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1. О ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА 

 

1.1. Конституисање Високог савета судства 

 

 Високи савет судства 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: Маја Поповић, министар правде и  Владимир 

Ђукановић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу 

Народне скупштине Републике Србије. 

Од 26. октобра 2014. године, када је адвокату Дејану Ћирићу престала функција 

члана Савета, Савет у свом саставу нема изборног члана из реда адвоката. 

Председник Високог савета судства дана 1. октобра 2020. године донео је Одлуку о 

отпочињању поступка предлагања нових чланова Високог савета судства из реда судија из 

следећих судова: 
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- један из Врховног касационог суда, Привредног апелационог суда и Управног суда; 

-  један из виших и привредних судова; 

-  два из основних судова, прекршајних судова и Прекршајног апелационог суда; 

- један из судова са територије аутономних покрајина. 

 Избори за нове чланове Високог савета судства су одржани 7. децембра 2020. 

године. 

Народна скупштина Републике Србије дана 23. децембра 2020. године донела је одлуку 

о избору нових чланова Високог савета судства из реда судија и то: Зорана  Делибашић, 

судија Врховног касационог суда, Марија Аранђеловић Јуреша, судија Вишег суда у 

Београду, Снежана Бјелогрлић, судија Основног суда у Ивањици, Жак Павловић, судија 

Трећег основног суда у Београду и Вукица Кужић, судија Апелационог суда у Новом Саду. 

 

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
1
. 

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. марта 2019. године и Правилником о 

изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

у Административној канцеларији Високог савета судства од 24. децембра 2019. године, 

извршено је усклађивање са изменама Закона о државним службеницима и унете су измене 

у складу са потребама обављања послова из делокруга рада Административне канцеларије. 

У Административној канцеларији образоване су следеће унутрашње јединице: Сектор за 

статусна питања судија и судија поротника, Сектор за материјално-финансијскe послове, 

Одељење за припрему прописа и европске интеграције, Одељење за кадровске и опште 

послове, Група за обраду притужби упућених Савету и Група за писарницу 

(административно-техничке послове). У оквиру Сектора за статусна питања судија и 

судија поротника, као унутрашње јединице образоване су: Одсек за статусна питања судија 

и судија поротника, Група за вредновање рада судија и председника судова и Група за 

аналитичко-статистичке 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, као и 

административно-техничке послове за дисциплинске органе, Жалбену комисију судова, 

као и послове интерног ревизора.  

Укупан број систематизованих радних места је 60 са 56 државних  службеника (од 

тога 3 државна службеника на положају и 8 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, послови везани за спречавање сукоба интереса и 

праћење прописа и планираних активности везаних за спровођење мера из плана 

интегритета, општи правни послови (припрема уговора о радном ангажовању лица ван 

радног односа, ради пружања експертских, техничких и других услуга, израда 

појединачних аката у вези са службеним и студијским путовањима и др.) и остали општи 

                                                           
1
 „Службени гласник РС“ бр. 31/13 и 137/14 
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послови (административно – технички, послови курира-возача, одржавања чистоће). Радом 

Одељења руководи начелник. Систематизовано је 9 радних места са укупно 5 државних 

службеника и 5 намештеника (попуњено је 6 радних места – 3 државна службеника и 4 

намештеника). 

  Донет је кадровски план Високог савета судства број:110-00-2/2020-01 од 

04.03.2020. године (по добијеној сагласности Министарства финансија број:112-01-

00031/2020-03 од 24.02.2020. године) за укупно 42 државна службеника и намештеника на 

неодређено време и 1 државни службеник на одређено време. 

Права из радног односа у Високом савету судства остварују и 6 изборних чланова 

Високог савета судства и 1 председник Жалбене комисије судова.   

У 2020. години у Административној канцеларији попуњено је једно  радно место, у 

звању самосталног саветника, преузимањем државног службеника из Министарства правде 

Републике Србије. 

Једно лице је ангажовано по основу уговора о привременим и повременим 

пословима (у периоду од 01.09.2020. године, и даље). 

             Радни однос у 2020. години престао је за 1 намештеника и то по основу 

споразумног престанка радног односа због заснивања радног односа код другог корисника 

јавних средстава – Привредни апелациони суд (у августу 2020. године).  

             Високи савет судства је у јулу 2020. године објавио јавни конкурс за попуњавање 6 

извршилачких радних места ( 4 у звању саветника, 1 у звању сарадника и 1 у звању 

референта), а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-

4192/2020 од 28.05.2020. године. 

             Јавни конкурс је спроведен у 2020. години и 6 извршилаца ће ступити на рад у 

јануару 2021. године. 

На дан 31. децембра 2020. године у Административној канцеларији је 40 

запослених државних службеника и намештеника: 3 државна службеника на положају, 28 

државних службеника на неодређено време, 3 државна службеника на одређено време и 6 

намештеника (од којих је 1 намештеник на одређено време као замена привремено 

одсутног запосленог на породиљском одсуству). По основу уговора о привременим и 

повременим пословима ангажована су 2 лица. 

