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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
Председник Савета је Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда.
Изборни чланови Савета из реда судија су: Бранислава Горавица, судија Привредног
апелационог суда; Александар Пантић, судија Апелационог суда у Нишу, 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.
Изборни члан Савета из реда професора правног факултета је проф др Ранко Кеча.
Чланови Савета по положају су: Нела Кубуровић, министар правде и Петар Петровић,
председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне
скупштине РС.
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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.
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 судства.
Административном канцеларијом руководи секретар и за свој рад одговоран је 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 послове за Дисциплинског тужиоца и
Дисциплинску комисију, обрађују притужбе упућене Савету, обављају административнотехничке послове за дисциплинске органе, 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 оквиру Одељења за кадровске и опште послове обављани су послови у области
радноправног статуса чланова Савета и запослених у Административној канцеларији,
послови безбедности и здравља на раду и послови израде и спровођења плана интегритета
и остали општи послови (послови курира-возача, одржавања чистоће). Радом Одељења
руководи начелник. Систематизовано је 8 радних места са укупно 5 државних службеника
и 3 намештеника (попуњено је 7 радних места).
У 2017. години извршено је попуњавање 1 извршилачког радног места у звању
самосталног саветника преузимањем из Вишег јавног тужилаштва у Београду. Такође,
услед повећаног обима посла, на одређено време су примљена 2 државна службеника и то
1 у звању саветника и 1 у звању референта. Једно лице је било ангажовано по основу уговора
о привременим и повременим пословима (у периоду од јануара до априла 2017. године).
Радни однос у 2017. години престао је за укупно 2 државна службеника и то за
једног по основу споразума о преузимању (у марту 2017. године), а за другог, након
мировања радног односа због ступања на функцију у другом државном органу (у периоду
од септембру до новембра 2017. године), односно по споразуму о престанку радног односа
(у новембру 2017. године).
На дан 31. децембра 2017. године у Административној канцеларији је: 39
запослених државних службеника и намештеника (2 државна службеника на положају, 31
државни службеник на неодређено време и 2 државна службеника на одређено време и 4
намештеника).
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Имајући у виду обим посла и прописану надлежност Савета, постоји неопходност
попуњавања свих упражњених радних места, а реализација ће се у току 2018. 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, 108/16 и 113/17) Административна канцеларија Високог савета
судства је израдила Каталог генеричких радних места Административне канцеларије
Високог савета судства и Посебан каталог звања и положаја и исте доставила Министарству
државне управе и локалне самоуправе ради давања евентуалних сугестија у циљу измене и
допуне. Посебан каталог звања и положаја у Административној канцеларији Високог савета
судства усвојен је и објављен на интернет презентацији Високог савета судства у јулу 2017.
године. Како је Законом о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС“ број 113/17) одложена примена почев од 01. јануара 2019.
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 усвојио Плана интегритета 12. јуна
2017. године.
Агенцији за борбу против корупције благовремено су достављене пријаве/одјаве са
функције чланова Савета, секретара Савета и вршиоца дужности секретара Савета.
У циљу спровођења активности које су одређене Акционим планом за поглавље 23
– Активност бр. 1.2.3, у току 2017. године Високи савет судства је наставио редовно вођење
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 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) усвојен је, 20. фебруара 2017. године, Програм оспособљавања за безбедан и здрав
рад запослених у Високом савету судства у складу са којим је вршено оспособљавање
новозапослених. Такође, извршена је набавка ормарића за прву помоћ и извршена су
мерења и испитивања услова радне околине у летњем периоду.
Поступајући у складу са Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама
о којима се води службена евиденција („Службени гласник РС“, бр. 56/17) председник
Савета је донео Одлуку о администраторима и овлашћеним службеним лицима органа за
рад на Порталу еУправе и иста је достављена Министарству државне управе и локалне
самоуправе у августу 2017. године. Такође, Министарству државне управе и локалне
самоуправе, Министарству унутрашњих послова и Централном регистру обавезног
социјалног осигурања су, августа 2017. године, достављени Захтеви за приступање
службеној евиденцији коју воде ови органи а за потребе спровођења интерних/јавних
конкурса за попуњавање извршилачких радних места/положаја и огласа за избор судија.
Министарству државне управе и локалне самоуправе су достављени формулари Изјава
сагласности подносиоца пријава по наведеним конкурсима/огласима да Високи савет
судства може за извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција (јул 2017. године).
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Стручно усавршавање запослених и обуке
У области стручног усавршавања запослених, током 2017. године запослени у Савету су
похађали следеће обуке:
Канцеларијско пословање и архивско законодавство- 1 запослени
Windows server- 1 запослени
ECDL BASIC- 28 запослених
ECDL ADVANCED- 6 запослених
WORD ADVANCED- 7 запослених
EXCEL ADVANCED- 7 запослених
EXCEL 2013 EXPERT- 1 запослени
QUERYING MICROSOFT SQL SERVER 2014 (Database)- 2 запослена
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
(Основи система ЕУ, систем државне управе, уставно уређење РС,
канцеларијско пословање, радни односи у државним органима, управни
поступак и управни спор)- 1 запослени
10. Презентације - 2 запослена
11. Почетак примене новог Закона о општем управном поступку- 4 запослена и
председник Жалбене комисије судова
12. Општи управни поступак- 2 запослена
13. Рад на Порталу еУправа- 7 запослених
14. Родно одговорно буџетирање- 1 запослени
15. Рад са WEB апликацијом „Информациони систем извршења буџета- ISIB“- 2
запослена
16. Представљање и дискусија о нацрту Закона о Националној академији за стручно
усавршавање у јавној управи, нацрту Закона о изменама и допунама Закона о
државним службеницима, нацрту Закона о изменама и допунама Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе- 2
запослена
17. Представљање оквира компетенција државних службеника у РС у циљу увођења
компетенција у државно-службенички систем- 2 запослена
18. Програмски буџет- праћење и извештавање- 3 запослена
19. Примена Закона о заштити узбуњивача- напредна обука- 13 запослених
20. Контрола имовине и прихода- 2 запослена
21. Правилна израда плана јавних набавки за 2018. годину- 1 запослени
22. Проблеми у јавним набавкама- 1 запослени
23. Intensive Legal English Course- 2 запослена
24. Новине и примена општих и финансијских прописа у јавном и приватном
сектору- 4 запослена и председник Жалбене комисије судова
25. Право на приступ информацијама од јавног значаја- основна обука- 1 запослени
26. ISO 27001 систем менаџмента безбедношћу информација – 5 запослених
(Светска банка – пројекат подршке сектору правосуђа Multi Donor Trust Fund for
Justice Sector Support in Serbia)
27. Методе одабира кадрова- 1 запослени
28. Пореско пословање - 2 запослена
29. Управљање пројектима- 6 запослених (TWINNING project)
30. Стратешко планирање - 8 запослених (TWINNING project)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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31. Управљање стресом- 1 запослени
32. Обука БЗР „Процена оспособљавања запослених- израда програма
оспособљавања“- 1 запослени
33. Утицај развоја IT на процесе у правосудним системима- 1 запослени
34. Анализа стања - 1 запослени
35. Интерна ревизија директних и индиректних буџетских корисника- 2 запослена
36. Имплементација акта о информационој безбедности у државним институцијамаулога и одговорност корисника- 32 запослена
Такође, запослени су, у циљу стручног усавршавања, ишли на следећа студијска
путовања:
1. School of Public Policy- програм за администраторе суда и трибунала - 1
запослени,
2. Представљање Трећег периодичног извештаја о примени међународног пакта о
грађанским и политичким правима- 1 запослени,
3. Дигитална правда- 1 запослени
4. Институт за правосуђе у Болоњи- 1 запослени,
5. Конференција председника врховних судова Централне источне Европе- 1
запослени,
6. Радионица „DIME“- 1 запослени,
7. Упознавање италијанског модела алтернативног решавања судских спорова- 1
запослени,
8. Заједнички састанак пројектних тимова европске мреже судских савета- 2
запослена,
9. Подршка Европске уније Правосудној академији- 2 запослена,
10. Судска администрација Норвешке- 1 запослени,
11. Генерални правосудни савет Шпаније- 1 запослени.
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
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
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рад члановима Високог савета судства по положају и изборним члановима, Евиденција о
исплатама накнаде за рад члановима Жалбене комисије и Евиденција личних листова
судија, судија поротника и запослених у судовима. У 2017. години пријављена је 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 2017. 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.
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 2017.
године благовремено вршила ажурирање података у наведеном регистру.
Група за писарницу (административно-техничке послове)
У 2017. години је укупно заведено 6361 нових предмета.
Од јануара 2017. године отпочела је са радом електронска писарница у
Административној канцеларији Савета, која је допринела ефикаснијем раду Савета.
Запослени у писарници су прошли обуке у вези рада електронске писарнице, а свима
запосленима је извршена презентација рада нове електронске писарнице. Завођење
предмета и ток предмета до његовог архивирања се може електоринским путем пратити.
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.
Седнице Савета су јавне.
У 2017. години Савет је на интернет страници објавио 41 саопштења за јавност.
Саопштења су прослеђена штампаним и електронским медијама.
Савет је редовано на својој интернет страници издавао саопштења у вези поступка
избора судија и председника судија.
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Председник Савета је току 2017. године дао више интервјуа и изјава за медијске куће
N1, Танјуг, РТС, Блиц, Инсајдер, Данас, Експрес и друге у вези израде новог правилника о
вредновању рада судија, притиска на рад судија, уставних промена.
1.5. Информатор о раду
Ажурирање података објављених у Информатору о раду извршено је у марту 2017.
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.
2. СРЕДСТВА ЗА РАД И ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ
Сектором за материјално-финансијске послове у Високом савету судства руководи
помоћник секретара.
У Сектору је систематизовано 10 радних места, са 10 извршилаца.
Активности Сектора усмерене су на спровођење надлежности Високог савета
судства прописаних Законом о Високом савету судства и Законом о уређењу судова, 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 2018. годину за раздео 5 - Високи
савет судства и раздео 6 - Судови, израђен је у складу са Упутством за припрему буџета РС
за 2018. 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.
Високи савет судства
2.1.1.

