а предвиђено је континуирано 
организовања обука.

4) Мера предвиђена тачком 1.4.1.1. Усавршавање процедуре за први избор, 
именовање на сталну функцију и напредовање у каријери за судије и јавне тужиоце, 
односно заменике, са роком за остварење мере -  четврти квартал 2013. године.

Високи савет судства је израдио Радну верзију Правилника о критеријумима, мерилима 
и поступку за вредновање рада судија и председника судова у априлу 2013. године 
Радни текст је постављен на интернет страницу Високог савета судства и достављен је 
свим судовима ради давања мишљења, а такође је упућен позив општој и стручној 
јавности да се упознају са радним текстом Правилника и да доставе своје коментаре. 
Високи савет судства је извршио анализу свих достављених коментара и мишљења. 
Планирано је да се 18. новембра 2013. године одржи округли сто о критеријумима, 
мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника судова, након чега ће 
Радна група Предлог правилника доставити Високом савету судства на разматрање. 
Након доношења Закона о изменама и допунама Закона о судијама, предвиђено је да 
Правилник о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и 
председника судова буде усвојен на једној од седница Савета, у децембру 2013. године. 
Правилник о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и 
председника судова прописаће критеријуме, мерила и поступак за вредновање рада 
судија на сталној судијској функцији, судија који су први пут изабрани и критеријуме, 
мерила и поступак за напредовање судија.

5) Мера предвиђена тачком 1.4.1.3. - Транспарентан процес избора председника 
судова у складу са утврђеним објективним и мерљивим критеријумима, са роком за 
остварење мере -  четврти квартал 2013. године.

Високи савет судства није мењао критеријуме за избор председника судова, тако да се 
у поступку избора председника судија примењује Одлука Високог савета судства из
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2009. године о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 
оспособљености и достојности за избор судија и председника судова. Високи савет 
судства отпочео је поступак избора председника судова, чија надлежност се неће 
мењати према Предлогу Закона о седиштима и подручјима судова и тужилаштава. На 
седници одржаној 16. јула 2013. године Високи савет судства је утврдио Предлог 
одлуке за избор председника Врховног касационог суда и Предлоге одлука за избор 
председника Управног суда, Привредног апелационог суда, Вишег прекршајног суда, 
Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у 
Нишу, које предлоге је проследио Народној скупштини. Народна скупштина је 31. 
октобра 2013. године донела одлуку о избору председника Врховног касационог суда, 
Управног суда, Привредног апелационог суда, Вишег прекршајног суда, Апелационог 
суда у Београду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу.

Високи савет судства ће до краја новембра 2013. године огласити избор председника 
виших судова у Републици Србији, чија надлежност се неће мењати.

6) Мера предвиђена тачком 2.1.1.5. Израда акционог плана за побољшање 
интегритета и етичког понашања судија и јавних тужилаца и измене Етичког кодекса 
за судије и доношење Етичког кодекса за тужиоце и заменике јавних тужилаца, са 
роком за остварење мере -  континуирано, почиње у трећем кварталу 2013. године

Одељење за нормативне послове и европске интеграције ради на припреми измена и 
допуна Етичког кодекса за судије, како би се текст даље ускладио са прихваћеним 
стандардима судијске етике, у циљу даљег јачања интегритета судија. Предлог измена 
биће достављен Високом савету судства на разматрање и усвајање. Високи савет 
судства такође предвиђа да одштампа Етички кодекс у форми постера, за све судове у 
Републици Србији који би били јавно истакнути на улазу у зграду суда.

7) Активности Високог савета судства ради реализације мера које се односе на 
унапређење сталне обуке на Правосудној академији, предвиђене тачкама 3.1.2.1., 
3.1.2.2. и 3.1.2.3., на унапређење почетне обуке на Правосудној академији предвиђене 
тачкама 3.2.3.1 и 3.2.3.2, као и на унапређење обуке судијских и тужилачких 
помоћника и волонтера предвиђене тачком 3.3.1.3. не могу отпочети док надлежни 
органи не израде предлоге програма обуке у складу са Законом о Правосудној 
академији, које мере су одређене са роком за остварење мере континуирано, са 
почетком у четвртом кварталу 2013. године

Програм сталне обуке усваја Управни одбор, на предлог Програмског савета, уз 
сагласност Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца (члан 43. став 3. 
Закона о Правосудној академији).

Програм почетне обуке утврђују Високи савет судства и Државно веће тужилаца, на 
основу предлога који је утврдио Програмски савет, а усвојио Управни одбор Академије 
(члан 35. став 2. Закона о Правосудној академији).

Посебни програм обуке судијских помоћника и приправника усваја Управни одбор уз 
сагласност Високог савета судства (члан 50. став 2. Закона о Правосудној академији).

8) Мера предвиђена тачком 4.1.1.1. Доношење Правилника о критеријумима и 
мерилима за вредновање рада и напредовање судија и председника судодова, са роком 
за остварење мере -  четврти квартал 2013. године
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Погледати одговор на меру предвиђену тачком 1.4.1.1. у вези са израдом Правилника 
за вредновање рада судија и председника судова.

9) Мера предвиђена тачком 4.3.3.2. Доношење Етичког кодекса за чланове 
Високог савета судства, са роком за остварење мере -  четврти квартал 2013. године.

До доношења Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства, не 
постоји основ за доношење Етичког кодекса за чланове Високог савета судства, којим, 
поред прописивања обавезе Високог савета судства да донесе Етички кодекс, треба 
бити прописана и одговорност чланова Савета за непоштовање Етичког кодекса. Након 
доношења Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства, Високи 
савет судства ће формирати радну групу која ће Предлог текста Етичког кодекса и 
спровести јавну расправу.

10) Мера предвиђена тачком 5.1.1.1. Израда програма ефикасне алокације судија, 
са роком за остварење мере -  трећи квартал 2013. године

Високи савет судства је на седници одржаној 07. новембра 2013. године образовао 
Радну групу за утврђивање критеријума за премештај судија у други суд у случају 
укидања или промене претежног дела надлежности суда за који је изабран. Радна група 
ће предлог утврђених критеријума доставити Високом савету судства на разматрање до 
20. новембра 2013. године. Приликом утврђивања критеријума за премештај судија, 
радна група ће узети у обзир мишљење Радне групе Комисије за спровођење 
националне стратегије у вези са критеријумима за премештај судија, која је формирана 
28. октобра 2013. године.

У складу са закључком Комисије за спровођење Националне стратегије реформе 
правосуђа са седнице која је одржана 28. октобра 2013. године, Високи савет судства 
поставио је на своју интернет страницу део из Акционог плана са мерама и 
активностима за које је као носилац активности или ко-носилац активности одређен 
Високи савет судства, тако да може да се прати проценат испуњености Акционог плана 
за активности за које је задужен Високи савет судства.

У наредном периоду, Високи савет судства ће посебну пажњу обратити на оне 
активности из Акционог плана за које је прописана континуирана делатност и 
ангажовање Високог савета судства, али је као рок за отпочињање предузимања мера 
предвиђен трећи или четврти квартал 2013. године.

Високи савет судства ће се активно укључити у спровођење свих активности и 
мера из Акционог плана за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа, 
самостално и у сарадњи са другим државним институцијама, како би помогао 
успостављање независног, непристрасног, стручног, одговорног и ефикасног 
правосудног система.