 Имајући у виду обим посла и прописану надлежност Савета, постоји неопходност 

попуњавања свих упражњених радних места, а реализација ће се у току 2021. године 

одвијати сходно приоритетима  и одобреним финансијским средствима и у оквиру 

кадровског плана.  

У складу са чланом 14. и 15. Уредбе о вредновању радне успешности државних 

службеника („Службени гласник РС“ број 2/19 и 69/19), благовремено су утврђени 

годишњи циљеви за организационе јединице, односно самосталне извршиоце у 

Административној канцеларији  за 2020. годину и сви државни службеници су 

информисани о годишњим циљевима. 

Агенцији за борбу против корупције благовремено је достављена пријава на 

функцију за помоћника  секретара Савета. 

У циљу спровођења активности које су одређене Акционим планом за поглавље 23 

– Активност бр. 1.2.3,  у току 2020. 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, све до 01.09.2020. године 

када је почео да се примењује нови Закон о спречавању корупције („Службени гласник 

РС“, бр. 35/2019 и 88/2019). 

У циљу остваривања безбедности и здравља на раду, а у складу  са Законом о 
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безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 91/15 и 113/17),  и 

Програмом оспособљавања за безбедан и здрав рад запослених у Високом савету судства, 

вршено је оспособљавање новозапослених у Високом савету судства као и испитивање 

услова радне околине, микроклиме у летњем периоду и осветљености.  У складу са чланом 

3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и 

ширења епидемије заразне болести („Службени гласник РС“ бр.94/20) донет је План 

примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести бр.021-05-

153/2020-01 од 15.07.2020. године. Донета је Одлука о именовању лица одговорних за 

спровођење мера заштите од Covid-19 у складу са чланом 46а Закона о изменама и 

допунама закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ 

бр.136/2020 од 13.10.2020. године). 

 

Стручно усавршавање запослених и обуке  

У циљу стручног усавршавања запослених, а у складу са Општим програмом обуке 

и програмом обуке руководилаца (чл.97б и 97в Закона о државним службеницима 

„Службени гласник РС“ 79/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14  94/17 и 95/18“), 

током 2020. године запослени у Савету су похађали следеће обуке: 

 

1. Унапређење знања безбедног коришћења ИКТ у свакодневном животу, 

коришћење релевантних техника и апликација за одржвање безбедне конекције 

на мрежу, безбедно и сигурно коришћење интернета, као и управљање подацима 

и информацијама на одговарајући начин, 1 запослени 

2. Вредновање радне успешности, 1 запослени 

3. Отварање и визуелизација података, 1 запослени 

4. Примена смерница за израду интернет презнтација и видљивост интернет 

презентација, 1 запослени 

5. Заштита података о личности, 1 запослени 

6. ИТ сигурност, 1 запослени 

7. Асертивна комуникација, 1 запослени 

8. „Training on improvement of reporting on implementation of the Action Plan for 

Chapter 23“, 2 запослених 

У организацији Пројекта „ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“ који 

спроводи немачка организација за међународну сарадњу (GIZ), одржано је 8 развојних 

радионица за развој апликације, 18 радионица за тестирање и 6 тренинга за коришћење 

новог Информационог система који је у фази увођења у Високом савету судства. Такође је 

у сарадњи са Пројектом припремљен Предлог плана стручног усавршавања запослених у 

Административној канцеларији Високог савета судства. 

Регистар запослених (Управа за трезор) и Централни регистар обавезног 

социјалног осигурања 

1. Регистар запослених (Управа за трезор) 

  У 2020. 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. 

                 

2. Централни регистар обавезног социјалног осигурања 
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 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 2020. 

године благовремено вршила ажурирање података у наведеном регистру. 

1.4. Јавност рада Високог савета судства  

 

У Кабинету председника Високог савета судства систематизовано је једно радно 

место за односе са јавношћу, које није попуњено.  

 Високи савет судства информише јавност објављивањем саопштења, одговорима на 

питања и захтеве новинара, објављивањем дневног реда 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 2020. години Савет је на интернет страници објавио 89 саопштења за јавност, а 

Изборна комисија Високог савета судства 4 саопштења.  

Председник Савета је у току 2020. године дао више изјава за медијске куће у вези 

рада судија и судова, притиска на рад судија, избора нових чланова Савета. 

 

 

1.5.  Информатор о раду 

 

 Ажурирање података објављених у Информатору о раду извршено је у фебруару 

2020. 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).  

 

 

1.6. Група за писарницу 

 

 У 2020. години је укупно заведено 5773 нових предмета. 

Прегледа предмета по организационим јединицама: Кабинет председника 642 предмета, 

Одељење за примену прописа и европске интеграције  61, Одељење за статусна питања 

судија и судија поротника  3014, Одељење за притужбе и представке 810, Сектор за 

материјално финансијске послове 127, Одељење за опште и кадровске послове  158, 

Дисциплински тужилац 429,  Дисциплинска комисија   16, Жалбена комисија судова 255, 

Група за писарницу 6, Жалбена комисија судова 255. 