Апропријације и извршење буџета за раздео 5 - Високи савет судства

У складу са Законом о буџету РС за 2017. годину и Планом извршења буџета ВСС,
извршен је буџет за раздео 5 – Високи савет судства.
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Преглед апропријација и извршења буџета за Високи савет судства у 2017. години
Позиц
ија
конто

Опис

Апропријац
Извршено
ија

Извршење
апропријација у
%

411

Плате, додаци, накнаде
запослених (зараде)

62.425.343,3

95,30

412

Социјални доприноси на терет
11.830.000,00 11.174.136,28
послодавца

94,46

413

Накнаде у натури

280.000,00

63.000,00

22,50

414

Социјална давања
запосленима

290.000,00

253.026,34

87,25

415

Накнаде трошкова за
запослене

6.000.000,00

3.568.204,36

59,47

416

Награде запосленима и остали
расходи

130.000,00

117.172,17

65,00

421

Стални трошкови

3.000.000,00

1.448.156,40

48,27

422

Трошкови путовања

3.000.000,00

969.409,04

32,31

423

Услуге по уговору

21.000.000,00

7.077.775,51

33,70

423

Услуге по уговору – ИПА 2013

5.128.000,00

5.122.076,34

99,88

425

Текуће поправке и одржавање

500.000,00

18.480,00

3,70

426

Материјал

3.473.000,00

1.522.304,04

43,83

482
483

Порези, обавезне таксе, казне
6.000,00
0,00
и пенали
Новчане казне и пенали по
360.000.000,00 167.907.440,67
решењу судова

485

Накнаде штете

485
512
УКУПНО

65.498.000,00

0,00
46,64

100.000,00

20.000,00

6,67

Накнаде штете – ИПА 2013

1.026.000,00

0,00

0,00

Машине и опрема

1.000.000,00

482.111,00

48,21

482.261.000,00 262.168.635,49

54,36
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2.1.2. Подаци о платама запослених у Високом савету судства
Преглед коефицијената и основице за све категорије запослених
Основица

Коефицијенти

Члан Високог савета судства из реда судија

29.835,87

6

Секретар савета (положај друге групе )

17.101,29

8

17.101,29

8

17.101,29

7,11

Виши саветник (VI платна група, )

17.101,29

3,85 – 5,30

Самостални саветник (VII платна група)

17.101,29

3,16 - 3,85

Саветник (VIII платна група )

17.101,29

2,23 – 3,08

Млађи саветник (IX платна група )

17.101,29

2,23

Сарадник (X платна група )

17.101,29

1,90 - 2.30

Референт (XII платна група )

17.101,29

1,55 - 2,07

Намештеник (IV платна група)

17.101,29

1,50

Председник жалбене комисије судова (положај
друге групе )
Помоћник секретара (положај треће групе )

2.1.3. Подаци о накнадама за чланове Високог савета судства
Члановима Савета по положају 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
Председник Врховног касационог суда и Високог савета
судства
Министар правде
Председник Одбора за правосуђе

40.980,00
13.660,00
13.660,00

Изборни члан из реда адвоката

27.320,00

Изборни члан из реда професора правног факултета

27.320,00

2.1.4. Подаци о накнадама за чланове Жалбене комисије судова
Члановима жалбене комисије 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, накнада износи 60% основне плате вишег саветника
првог платног разреда.
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2.1.5. Јавне набавке – спроведени поступци ЈН у 2017. години
У току 2017. 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
од 04-07.10.2017. године.
Јавне набавке спроведене су у складу са Законом о јавним набавкама и Законом о
буџету РС за 2017. годину
Табела јавних набавки

Ред
бр

Врста
поступка

Опис
предмета јавне
набавке

1.

Преговарачки
поступак без
објављивања
јавног позива
JН бр. 1

Услуга
одржавања
рачуноводственог
програма
“Трезор”

2.

Преговарачки
поступак без
објављивања
јавног позива
JН бр. 2

Услуга
одржавања
софтвера
“БПМИС”
за планирање
буџета судова

3.