 

1. СРЕДСТВА ЗА РАД И ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У Сектору за материјално-финансијске послове, обављају се материјално-

финансијски послови за потребе Високог савета судства, као и послови  правосудне 

управе, утврђени Законом о уређењу судова и Законом о Високом савету судства. 

У оквиру Сектора образоване су две унутрашње јединице; Одсек за буџет и 

аналитичко-планске послове и Одсек за финансијско-рачуноводствене послове, са укупно 

11 радних места и 12 извршилаца, којима руководи помоћник секретара.  
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Активности Сектора усмерене су на стручно-оперативне и студијско-аналитичке 

послове, који се односе на: предлагање и извршење буџета Савета; предлагање и расподелу 

дела буџета за текуће расходе судова; извештавање о извршењу буџета Савета и судова, 

као и вршење надзора над наменским коришћењем буџетских средстава судова.   

Предлог финансијског плана, односно буџета за 2020. годину за Високи савет 

судства и судове, израђен је у складу са Упутством за припрему нацрта буџета Републике 

Србије за 2020. годину, донетог од стране Министарства финансија. 

Извештаји о извршењу буџета (квартални и годишњи), достављени су 

Министарству финансија -Управи за трезор, у законом прописаном року. 

У свом раду Сектор сарађује са Министарством финансија, судовима, 

Министарством правде, Народном банком Србије, Републичким јавним 

правобранилаштвом и другим државним органима. 

 

2.1.1.   Апропријације и извршење буџета за раздео 5 - Високи савет судства 

 

Средства за рад Високог савета судства за 2020. годину, обезбеђена су Законом о 

буџету Републике Србије за 2020.годину, на основу Предлога финансијског плана. 

 

Преглед апропријација и извршења буџета за Високи савет судства, за 2020.годину 
 

О п и с Група 

конта 

Апропријација Извршено         Извршење 

апропријације у % 

Плате, додаци и накнаде 

запослених  (зараде) 
411 78,489,000.00 78,455,251.07 99.96% 

Социјални доприноси  

на терет послодавца 
412 13,238,000.00 13,062,799.45 98.68% 

Накнаде у натури 413 450,000.00 117,000.00 26.00% 

Социјална давања 

запосленима 
414 850,000.00 228,806.01 26.92% 

Накнаде трошкова  за 

запослене 
415 4,100,000.00 3,360,251.34 81.96% 

Награде запосленима      

и остали расходи 
416 300,000.00 174,220.98 58.07% 

Стални трошкови 421 2,000,000.00 1,102,403.05 55.12% 

Трошкови путовања 422 2,000,000.00 165,914.69 8.30% 

Услуге по уговору 423 10,000,000.00 7,774,871.62 77.75% 

Текуће поправке и 

одржавање 
425 700,000.00 131,346.00 18.76% 

Материјал 426 1,575,000.00 1,457,270.95 92.53% 

Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
483 32,000,000.00 19,852,773.20 62.04% 

Накнаде штете 485 700,000.00 500,000.00 71.43% 

Машине и опрема 512 1,200,000.00 679,520.00 
56.63% 

 

УКУПНО 147,603,000.00 127,062,428.36 86.08% 
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Графички приказ апропријација и извршења буџета, по категорији конта-расхода  

 

 
 

  

 

 

  2.1.2.   Подаци о платама запослених у Високом савету судства 

 
Преглед коефицијената и основице за све категорије запослених 

 

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

Категорија конта 41 Категорија конта 42 Категорија конта 48 Категорија конта 51 

Апропријација 

Извршено 

Запослени Број запослених Основица Коефицијент 

Члан Високог савета судства из реда судија 6 36.537,45 6 

Секретар савета  (положај друге групе) 1 21.787,88 8 

Председник Жалбене комисије судова              1 21.787,88 8 

Помоћник секретара (положај треће групе) 2 21.787,88 7,11 

Виши саветник  10 21.787,88 3,96 - 5,57 

Самостални саветник  4 21.787,88 3,16 - 4,24 

Саветник   5 21.787,88 2,53 - 2,79 

Млађи саветник   3 21.787,88 2,03 - 2,34 

Сарадник 1 21.787,88 2,67 

Млађи сарадник  1 21.787,88 1,91 

Референт  7 21.787,88 2,07 - 2,18 

Намештеник  6 21.787,88 1,50 - 2,03 

Укупан број запослених 47 
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  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  

 

 
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, према броју дана ангажовања, за пун месец 

ангажовања, накнада износи 60% основне плате вишег саветника првог платног разреда.  

 

2.1.5.  Јавне набавке – спроведени поступци јавних набавки у 2020. години 

У току 2020. године, Високи савет судства je спровео и окончао три  поступка 

јавних набавки, које се врше јединствено за судове, и то: 

1. Набавка услуге одржавања рачуноводственог програма „Трезор-Саветник“ за 

потребе финансијских служби судова  

2. Набавка услуге одржавања софтвера „БПМИС“ за потребе планирања буџета 

судова  

3. Набавка услуге колективног осигурања имовине и запослених у судовима РС 

 

Јавне набавке спроведене су у складу са Законом о јавним набавкама и Законом о 

буџету Републике Србије за 2020. годину.   

 

 

 

 

 

68% 
5% 

15% 

12% 

Преглед запослених по стручној спреми у Високом савету судства 

Висока 

Виша 

Средња 

Намештеници 

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства  49.722,46 

Министар правде  16.574,23 

Председник Одбора за правосуђе  16.574,23 

Изборни члан из реда професора правног факултета 33.148,46 

Изборни члан из реда адвоката -  0,00 
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Табела јавних набавки 

2.2.1. Апропријације и извршење буџета за раздео 6 – Судови  

 

Судови се финансирају из два извора:  

01 - Општи приходи и примања буџета  

04 - Приходи остварени по основу наплате судских такси које припадају   

        правосудним органима – сопствени приходи 

 

Укупан приход од судских такси у  2020. години износио је 4.717.529.610,80 динара, 

што је мање у односу на 2019. годину за 888.466.678,57 динара, пре свега због 

пандемије  COVID 19, изазване вирусом SARS-CoV-2.  

 

Сходно Закону о судским таксама, од укупно наплаћеног износа у 2020. години, за 

финансирање расхода за рад судова у оквиру програмских активности за које је надлежан 

Високи савет судства, расподељено је 40%, што износи 1.887.011.844,32 динара.  

 

Према Закону о буџету РС, 30% основице за обрачун и исплату плата судија 

финансира се из прихода оствареног од наплаћених судских такси. Услед смањеног обима 

прихода остварених по основу наплате судских такси, Законом о изменама и допунама 

Закона о буџету РС, основица за судије утврђена је до 30% из прихода од судских такси..  

 

У складу са Законом о буџету РС за 2020. годину, Планом извршења буџета  и 

приходом од наплаћених судских такси, извршен је буџет за раздео 6 – Судови.  

 

Ред. 

Број 
Врста поступка 

Опис предмета 

јавне набавке 

Процењена 

вредност 

без ПДВ-а 

Уговорена 

вредност   

без ПДВ-а 

Назив  и седиште 

изабраног понуђача 

Датум 

закључења 

уговора 

   1. 

Преговарачки 

поступак без 

објављивања јавног 

позива - JН бр. 1 

ЗЈН- Чл.36.став 1, 

тачка 2) 

Услуга одржавања 

рачуновод. 

програма, за судове     

“Трезор-саветник” 

  2.350.000,00   2.238.000,00 

“Завод за унапређење 

пословања” д.о.о. 

Устаничка бр. 64/14 

Београд 

  09.06.2020. 

2. 

Преговарачки 

поступак без 

објављивања јавног 

позива - JН бр. 2 

ЗЈН-Чл.36.став 1,   

тачка 2) 

Услуга одржавања 

софтвера за 

планирање буџета 

судова “БПМИС” 

  2.600.000,00   2.417.100,00 

“СРЦ системске 

интеграције“ д.о.о. 

Булевар Михајла 

Пупина165в 

Београд 

  09.06.2020. 

   3. 
Отворени поступак  

JН бр. 3 

ЗЈН- Чл.32. 

Услуга осигурања 

имовине и 

запослених у 

судовима РС  

 

- Партија 1 – 

осигурање имовине  

- Партија 2 – 

осигурање 

запослених 

 

 

35.000.000,00 

 

 

 

11.000.000,00 

 

 

24.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

10.998.513,72 

 

 

27.243.889,28 

 

 

 

 

„Генерали осигурање 

Србија“ а.д.о,  

Милентија Поповића 7б 

Београд          

„Дунав осигурање“а.д.о  

Македонска бр.4,                     

Београд                     

 

 

 

 

 

 

04.08.2020.    

 

 

 04.08.2020. 
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Преглед апропријација и извршења буџета по врстама судова 

 

 

6.0 - СУДОВИ апропријација  извршење буџета 

421 - стални трошкови  37.000.000,00 36.465.864,99 

422 - трошкови путовања  2.585.000,00 0,00 

 423 - услуге по уговору  7.629.000,00 5.817.120,00 

483 - новчане казне и пенали 78.500.000,00 78.497.415,60 

Укупно 

 

УКУПНО 

125.714.000,00 120.780.400,59 

6.5 -  АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ апропријација извршење буџета 