Отворени
поступак
JН бр. 3

Процењена
вредност
без ПДВ-а

2.500.000,00

2.500.000,00

Уговорена
вредност
без ПДВ-а

2.238.000,00

2.417.100,00

Уговорена
вредност
са ПДВ-ом

Датум
закључења
уговора

2.685.000,00

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

08.06.2017.

2.900.520,00

“СРЦ системске
интеграције“ д.о.о.
Булевар Михајла
Пупина165в
Београд

08.06.2017.

Услуга осигурања
имовине и
запослених у
судовима РС

33.000.000,00

- Партија 1 –
ос.имовине

10.000.000,00

9.803.950,98

10.294.148,53

- Партија 2 –
ос.запослених

23.000.000,00

22.679.427,52

22.679.427,52
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Назив и седиште
изабраног понуђача

„Генерали осигурање
Србија“ а.д.о,
Милентија Поповића 7б
Београд
„Дунав осигурање“
а.д.о Македонска бр.4,
Београд

14.08.2017.

14.08.2017.

Ред
бр

Врста
поступка
Јавна набавка
мале
вредности
ЈН бр. 4

4.

Заједнички
поступак са
Врховним
касационим
судом,
спроведен у
две партије

2.2.1.

Опис
предмета јавне
набавке

Процењена
вредност
без ПДВ-а

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

Уговорена
вредност
без ПДВ-а

Уговорена
вредност
са ПДВ-ом

0,01

0,01

Назив и седиште
изабраног понуђача

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

Датум
закључења
уговора

13.07.2017.

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 2017. годину, Планом извршења буџета 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

апропријација

413 - накнаде у натури
414 - социјална давања судијама
421 - стални трошкови
422 - трошкови путовања
423 - услуге по уговору
483 - новчане казне и пенали по решењу судова

извршење буџета

31.000.000,00
18.500.000,00
5.776.000,00

0.00
0.00
30.205.645,74
18.389.600,00
5,714,405.26

55.276.000,00

54.309.651,00

УКУПНО
Глава у буџету 6.5
АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ

апропријација

411 - плате, додаци и накнаде
412 - социјални доприноси
413 - накнаде у натури
414 - социјална давања судијама
415 - накнада трошкова за судије
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

539.839.000,00
99.839.000,00
450.000,00
1.000.000,00
35.201.000,00
2.000.000,00
48.000.000,00
800.000,00
52.959.000,00
18.000.000,00
500.000,00
9.565.000,00
300.000,00
831,437,098.13
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извршење буџета
529.020.656.34
97.935.280,88
340.018,00
254.693,00
28.529.713,81
1.626.751,00
46.648.416,16
734.114.42
50.626.068.15
17.995.227,19
115.310,00
7.431.265,15
781.257.514.10

Глава у буџету 6.6
ВИШИ СУДОВИ

апропријација

411 - плате, додаци и накнаде
412 - социјални доприноси
413 - накнаде у натури
414 - социјална давања судијама
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

747.673.000,00
140.933.120,00
810.000,00
1.450.000,00
16.000.000,00
3.000.000,00
196.000.000,00
3.000.000,00
1.101.909.739,00
45.000.000,00
1.000.000,00
479.097.999,00
616.631,00
2,736,490,489.00

Глава у буџету 6.7
ОСНОВНИ СУДОВИ

апропријација

411 - плате, додаци и накнаде
412 - социјални доприноси
413 - накнаде у натури
414 - социјална давања судијама
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

2.275.982.000,00
408.331.000,00
3.250.000,00
3.800.000,00
51.000.000,00
11.000.000,00
503.221.779,00
4.600.000,00
1.802.236.242,00
142.724.615,00
6.436.993,00
1.078.311.369,00
1.000.000,00
6.291.893.998,00

Глава у буџету 6.8
ПРИВРЕДНИ СУДОВИ

апропријација

411 - плате, додаци и накнаде
412 - социјални доприноси
413 - накнаде у натури
414 - социјална давања судијама
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

319.139.998,00
58.104.999,00
800.000,00
1.000.000,00
5.400.000,00
1.500.000,00
65.000.000,00
5.000.000,00
22.777.000,00
34.800.000,00
700.000,00
106.390.999,00
500.000,00
621.112.996,00
.
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извршење буџета
735.883.766.28
137.043.870,36
643.349,29
804.233,60
13.936.574,39
2.627.952,67
194.379.697,68
2.368.882,17
1.095.132.610,24
44.622.444,14
597.716,00
470.040.034,94
590.912,72
2.698.672.044,48

извршење буџета
2.265.352.191.15
405.235.578,43
2.944.544,20
2.328.180,13
49.045.970,11
10.074.025,75
494.935.209,08
3.598.914,82
1.534.697.084,22
133.817.329,10
5.117.523,49
1.068.264.824,10
822.697,54
5.976.234.072,12

извршење буџета
314.497.473,74
56.291.305,84
445.935,00
159.022,45
4.912.314,45
776.258,56
64.285.594,57
3.641.512,67
22.718.394,23
34.066.542,69
663.632,50
105.489.636,19
347.591,25
608.295.214.14

Глава у буџету 6.9
ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ

апропријација

411 - плате, додаци и накнаде
412 - социјални доприноси
413 - накнаде у натури
414 - социјална давања судијама
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

извршење буџета

732.086.000,00
131.102.000,00
2.149.395,00
2.100.000,00
19.000.000,00
4.900.000,00
199.000.000,00
3.500.000,00
194.202.223,00
59.800.00,00
700.000,00
209.735.006,00
45.000,00
1.558.319.624,00

727.978.145,00
130.308.735,67
1.833.323,33
1.953.547,74
17.882.742,35
4.003.752,06
197.718.204,67
2.719.667,95
192.913.981,21
58.790.420,31
315.994,13
206.412.419,10
1.138,63
1.542.832.072.15

УКУПНО

2.2.2. Накнада штете по пресудама домаћих и иностраних судова у 2017. год.

 Накнада нематеријалне штете по Пресудама Европског суда за људска права у
Стразбуру – 13.419.644,00 дин.
 Накнада штете по основу повреде права на суђење у разумном по пресудама домаћих
судова – 169.737.000,00 дин.

2.2.3. Стање доцњи судова

Судови су у 2017.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 31.12.2017.године
Шифра

СУДОВИ

30211

Апелациони судови

2.865.615.24

5.492.934,00

234.477,21

8.593.026,45

30225

Виши судови

8.857.092.03

217.870.381.33

5.094.651,75

231.822.125.11

30226

Основни судови

59.808.538,79

570.500.360.90

6.548.954,07

636.857.853,76

30227

Привредни судови

5.818.795,40

6.168.594,85

3.750.697,70

15.738.088,34

30233

Прекршајни судови

37.888.449.51

184.260.538,46

2.639.432,41

224.788.420.38

115.238.490,97

984.292.809,54

18.268.213,14

1.117.799.514,00

УКУПНО:

421

423

426

укупно

Образложење:
- 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
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3.