411 - плате, додаци и накнаде 663.931.000,00 656.463.842,40 

412 - социјални доприноси  113.163.000,00 111.975.032,40 

413 - накнаде у натури  400.000,00 237.236,00 

414 - социјална давања судијама 5.470.000,00 5.439.710,50 

415 - накнада трошкова  25.541.000,00 23.606.230,45 

416 - награде запосленима и остали расходи 4.000.000,00 3.988.374,00 

421 - стални трошкови  50.000.000,00 41.838.955,08 

422 - трошкови путовања  1.000.000,00 350.879,00 

423 - услуге по уговору  51.000.000,00 48.302.827,83 

426 - материјал  20.000.000,00 17.911.349,20 

482 - порези, обавезне таксе и казне  400.000,00 127.583,00 

483 - новчане казне и пенали по решењу 

судова 

7.000.000,00 5.376.746,77 

485 - накнаде штете 269.000,00 181,80 

Укупно 942.174.000,00 915.618.948,42 

6.6 - ВИШИ СУДОВИ апропријација извршење буџета 

411 - плате, додаци и накнаде 997.280.000,00 987.476.259,55 

412 - социјални доприноси  171.130.000,00 169.371.901,72 

413 - накнаде у натури  800.000,00 459.758,67 

414 - социјална давања судијама 5.300.000,00 4.901.771,60 

415 - накнада трошкова  18.000.000,00 3.891.181,61 

416 - награде запосленима и остали расходи 4.350.000,00 3.891.181,62 

421 - стални трошкови  230.000.000,00 214.325.493,11 

422 - трошкови путовања  3.000.000,00 906.489,89 

423 - услуге по уговору  1.044.876.000,00 1.036.089.233,15 

426 - материјал  60.000.000,00 55.262.658,98 

482 - порези, обавезне таксе и казне  1.200.000,00 1.025.368,00 

483 - новчане казне и пенали по решењу судова 108.000.000,00 103.582.891,83 

485 - накнаде штете 300.000,00 140.853,68 

Укупно 2.644.236.000,00 2.591.614.452,31 

6.7 - ОСНОВНИ СУДОВИ апропријација извршење буџета 

411 - плате, додаци и накнаде 2.583.531.000,00 2.573.195.932,47 

412 - социјални доприноси  430.556.000,00 428.538.686,26 

413 - накнаде у натури  3.160.000,00 2.871.201,25 

414 - социјална давања судијама 12.300.000,00 10.797.511,71 

415 - накнада трошкова  50.000.000,00 42.877.601,66 

416 - награде запосленима и остали расходи 12.000.000,00 11.912.609,36 

421 - стални трошкови  513.206.890,44 503.059.287,59 

422 - трошкови путовања  4.000.000,00 1.333.202,99 

423 - услуге по уговору  1.551.313.928,25 1.538.480.039,80 

426 - материјал  150.000.000,00 146.995.986,26 

482 - порези, обавезне таксе и казне  3.500.000,00 2.047.899,32 

483 - новчане казне и пенали по решењу судова 850.255.181,31 850.147.053,65 

485 - накнаде штете 500.000,00 445.958,35 
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Од укупно обезбеђених средстава за рад судова, у делу за који је надлежан Високи 

савет судства у 2020. године у износу од 15.018.850.000,00 динара, судови су извршили 

14.834.504.358,81 динаре или 98.77%.  У структури извршених расхода највећи удео имала 

су лична примања судија 45%, затим следе трошкови за редован рада суда са 31% и на 

крају обавезне таксе, новчане казне  и пенали са уделом од 24%. 

 

Укупно 6.164.323.000,00 6.112.702.970,67 

6.8 -  ПРИВРЕДНИ СУДОВИ апропријација извршење буџета 

411 - плате, додаци и накнаде 407.848.000,00 407.624.928,99 

412 - социјални доприноси  68.098.000,00 67.926.439,15 

413 - накнаде у натури  500.000,00 352.042,00 

414 - социјална давања судијама 1.030.000,00 385.195,97 

415 - накнада трошкова  6.200.000,00 5.128.560,21 

416 - награде запосленима и остали расходи 3.000.000,00 2.898.628,31 

421 - стални трошкови  78.000.000,00 72.185.369,42 

422 - трошкови путовања  6.000.000,00 431.315,58 

423 - услуге по уговору  48.000.000,00 40.396.758,70 

426 - материјал  44.000.000,00 41.985.118,41 

482 - порези, обавезне таксе и казне  1.300.000,00 816.733,33 

483 - новчане казне и пенали по решењу судова 2.204.034.000,00 2.202.549.502,85 

485 - накнаде штете 300.000,00 4.572,40 

Укупно 2.868.310.000,00 2.842.685.165,32 

6.9 -  ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ апропријација извршење буџета 

411 - плате, додаци и накнаде 930.686.000,00 923.054.013,34 

412 - социјални доприноси  155.140.000,00 153.670.530,47 

413 - накнаде у натури  2.100.000,00 1.830.791,29 

414 - социјална давања судијама 5.500.000,00 4.398.166,29 

415 - накнада трошкова  21.000.000,00 18.276.155,59 

416 - награде запосленима и остали расходи 6.400.000,00 6.325.576,85 

421 - стални трошкови  192.666.752,29 190.458.311,31 

422 - трошкови путовања  2.000.000,00 1.635.198,83 

423 - услуге по уговору  542.238.224,69 536.699.018,76 

426 - материјал  61.999.500,00 60.550.163,83 

482 - порези, обавезне таксе и казне  1.000.000,00 945.561,18 

483 - новчане казне и пенали по решењу судова 353.062.523,02 352.991.905,20 

485 - накнаде штете 300.000,00 267.028,55 

Укупно 2.274.093.000,00 2.251.102.421,49 
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 У структури расхода трошкови рада суда, највећи износ од 3.205.784.998,24 динара 

чине трошкови судског поступка, затим следе стални трошкови у износу од 

1.058.333.281,50 динара (струја, грејање, достава поште...), трошкови материјала за које је 

издвојено око 322 милиона динара и на крају трошкови службених путовања са 4.6 

милиона динара. 