ПРИПРЕМА ПРОПИСА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

На седници одржаној 14. марта 2017. године Савет је донео Одлуку о изменама и
допунама Пословник о раду Високог савета судства. Измене и допуне се односе на део у
вези поступка избора судија и предлагања кандидата за председника суда.
На седници одржаној 20. марта 2017. године Савет је донео Смернице о унутрашњем
уређењу судова у погледу одељења судске праксе у вези са објављивањем судских одлука.
Савет и ЈП ,,Пошта Србије“ потписали су 10. априла 201. године уговор о пословној
сарадњи, на основу кога је 31. јула 2017. године ЈП ,,Пошта Србије“ донело Технолошко
упутство о пријему и уручењу судских писама.
На седници одржаној 4. јула 2017. године Савет је донео Правилник о раду Комисије
за вредновање рада судија и председника судова. Овим правилником уређује се начин рада
Комисије за вредновање рада судија и председника судова, као сталног радног тела Савета.
Савет је у 2017. години донео Акциони план за спровођење Комуникационе
стратегије Високог савета судства за период 2017- 2018. године. Методолошки, Акциони
план се ослања на Комуникциону стратегију Високог савета судства усвојену у марту 2016.
године, али је и надограђује у складу са новонасталим потребама.
Вредновање рада судија
Савет је у 2017. години вредновао рад укупно 569 судија, с тим да поједине судије
имају оцене рада и као судија и као председник суда или имају две оцене, ако су вредноване
редовно и ванредно, због пријаве на оглас за избор судије. У личне листове је укупно
уписано 599 оцена.
Рад 540 судија је вреднован оценом рада ,,изузетно успешно обавља судијску
функцију“, рад 21 судије је вреднован оценом рада ,,успешно обавља судијску функцију“,
рад 15 судија је вреднован оценом рада ,,не задовољава“.
Рад 23 председника суда је вреднован оценом ,,изузетно успешно обавља функцију
председника суда.“
На 44 одлуке о оцени рада судије су изјавиле приговор. Комисија за одлучивање о
приговорима судија и председника судова на поступак вредновања и оцену рада у 2
предмета је потврдила оцену комисије која је спровела поступак вредновања и утврдила
оцену рада судије и председника суда, у 28 предмета оцена рада је измењена на оцену рада
,,изузетно успешно“, а у 14 предмета на оцену ,,успешно“.
Дана 23. новембра 2017. године Комисија за вредновање рада судија и председника
судова - стално радно тело Високог савета судства је, уз подршку Мисије OЕБС-а,
организовала Округли сто: „Примена Правилника о критеријумима, мерилима и поступку
вредновања рада судија и председника судова“, на коме су активно учествовали
представници из 41 комисије за спровођење поступка вредновања и оцењивање рада судија
и председника судова.
На наведеном скупу расправљана су најважнија спорна питања уочена током
примене Правилника о критеријумима, мерилима и поступку вредновања рада судија и
председника судова.
Представници комисија за вредновање износили су своје ставове, мишљења, закључке
и предлоге који произлазе из њиховог досадашњег искуства у примени Правилника. Такође,
указали су на најчешће проблеме са којима су се суочавали у поступку вредновања рада
судија. Дискутовало се о предлозима за евентуалну измену и допуну Правилника.
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4.

СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

Високи савет судства је у 2017. години одржао 25 редовних седница и седам
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 току 2017. године објављена су три конкурса за избор судија.
У ,,Службеном гласнику РС“, број 31/17 објављен је оглас за избор судија за Врховни
касациони суд, Апелациони суд у Београду, Апелациони суд у Новом Саду, Апелациони
суд у Нишу, Апелациони суд у Крагујевцу, Виши суд у Београду, Виши суд у Крагујевцу,
Виши суд у Крушевцу, Виши суд у Лесковцу, Виши суд у Нишу, Виши суд у Новом Саду,
Виши суд у Прокупљу, Виши суд у Зајечару, Виши суд у Зрењанину, Виши суд у Пироту,
Привредни апелациони суд, Привредни суд у Београду, Привредни суд у Зрењанину,
Привредни суд у Лесковцу и Привредни суд Крагујевцу за укупно 62 судијска места.
Изабрано 46 судија и предложено 13 кандидата који се први пут бирају на судијску
функцију.
У ,,Службеном гласнику РС“, број 86/17 оглашен је избор за 10 судијских места у
Управном суду. Изабрана је једна судија и предложено девет кандидата за судије који се
први пут бирају на судијску функцију.
У ,,Службеном гласнику РС“, број 104/17 оглашен је избор за судије за Врховни
касациони суд. У току 2017. године није окончан поступак избора за судије по наведеном
огласу.
На седници одржаној 27. децембра 2017. године, Савет је донео одлуку да повлачи
Предлог одлуке за избор судија који се први пут бирају на судијску функцију у Привредни
суд у Београду, Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Лесковцу, Привредни суд у
Крагујевцу и Предлог одлуке за избор судија који се први пут бирају на судијску функцију
у Управни суд, а имајући у виду Решење Уставног суда број: I Уо-215/2017. од 26. децембра
2017. године, којим се покреће поступак за утврђивање незаконитости Правилника о
критеријумима и мерилима за оцену, стручности, оспособљености и достојности кандидата
за судију који се први пут бира и којим је наложено обустављање извршења појединачног
акта или радње предузете на основу Правилника.
У току 2017. године Савет је изабрао три судије за Привредни суд у Нишу, а који су
први пут изабрани на судијску функцију у току 2014. године.
У поступку извршења одлуке Уставног суда у поступку поништаја одлуке Савета о
разрашењу судије због учињеног тешког дисциплинског прекршаја, извршен је избор 1
судије.
У току 2017. године Савет је изабрао 17 судија на сталну судијску функцију, који су
током 2014. године први пут бирани на судијску функцију.
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1.
IV
28.02.2017
2.
VII
20.03.2017
3.
XX
17.10.2017
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. XXI 24.10.2017
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. XXIV 20.12.2017
Укупно изабрано судија

ред
бр.

Привредни суд у Нишу
Основни суд у Зајечару
Апелациони суд у Београду
Апелациони суд у Крагујевцу
Апелациони суд у Нишу
Апелациони суд у Новом Саду
Виши суд у Крагујевцу
Виши суд у Нишу
Привредни апелациони суд
Врховни касациони суд
Виши суд у Београду
Виши суд у Крушевцу
Виши суд у Лесковцу
Виши суд у Новом Саду
Виши суд у Прокупљу
Виши суд у Зајечару
Виши суд у Зрењанину
Виши суд у Пироту
Управни суд

иѕабрано судија
из другог суда
Врста суда

1.
Врховни касациони суд
2.
Апелациони судови
3.
Виши судови
4.
Основни судови
5.
Управни суд
6.
Привредни апелациони суд
7.
Привредни судови
Укупно изабрано судија:

1
4
3
7
3
3
4
2
4
6
1
1
2
2
2
1
1
1
48

2

1

2

1

иѕабрано
судија из реда
судијских
помоћника

иѕабрано
судија из реда
пполазника
Правосудне
академије

3
1
4
3
7
3
3
4
2
4
6
1
1
2
2
2
1
1
1
51

0

укупно
изабрано
судија

4
17
23
1
1
2
2
2

48

укупно изабрано
судија

Назив суда за који се врши избор

осталих лица

Датум
седнице

полазник
Правосудне
академије

бр.
седн.