 На име новчаних казни и пенала по решењима судова у 2020. години извршено је 

3.594.004.000,00 динара,  за око 460 милиона више него у претходној години (пораст 15%). 

Највеће повећање издатака у односу на претходну годину, забележено је код привредних 

судова, и то за око једну милијарду динара. Ови расходи су изазвани великим бројем 

пресуда за новчано обештећење странкама којима је у поступцима стечаја, утврђена 

повреда права на суђење у разумном року.  

 

2.2.2. Накнада штете по пресудама домаћих и иностраних судова у 2020. год. 

 

 Накнада нематеријалне штете по Пресудама Европског суда за људска права у 

Стразбуру – 26.198.000,00 дин. 

 Накнада штете по основу повреде права на суђење у разумном року по пресудама 

домаћих судова плаћена добровољно од стране судова – 382.775.000,00 дин.  

 Накнада штете по основу повреде права на суђење у разумном року по пресудама 

домаћих судова наплаћена принудним путем на терет судова – 1.699.274.000,00 дин.  

 Накнада штете по основу повреде права на суђење у разумном року по пресудама 

домаћих судова плаћена добровољно на основу споразума са Правобранилаштвом – 

78.497.000,00 дин.  
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2.2.3. Стање доцњи судова   

На крају 2020. године износ неизмирених преузетих обавеза је остао скоро на истом 

нивоу као претходне године. 

Преглед доцњи према врстама судова на дан 31.12.2020. године 

Шифра СУДОВИ 421 423 426 укупно 

30211 Апелациони судови 2,956,585.05 1,147,119.00 65,907.73 4,169,611.78

30225 Виши судови 486,965.22 95,323,230.15 204,158.43 96,014,353.80

30226 Основни судови 20,725,415.67 184,856,414.41 2,507,122.52 208,088,952.60

30227 Привредни судови 2,489,166.34 2,047,254.67 333,979.30 4,870,400.31

30233 Прекршајни судови 11,673,247.75 267,454,860.32 1,849,235.72 280,977,343.79

38,331,380.03 550,828,878.55 4,960,403.70 594,120,662.28УКУПНО:
 

- ек кл 421 – трошкови за енергетске, комуналне и комуникационе услуге  

- ек кл 423 – трошкови судског поступка (адвокати, вештаци, тумачи, поротници,     

                    ослобађајуће пресуде…) 

- ек кл 426 – канцеларијски материјал, гориво, материјали за одржавање хигијене  

 

3. ПРИПРЕМА ПРОПИСА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 

  У 2020. години Високи савет судства је:  

 

- подржао Иницијативу Врховног касационог суда за измену Закона о парничном 

поступку.  

- дао мишљење на Предлог стратегије  развоја правосуђа за период 2019-2024. 

године,  

-  дао мишљење на текст нацрта ревидираног Акционог плана за преговарачко 

поглавље 23. 
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У току трајања епидмије изазване  вирусом Covid 19  и ванредног стања проглашеног 

15. марта 2020. године Високи савет судства је донео више закључака који се односе на 

организацију рада и поступање судова. 

 

4. СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

  

 Високи савет судства је у 2020. години одржао 19 редовних седница и 23 

телефонске седнице.  

Седнице Савета се по правилу одржавају једном недељно. О свим седницама Савета 

сачињени су записници. Дневни ред и записници 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 

 

У 2019. години Високи савет судства је објавио огласе за избор судија, од којих су за 

поједине судове,  поступци окончани  у 2020. години избором предложених кандидата у 

Народној скупштини Републике Србије: 

1. Оглас у ,,Службеном гласнику РС“, број 48/19,  

2. Оглас у ,,Службеном гласнику РС“, број 65/19,  

3. Оглас у ,,Службеном гласнику РС“, број 66/19,  

4. Оглас у ,,Службеном гласнику РС“, број 81/19 и  

5. Оглас у ,,Службеном гласнику РС“, број 84/19.  

 

 

Сл. Гл. 48/19 објављен 05.07.2019. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

суд.помоћника 

бирано 

полазника 

Правосудне 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

 укупно 

изабрано 

Основни суд у Пироту 

 

 2      2 

 

 

Сл. Гл. 65/19 објављен 13.09.2019. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

суд.помоћника 

бирано 

полазника 

Правосудне 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

 укупно 

изабрано 

Први основни суд у Београду    13  8 5  26  

Трећи основни суд у Београду    10   2       2      14 

Основни суд у Лебану    3   1   4  

Управни суд 

 

1   1 2 

Привредни суд у Београду 

 

9 1        10 
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Сл. Гл. 66/19 објављен 18.09.2019. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

суд.помоћника 

бирано 

полазника 

Правосудне 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

 укупно 

изабрано 

Привредни суд у Ваљеву   1       1  

Привредни суд у Зрењанину   1      1 

Привредни суд у Крагујевцу   2      2 

Привредни суд у Лесковацу 

 

1      1 

Привредни суд у Новом Саду   2      2 

Привредни суд у Панчеву   1      1 

Привредни суд у Пожаревцу   1      1 

Привредни суд у Сомбору   1      1 

Привредни суд у Ужицу   1      1 

Привредни суд у Чачку   1      1 

 

 

Сл. Гл. 81/19 објављен 15.11.2019. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

суд.помоћника 

бирано 

полазника 

Правосудне 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

 укупно 

изабрано 

 Виши  суд у Краљеву  2       2 

 

 

Сл. Гл. 84/19 објављен 29.11.2019. године 

Суд за који је оглашен избор судија бирано 

судија 

бирано 

суд.помоћника 

бирано 

полазника 

Правосудне  

академије 

бирано 

осталих 

лица 

 укупно 

изабрано 

Прекршајни апелациони суд 

Одељење у Новом Саду       3             3 

Одељење у Крагујевцу      2       2  
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У 2020. години Високи савет судства је објавио огласе за избор судија у:  

1. ,,Службеном гласнику РС“, број 21/20,  

2. ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20,  

3. ,,Службеном гласнику РС“, број 81/20,  

4. ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20,  

5. ,,Службеном гласнику РС“, број 116/19, 

6. ,,Службеном гласнику РС“, број 124/19 и 

7. ,,Службеном гласнику РС“, број 154/19, 

 

 

Сл. Гл. 21/20 објављен 06.03.2020. године 

Суд за који је оглашен избор 

судија 

бирано 

судија 

Предложено 

суд.помоћника 

предложено 

полазника 

Правосудне 

академије 

предложено 

осталих 

лица 

 Укупно 

изабрано/ 

предложено 

Привредни апелациони суд 3 
   

3 

Виши суд у Новом Саду 6 
   

6 

Виши  суд у Крагујевцу 5 
   

5 

Виши суд у Новом Пазару 2 
   

2 

Виши суд у Сремској Митровици 2 
   

2 

Виши суд у Ужицу 3 
   

3 

Виши суд у Сомбору 1 
   

1 

 

 

 

 

 

    

Сл. Гл.  27/20 објављен 13.03.2020. године 

Суд за који је оглашен избор 

судија 

бирано 

судија 

предложено 

суд.помоћника 

предложено 

полазника 

Правосудне  

академије 

предложено 

осталих 

лица 

 укупно 

изабрано/ 

предложено 

Виши суд у Јагодини 1 
   1 
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Сл. Гл.  81/20 објављен 5.6.2020. године 

Суд за који је оглашен избор 

судија 

бирано 

судија 

Предложено 

суд.помоћника 

предложено 

полазника 

Правосудне 

 академије 

предложено 

осталих 

лица 

 укупно 

изабрано/ 

предложено 

Основни суд у Ивањици  3 
  3 

  
    

Сл. Гл.  83/20 објављен 10.6.2020. године 

Суд за који је оглашен избор 

судија 

бирано 

судија 

Предложено 

суд.помоћника 

Предложено 

полазника 

Правосудне 

 академије 

Предложено 

 осталих 

лица 

 укупно 

изабрано/ 

предложено 

Управни суд 3 2 
  

5 

Апелациони суд у Београду 7  
  

7 

Апелациони суд у Крагујевцу  4  
  

4 

Апелациони суд у Нишу 4  
  

4 

Апелациони суд у Новом Саду 1  
  

1 

Виши суд у Београду 9  
  

9 

Виши суд у Крушевцу 2  
  

2 

Виши суд у Смедереву 2  
  

2 

Виши суд у Зрењанину   
   

Виши суд у Чачку 1 
   1 

Привредни суд у Крагујевцу  1  1 2 

Привредни суд у Нишу  1   1 

 

 

У 2020. години нису у потпуности окончани избори по огласима који су објављени у: 

 

1. ,,Службеном гласнику РС“, број 21/20, за следеће судове: 

 

Основни суд у Краљеву  

Основни суд у Крагујевцу 
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Основни суд у Лесковцу  

Основни суд у Алексинцу 

Основни суд у Сомбору 

Основни суд у Новом Пазару 

Основни суд у Ужицу 

 

 

2. ,,Службеном гласнику РС“, број 81/20, за следеће судове: 

 

Основни суд у Ивањици – дат предлог Народној скупштини 

 

 

3. ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20, за следеће судове: 

 

Управни суд – дат предлог Народној скупштини 

Други основни суд у Београду 

Основни суд у Брусу 

Основни суд у Бујановцу–  

Основни суд у Великој Плани 

Основни суд у Великом Градишту 

Основни суд у Врању 

Основни суд у Димитровграду 

Основни суд у Зрењанину  

Основни суд у Књажевцу 

Основни суд у Крушевцу 

Основни суд у Куршумлији  

Основни суд у Лазаревцу 

Основни суд у Нишу 

Основни суд у Панчеву 

Основни суд у Параћину 

Основни суд у Пожеги 

Основни суд у Пријепољу 

Основни суд у Рашки 

Основни суд у Сјеници 

Основни суд у Смедереву 

Основни суд у Суботици 

Основни суд у Шапцу 

Прекршајни суд у Врању 

Прекршајни суд у Вршцу 

Прекршајни суд у Крагујевцу 

Прекршајни суд у Крушевцу 

Прекршајни суд у Лозници 

Прекршајни суд у Новом Пазару 

Прекршајни суд у Новом Саду 
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Прекршајни суд у Параћину 