судијски
помоћник

ред
бр.

судија

Изабрани кандидати

1
1

4
17
23
1
1
2
3
51

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
ред
бр.

Датум
седнице

20. 24.10.2017
укупно:

Назив суда за који се врши избор

Врховни касациони суд

иѕабрано
судија из
другог суда

4
4
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иѕабрано судија
из реда судијских
помоћника

иѕабрано судија из
реда пполазника
Правосудне академије

укупно
изабран
о судија

4
4

АПЕЛАЦИОНИ СУД
Апелациони суд у Нишу
Апелациони суд у Београду
Апелациони суд у
Крагујевцу
24. 17.10.2017 Апелациони суд у Новом
Саду
укупно пелациони судови:
21.
22.
23.

17.10.2017
17.10.2017
17.10.2017

7
4
3

7
4
3

3

3

17

17

ВИШИ СУДОВИ
25. 24.10.2017 Виши суд у Београду
26. 24.10.2017 Виши суд у Зајечару
27. 24.10.2017 Виши суд у Зрењанину
28. 17.10.2017 Виши суд у Крагујевцу
29. 24.10.2017 Виши суд у Крушевцу
30. 24.10.2017 Виши суд у Лесковцу
31. 17.10.2017 Виши суд у Нишу
32. 24.10.2017 Виши суд у Новом Саду
33. 24.10.2017 Виши суд у Пироту
34. 24.10.2017 Виши суд у Прокупљу
укупно виши судови:

6
2
1
3
1
1
4
2
1
2
23

6
2
1
3
1
1
4
2
1
2
23

ОСНОВНИ СУДОВИ
35. 20.03.2017 Основни суд у Зајечару
укупно основни судови:
36.

20.12.2017

1
1

1
1

УПРАВНИ СУД
1

Управни суд

укупно:

1

1

1

ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
37.

17.10.2017

Привредни апелациони суд

укупно:

2

2

2

2

ПРИВРЕДНИ СУДОВИ
38.

28.02.2017

Привредни суд у Нишу

укупно привредни судови:

2

1

3

2

1

3

Преглед избора судија од 2013 – 2017.
изабрано
судија другог
суда

изабран
о суд.
помоћн
ика

изабрано
полазника
Прав.
академије

остала лица

укупно
изабрано за
судију

Укупно изабрано судија у 2013. години
Укупно изабрано судија у 2014. години
Укупно изабрано судија у 2015. години
Укупно изабрано судија у 2016. години
Укупно изабрано судија у 2017. години

77
57
48
40
48

14
44
67
83
2

14
3
6
4
1

1
5
5
6
0

106
109
126
133
51

Укупно изабрано 2013-2017

270

210

28

17

525

изабрано за судије
2013-2017

20

ред.
бр.

изабрано
судија
другог суда

Врста суда

изабрано суд.
помоћника

изабрано
полазника
Прав.
академије

остала лица

укупно
изабрано за
судију

1.

Врховни касациони суд

21

21

2.

Апелациони судови

92

92

3.

Виши судови

113

113

4.

Основни судови

2

150

5.

Привредни апелациони суд

17

1

6.

Привредни судови

8

24

7.

Управни суд

7

8

8.

Прекршајни апелациони суд

9

9.

Прекршајни судови

1

27

270

210

Укупно изабрано 2013-2017

20

8

180
18

1

33
1

16

1

10

7

7

42

28

17

525

4.2. Избор председника суда
У току 2017. године Савет је огласио четири огласа за избор председника суда за
укупно 20 судова.
У ,,Службеном гласнику РС“, број 16/17 оглашен је избор за седам председника
судова и то за: Привредни апелациони суд, Привредни суд у Београду, Други основни суд
у Београду, Основни суд у Крушевцу, Основни суд у Сурдулици, Виши суд у Прокупљу и
Прекршајни суда у Лозници.
На седници одржаној 24. октобра 2017. године Савет је Народној скупштини
предложио кандидате за председника за све наведене судове, осим за Прекршајни суд у
Лозници, за који није било пријављених кандидата.
У ,,Службеном гласнику РС“ 63/17 оглашен је избор за пет председника судова и то
за: Виши суд у Пироту, Први основни суд у Београду, Основни суд у Сјеници, Прекршајни
суд у Лозници и Прекршајни суд у Неготину.
На седници одржаној 20. децембра 2017. године Савет је Народној скупштини
предложио кандидате за председнике за наведене судове.
У ,,Службеном гласнику РС“, број 86/17 оглашен је избор за председника
Прекршајног апелационог суда.
На седници одржаној 20. децембра 2017. године Савет је Народној скупштини
предложио кандидата за председника за Управни суд.
У ,,Службеном гласнику РС“, број 104/17 оглашен је избор за седам председника
судова и то за: Управни суд, Апелациони суд у Београду, Апелациони суд у Нишу,
Апелациони суд у Крагујевцу, Основни суд у Новом Пазару, Основни суд у Новом Саду,
Прекршајни суд у Обреновцу.
Поступак предлагања кандидата за наведене судове није окончан у 2017. години
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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.
Савет је током 2017. године донео 11 одлука о премештају судија, и то: десет одлука
о премештају судија основних судова и једну одлуку о премештају судије апелационог суд.
Савет током 2017. године није донео ни једну одлуку о премештају судије поротника
у други суд.
4.4. Упућивање судија
Члан 20. Закона о судијама прописује да судија може бити упућен на рад само у
други суд исте врсте и истог или непосредно нижег степена, најдуже годину дана. Изузетно,
судија може бити упућен у суд непосредно вишег степена, ако испуњава законом прописане
услове за избор за судију суда у који се упућује. Судија се упућује у суд у коме недостатак,
спреченост, изузеће судија или други разлози отежавају или успоравају рад суда.
Савет је донео осам одлука о упућивању судије на рад у други суд и једну одлуку о
упућивању у међународну институцију.

4.5. Одлучивање о спојивости вршења других послова са судијском функцијом
Савет је током 2017. године решавао о 11 захтева судија, ради одлучивања о
спојивости других послова са вршењем судијске функције.
Савет је донео одлуку да су неспојиви са судијском функцијом: посао арбитра
сталног Арбитражног суда ФСС, посао судије Суда части при Привредној комори Србије,
као председника првостепених већа, заменика председника и чланови другостепених већа,
за који посао добијају накнаду, посао члана Комисије за спровођење јавног конкурса за
попуњавање (постављење) радног места – заменика начелника Општинска управа, општине
Ивањица, посао чланства у Комисији за избор чланова тела за праћење примене локалног
акционог плана.
Савет је донео одлуку да нису неспојиви са судијском функцијом: послови предавача
на семинарима, округлим столовима и курсевима, посао председника Изборне комисије ФК
Црвена звезда, посао предавача на семинирима које организује Привредна комора Србије,
посао предавча на обуци за полагање испита за професионалне управнике стамбених зграда,
посао члана Управног одбора односно председника Скупштине клуба, Фудбалског клуба
,,Хајдук Јуниор“ из Куле, без права на заступање клуба и без накнаде, посао члана, односно
заменика члана Комисије за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање
послова стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника, посао
предавача на семинарима за стечајне управнике, судије, адвокате и остала заинтересоване
на тему ,,Права и одговорности стечајног управника.“
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4.6. Престанак судијске функције
Високи савет судства је у 2017. години донео укупно 85 одлука о престанку судијске
функције, и то: 63 одлука због навршења радног века, 13 одлука на лични захтев судије, осам
одлука због трајног губитка радне способности и једну одлуку о престанку судијске
функције разрешењем.
Престанак судијске функције – 2017. година
Разлог за престанак судијске функције:

Број престанака

Навршење радног века

63

На лични захтев судије

13

Због трајног губитка радне способности

8

Разрешење

1
Укупно :

85

* 82 одлуке се односе на престанке током 2017, 3 одлуке се односе на престанке у 2018. години

4.7. Студијска путовања
Високи савет судства је, одлучујући у смислу члана 30. став 8. Закона о судијама,
донео 103 одлуке о упућивању судија на студијска путовања, и то према врсти суда:

Врховни касациони суд

Број судија упућених на студијско
путовање:
32

Апелациони судови
Виши судови
Основни судови

14
11
22

Управни суд

17

Прекршајни судови

3

Привредни судови

4

Укупно:

103

Врста суда:

4.8. Престанак функције судијама поротницима
Током 2017. године, Високи савет судства је донео 16 одлука о престанку функције
судије поротника и то 11 за основне судове, 4 за више судове и 1 за привредне судове.
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5.

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ – поступање Високог савета судства као
другостепеног органа у дисциплинском поступку

У току 2017. године Савет је, као другостепени орган, решавао у 3 предмета на
одлуке Дисциплинске комисије. У једном предмету Дисциплинска комисија је усвојила
предлог Дисциплинског тужиоца за вођење дисциплинског поступка због учињеног тешког
дисциплиског прекршаја из члана 90. став 2. у вези са ставом 1. алинеја 7. Закона о судијама
(неоправдано одуговлачење поступка) и судија је оглашен одговорним за дисциплински
прекршај из члан 90. став 1. алинеја 7 Закона о судијама и изречена му је дисциплинска
санкција умањење плате у износу од 20% за период од четири месеца и обавезан је да
накнади трошкове поступка. Судија је изјавио жалбу и решавајући по жалби Савет је
преиначио решење Дисциплинске комисије и одбачен је предлог Дисциплинског тужиоца
за вођење дисциплинског поступка услед престанка судијске функције.
У другом предмету решењем Дисциплинске комисије увојен је предлог
Дисциплинског тужиоца за вођење дисциплинског поступка због учињеног тешког
дисциплинског прекршаја из члана 90. став 2 у вези става 3 алинеја 3. и 7. Закона о судијама
и и судија је оглашен одговорним за дисциплински прекршај из члана 90. став 1. алинеја 3.
Закона о судијама (неоправдано кашњење у изради одлука) и изречена је дисциплинска
санкција умањење плате у износу од 20% за период од једне године. Судија је изјавио жалбу
и решењем Савета жалба је одбијена и потврђено је решење Дисциплинске комисије.
У трећем предмету Решењем Дисциплинске комисије одбијен је предлог за вођење
дисциплинског поступка због дисциплиинског прекршаја из члана 90. став 1. алинеја 7.
Закона о судијама (неоправдано одуговлачење поступка). Заменик Дисциплинског тужиоца
је изјавио жалбу, Савет је одбио жалбу и потврдио решење Дисциплинске комисије.

6.

АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНЕ
САРАДЊЕ
6.1. Инструменти за претприступну помоћ ЕУ – ИПА 2013 – Twinning пројекат
ЕУ – Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца

Високи савет судства je у октобру 2017. године окончао „твининг” (twinning)
пројекат „Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца“. Пројекат
је отпочео 16. септембра 2015. године, а његова вредност је 2.000.000,00 евра. Остварен је
у оквиру ИПА 2013 фондова у сарадњи са Шпанско-Грчким конзорцијумом.
Почетком 2017. године отворена је компонента пројекта - унапређење комуникације
и односа Савета са медијима, цивилним друштвом, другим државним институцијама и
заинтересованим странама. Ова компонента је имала за циљ да подигне ниво
транспарентности институције и предложи конкретне мере које би биле од користи Савету
у изградњи/унапређењу угледа Савета.
Током 2017. године су кроз пројекат одржане обуке: у мају месецу из буџетског
планирања за запослене у Сектору за материјално-финансијске послове и у јуну месецу за
чланове Савета и запослене из области пројект менанџмента и стратешког планирања.
Од 26. до 29. септембра 2017. године су у сва четири апелациона суда одржани
састанци са судијама на којима се дискутовало о препорукама које су у оквиру пројекта дате
о Етичком кодексу и дистрибуиране су копије Етичког кодекса.
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У Београду је 5. јула 2017. године у организацији Твининг пројекта и Мисије ОЕБС
одржана конференција „Транспаренто, независно и приступачно правосуђе – однос са
другим гранама власти“ на којој присуствовали и узели учешће у дискусији чланови Савета
и бројне судије и тужиоци, као и представници друге две гране власти.
Твининг пројекат се одвијао према утврђеном плану рада. Све активности су
остварене, без отказивања и одлагања, са увек присутним одговарајућим бројем учесника.
Постојала је добра сарадња твининг канцеларије и експерата с једне стране и чланова
Савета и запослених у Административној канцеларији с друге стране.
На завршној конференцији ЕУ Твининг пројекта „Јачање капацитета Високог савета
судства и Државног већа тужилаца“ која је одржана 19. октобра 2017. године у Београду
представљени су резултати пројекта заинтересованим странама, јавности и медијима
Спровођењем активности везаних за три главне компоненте овог пројекта:
побољшање административних капацитета ВСС и ДВТ, побољшање система избора,
вредновања и напредовање судија и тужилаца и побољшање механизама дисциплинске
одговорности и етике судија и јавних тужилаца, пројекат је допринео како јачању
капацитета Високог савета судства у овим областима као и у континуираној реализацији
активност предвиђених Акционим планом из Поглавља 23.

6.2. Сарадња са Европском мрежом правосудних савета (ENCJ) и саветима
других земаља у оквиру Балканске и Евро-медитеранске мреже
Током 2017. године у оквиру рада Одељења за припрему прописа и европске
интеграције Савет је имао сарадњу са Европском мрежом судских савета (ENCJ) у којој је
заступљен у својству посматрача.
У циљу размене искустава одговарано је на питања која су упутили судски савети
земаља чланица и посматрача ове мреже, а која су се односила на план професионалног
развоја судија, функционисања савета и административног особља које подржава рад
савета, отвореност за јавност седница савета и др.
На Генералној скупштини Европске мреже судских савета која је одржана у јуну
месецу у Паризу усвојен је радни план за 2017-2018. годину у којем су као три главна
пројекта наведени: „Независност и одговорност и квалитет правде – наставак“, „Јавно
поверење и слика правде“ и „Успостављање форума за дигиталну правду“.
Председник Европске мреже судских савета Нурија Дијаз Абад упутила је позив за
присуство првом Заједничком састанку пројектних тимова Европске мреже судских савета
који је одржан у Виљнусу, Литванија од 4. и 7. октобра 2017. године, а који је осмишљен
као иницијални састанак пројектних група на којем ће се учесници упознати са пројектима.
Представници Високог савета судства учествовали су на Пројекту „Независност и
одговорност и квалитет правде“ што је и наставак досадашњих дугогодишњих активности
на овом пројекту.
Током 2017. године одговорено је на упитник пројектног тима „Јавно поверење и
слика правде“ као и на упитник ЕНЦЈ који је упућен члановима и посматрачима, а који се
односио на усвајање радног плана за период од 2014-2018. године.
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6.3. Сарадња са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)
Дисциплински тужилац Високог савета судства, председник и заменик председника
Дисциплинске комисије и један запослени из Административне канцеларије Савета у току
новембра 2017. години боравили у радној посети дисциплинским органима Високог
савета судства Краљевине Шпаније. Посета је организована уз подршку Мисије ОЕБС-а.
Мисија ОЕБС-а је ангажована и пружа помоћ у развоју система за вредновање рада
судија. Коментарима и мишљењима експерата, организовањем округлих столова Мисија
ће наставити и у наредној години да пружа помоћ како би се успоставио транспарентан и
објективан систем вредновања рада судија и председника судова.
Дана 23.11.2017. године Комисија за вредновање рада судија и председника судова стално радно тело Високог савета судства је, уз подршку Мисије OЕБС-а организовала
Округли сто: „Примена Правилника о критеријумима, мерилима и поступку вредновања
рада судија и председника судова“, на коме су активно учествовали представници из 41
комисије за спровођење поступка вредновања и оцењивање рада судија и председника
судова (део 3. Годишњег извештаја о раду).
6.4. 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.
У оквиру пројекта Horizontal Facility одржан је семинар о независност и
непристрасности правосуђа ,,Јачање правних гаранција независних и непристрасних
судова“ коме су присуствовали чланови Високог савета судства и двадесет председника
судова. За следећу годину планирано је у оквиру пројекта одржавање радионица на исту
тему у седиштима апелационих судова.
6.5. 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.
Уз подршку Светске банке запослени у Административној канцеларији су похађали
следеће обуке: ECDL BASIC, EXCEL 2013, ECDL ADVANCED, SQL server, учествовали су
на семиниру у вези примене новог Закона о општем управном поступку, примене општих и
финансијских прописа у јавном и приватном сектору.
Уз подршу Светске банке један запослени је учествовао на обуци у Сингапуру у
школи Lee Kuan Yew School of Public Policy из области управљања за администраторе суда
и трибунала, један запослени је учествовао на семинару ,,Дигитална правда“ који је одржан
у Амстердаму у организацији Европске мреже судских савета, један запослени је
учествовао на семинару ,,DE JURE – Data and Evidence for Justice Reform“ у Вашингтону и
двоје запослени су похађали четвородневни интензивни курс енглеског језика у Европској
школи права у Бриселу.
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6.6. Америчка агенција за међународни развој (USAID) – „4 Digits Consulting
- пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви“
Америчка агенција за међународни развој (USAID), „4 Digits Consulting је допринела
јачању капацитета Високог савета судства. Уз помоћ ове агенције у јануару 2017. године
отпочела је са радом електронска писарница у Административној канцеларији Високог
савета судства. Консултанти су успоставили електронску писарницу и обучили запослене
у писарници.
Такође, одвијале су се и активности у вези успостављања софтвера за вођење
личних листова судија, запослених у судовима и судија поротника који омогућава
ефикасно чување и обрађивање података, пружали су софтеверску помоћ приликом
прикупљања података за осигурање имовине и лица у судовима (посебан модул који
олакшава прикупљање и обраду података), успостављања централне статистике, која
омогућава да се статички подаци о раду судова опште надлежности аутоматски сакупљају
у реалном времену и обрађују уз помоћ модерних статичких алата.
Члан Савета и један запослени су били чланови Радне групе за израду средњерочне
Стратегије људских ресурса за правосуђе, у чијем раду су учествовали и експерти „4 Digits
Consulting“
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.
Високи савет судтва је на седници одржаној 30.марта 2017.године образовао радну
групу за израду методологије за вредновање предмета по тежини.
Радна група се састала 21. априла и 10. маја 2017. године, ради упознавања са
предлогом методологије за вредновање предмета по тежини и давања коментара и предлога
за њено унапређење, а коју је, у оквиру пројекта ИПА 2012 „Унапређење ефикасности
правосуђа“, израдио Џон Ћерето, експерт на пројекту, и представио је члановима радне
групе.
На седници 10. маја 2017. године, радна група је усвојила предложену методологију.
Састанак Радне групе је одржан у септембру месецу у Основном суду у Зрењанину, а на
састанку су разматрани конкретни резултати имплементације формуле, као и наредни
кораци за коришћење формуле за „Вредновање предмета по тежини“.
Британски савет – BRITISH COUNCIL
Уз помоћ канцеларије Британског савета у Београду, одржане су обуке за унапређење
знања и вештина запослених у области информационих технологија и то обука за напредни
рад са текстом - Advanced Word, напредна обука за рад за програмом за табеларне
калкулације - Advanced Excel, као и Имплементација акта о информационој безбедности у
државним институцијама- улога и одговорност корисника, у сарадњи са Правосудном
академијом.
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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 2017. години Савет је редовно, у прописаним роковима – квартално Комисији за
спровођење Националне стратегије реформе правосуђа 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 2017. 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.

8. АКТИВНОСТИ
ВИСОКОГ
САВЕТА
СУДСТВА
ПО
ПОДНЕТИМ
ПРИТУЖБАМА И ПРЕДСТАВКАМА НА РАД ПОСТУПАЊЕ СУДИЈА И
СУДОВА
У току 2017. године у Савету запримљено је укупно 1022 нове притужбе/представке
и примљено је укупно 488 допуна, које су везане за већ формиране предмете у току 2016. и
2017. године тако да је у 2017. години било укупно у раду 1510 предмета.
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На основу члана 29. Закона о судијама, Савету притужбом се обратило 10 судија.
Одлучујући по притужбама судија, Савет је две притужбе одбацио као недозвољене,
три одбио као неосноване, упутио три обавештења подносиоцу притужбе и две притужбе
су у раду. Против три одлуке Савета судије су поднеле тужбу Управном суду. Управни суд
је решио један предмет у коме је потврђена одлука Савета.
У односу на 1022 нова поднеска односно притужбе у 802 поступано је сходно члану
55. Закона о уређењу судова и достављено председнику суда на оцену основаности.
У 95 притужби председник је оценио да није надлежан да цени наводе поднете
притужбе, у 349 пртужби оценио је да су неосноване, а 102 притужбе је оценио да су
основане.
У 269 поднесака упућено је подносиоцу поднеска обавештење да Савет није
надлежан за поступање.
52 поднесака у којима се указује на евентуални дисциплински прекршај из члана 90.
Закона о судијама, прослеђено је на поступање Дисциплинском тужиоцу Високог савета
судства, а 47 поднесака у којима се указује на рад органа тужилаштва прослеђено је
Државном већу тужилаца на надлежност.
У 51 поднеску 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 488 допуна притужби/поднесака који су као допуна
везани за већ формиране предмете у Савету из 2016. и 2017. године.
У 373 предмета који су остали у раду и који су обрађени, чека се одговор суда или
повратница о уручењу писмена.
Имајући у виду наведено, Савет је у току 2017. године размотрио и обрадио укупно
1510 предмета (притужби/представки) од којих је архивирано 649 предмета.
Све поднеске односно притужбе потписује изборни члан Савета из реда судија,
судија Иван Јовичић, који је од стране Савета одређен да поступа по притужбама.

ИЗВЕШТАЈ за 2017. годину
Поступање по притужбама и представкама на рад судија и судова:

Нови примљени поднесци и притужбе у 2017. години

1022

Притужбе судија по члану 29. Закона о судијама

10

Укупно примљено поднесака/допуна везаних за 2016. и 2017. годину

889

Допуне поднесци/притужбе из 2016. и 2017. године по којима се
поново поступало у 2017. години

488

Укупан број предмета по којима се поступало у 2017. години,

1510

Притужбе по којима се поступало сходно члану 55. Закона о уређењу
судова

802

Број основаних притужби

102
29

Број притужби које нису оцењене

74

Број неоснованих притужби

349

Број притужби у којима Високи савет судства није надлежан за
поступање

95

Број обавештења прослеђених подносиоцу притужбе

269

Број притужби прослеђених Дисциплинском тужиоцу на поступање

52

Број притужби прослежених Државног већу тужилаца

47

Број поднесака послатих на уређење

28

Број предмета у којима је урађена службена белешка

51

Број одбачених притужби сходно члану 55. став 2. и 3. Закона о
уређењу судова

21

Број предмета осталих у раду

373

Број предмета архивираних у 2017. години

649

9. ПОСТУПАЊЕ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ СУДОВА
У 2017. години Жалбена комисија судова je примила укупно 1014 предмета, од тога
822 жалбе изјављених против првостепених решења, 54 жалбе против решења којима је
одлучивано у дисциплинском поступку и 138 тужби против решења Жалбене комисије
судова. Из 2016. године остало је нерешено 659 предмета и 18 предмета по тужбама., тако
да је укупно у 2017. години у раду било 1535 предмета по жалбама и 156 предмета по
тужбама, што укупно износи 1691 премет. Решено је укупно 1374 предметa и то по
жалбама 1272 предмета и 102 предмета по тужбама. Остало је нерешено по жалбама 263
предмет и по тужбама 54 предметa, што укупно чини 317 предмета.
По структури заведено је 3 жалбе против решења о престанку радног односа, 1 жалба
против решења о удаљењу са рада, и 44 жалби против решења којима је изречена
дисциплинска казна, 6 жалби на решења којима је решавано о трошковима дисциплинског
поступка, 71 жалба на решења којима је решавано о датуму исплате по новом коефицијенту,
87 жалби је заведено против решења о оцењивању. Против решења о распоређивању и
премештају државних службеника примљено је укупно 14 жалби, а против решења којима
је одлучивано о напредовању и стицању звања примљено је 279 жалби, против решења о
обрачуну и исплати плата по Посебном споразуму 302 жалбе. Против решења којима је
решавано о другим правима и обавезама државних службеника и то о дужини трајања
годишњег одмора исплата за неискоришћени годишњи одмор, додатно оптерећење на раду,
доквалификација, путни трошкови и пакетићи заведено је укупно 69 жалби.
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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.
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 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.
Поверенику за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту
података о личности достављен је извештај за 2017. 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.
У 2017. години примљено је укупно 69 захтева за приступ информацијама од јавног
значаја и један захтев у вези са применом Закона о заштити података о личности.
Високи савет судства није донео ни једно решење о одбијању захтева за приступ
информацијама од јавног значаја по којима је поступао у 2017. години.
Табела 1. - Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
у 2017. години
1) Захтеви:
Ред. Тражилац
бр. информације

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Грађани
Медији
Невладине орган. и
др. удружења грађана
Политичке странке
Органи власти
Остали
Укупно

Број
поднетих
захтева*

Бр.
усвојенихделимично
усвој.
захтева

Број
одбачених
захтева

39
9
16

39
9
16

2
1
3
69

2
1
3
69
31

Број
одбијених
захтева

1

1

2) Жалбе:
Ред
бр.

Тражилац
Укупан број Број
информације изјављених жалби
због
жалби
одбијања
захтева

1.

Грађани

2.

Медији

3.

Невладине
орган. и

3

Број
жалби на
закључак
о
одбацивањ
у захтева

Број жалби
због
непоступања
по захтеву

Број осталих
жалби

1

2

1

1

др. удружења
грађана
4.

Политичке
странке

5.

Oргани
власти

6.

Остали

7.

Укупно

4

1

3

3) Трошкови поступка:
Трошкови наплаћивани
Укупан износ

Трошкови нису
наплаћивани
Број жиро рачуна

У вези рубрике која се односи број одбијених захтева и рубике број жалби због
одбијања захтева дајемо додатно објашњење: Тражилац информације – физичко лице
поднела је Високом савету судства дана 06.04.2015. године захтев за слободан приступ
информацијама од јавног значаја. Решењем Високог савета судства од 18.06.2015. године
одбијен је захтев подносиоца захтева. На наведено решење Високог савета судства
подносилац захтева уложила је жалбу, а решењем Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности је 29.11.2016. године поништено решење Високог
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савета судства од 18.06.2015. године и предмет враћа на поновни поступак, у поновљеном
поступку Високи савет судства, донео је решење о одбијању захтева 09.02.2017. године, у
складу са законским прописима, на које је тражилац информације 20.02.2017. године
изјавила жалбу
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Информатор о раду органа
Датум израде
Информатора

Објављен на
Интернету

Датум
последњег
ажурирања

01.08.2010.

Да

15.03.2017.

Израђенније
објављен

Није
израђен

Разлози због
којих није
израђен

Одржавање обуке запослених

Обука спроведена

Разлози неспровођења обуке

Да

Запослени нису имали прилике да учествују у обуци у
примени ова два закона.

Не

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

Разлози неодржавања

Не
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Табела 2. – Остваривање права и заштита права лица по Закону о заштити података о
личности током 2017. године
Број
Врста права
поднетих по ЗЗПЛ
захтева

Како је одлучено
Удовољено
захтеву број

1

Обавештење 1
о обради
(чл.19)

1

Право на
увид (чл.20)

1

1

Право на
копију
(чл.21)

1

Одбијено
захтева број

Обавештење
да се подаци
не обрађују број

Напомена

Ради се о једном
захтеву за
обавештење, увид у
списе предмета,
фотокопирање
писмена и добијање
копија и
подносиоцу захтеву
је удовољено.

Права
поводом
извршеног
увида
(чл.22)

Број: 021-02-32/2018-01
У Београду, 8. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
Драгомир Милојевић
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