Прекршајни суд у Пироту 

Прекршајни суд у Пожаревцу 

Прекршајни суд у Прокупљу 

Прекршајни суд у Рашкој 

Прекршајни суд у Руми 

Прекршајни суд у Сенти 

Прекршајни суд у Сјеници 

Прекршајни суд у Смедереву 

Прекршајни суд у Суботици 

Прекршајни суд у Трстенику 

Прекршајни суд у Чачку 

Привредни суд у Крагујевцу– дат предлог Народној скупштини 

Привредни суд у Нишу– дат предлог Народној скупштини 

 

 

4. ,,Службеном гласнику РС“, број 116/20, за следеће судове: 

 

Прекршајни апелациони суд - седиште у Београду 

Прекршајни апелациони суд - Одељење у Нишу 

Основни суд у Пожаревцу 

 

 

 

5. ,,Службеном гласнику РС“, број 124/20, за следеће судове:  

 

 Виши суд у Панчеву 

 Виши суд у Шапцу 

 Основни суд у Лозници 

 Основни суд у Мајданпеку 

 Основни суд у Новом Саду 

 Основни суд у Сенти 

 Основни суд у Сурдулици 

 Привредни суд у Београду 

 Привредни суд у Зајечару 

 Привредни суд у Суботици 

 Привредни суд у Ужицу 
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 Прекршајни суд у Бачкој Паланци 

 Прекршајни суд у Београду 

 Прекршајни суд у Зајечару 

 Прекршајни суд у Краљеву 

 Прекршајни суд у Панчеву 

 

 

 

 

Преглед избора судија од 2013 – 2020. 

Година 

изабрано 

судија 

другог суда 

изабрано 

суд. 

помоћника 

изабрано 

полазника 

Прав. 

академије 

остала 

лица 

укупно 

изабрано 

за судију 

2013. година 77 14 14 1 106 

2014. година 57 44 3 5 109 

2015. година 48 67 6 5 126 

2016. година 40 83 4 6 133 

2017. година 48 2 1 0 51 

2018. година 92 229 45 17 383 

2019. година 117 46 6 7 176 

2020. година 63 57 11 10 141 

Укупно изабрано 2013-2020: 542 542 90 51 1225 
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Преглед избора судија од 2013 – 2020. 

 

4.2. Избор председника суда 

У ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19 од 15. марта 2019. године оглашен је избор за 

(116) стошеснаест председника судова и то за: 

 

Сл. Гл. 18/19 објављен 15.03.2019. 

 Апелациони суд у Новом Саду 

 Виши суд у Ваљеву 

 Виши суд у Зајечару 

 Виши суд у Зрењанину 

 Виши суд у Јагодини 

 Виши суд у Крагујевцу 

 Виши суд у Краљеву 

 Виши суд у Крушевцу 

 Виши суд у Лесковцу 

 Виши суд у Неготину 
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изабрано судија другог суда 

изабрано суд. помоћника 

изабрано полазника Прав. 
Академије 

остала лица 

укупно изабрано за судију 
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 Виши суд у Нишу 

 Виши суд у Новом Пазару 

 Виши суд у Новом Саду 

 Виши суд у Пожаревцу 

 Виши суд у Смедереву 

 Виши суд у Сомбору 

 Виши суд у Сремској Митровици 

 Виши суд у Суботици 

 Виши суд у Ужицу 

 Виши суд у Чачку 

 Виши суд у Шапцу 

 Основни суд у Алексинцу 

 Основни суд у Аранђеловцу 

 Основни суд у Бачкој Паланци 

 Основни суд у Бечеју 

 Основни суд у Бору 

 Основни суд у Брусу 

 Основни суд у Великој Плани 

 Основни суд у Великом Градишту 

 Основни суд у Врању 

 Основни суд у Врбасу 

 Основни суд у Вршцу 

 Основни суд у Горњем Милановцу 

 Основни суд у Деспотовцу 

 Основни суд у Зајечару 

 Основни суд у Ивањици 

 Основни суд у Кикинди 

 Основни суд у Књажевцу 

 Основни суд у Крагујевцу 

 Основни суд у Краљеву 

 Основни суд у Куршумлији 

 Основни суд у Лазаревцу 

 Основни суд у Лесковцу 

 Основни суд у Лозници 

 Основни суд у Мајданпеку 

 Основни суд у Мионици 

 Основни суд у Младеновцу 

 Основни суд у Неготину 

 Основни суд у Нишу 

 Основни суд у Обреновцу 

 Основни суд у Параћину 

 Основни суд у Петровцу на Млави 

 Основни суд у Пироту 

 Основни суд у Пожаревцу 

 Основни суд у Пожеги 

 Основни суд у Прибоју 
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 Основни суд у Пријепољу 

 Основни суд у Рашки 

 Основни суд у Руми 

 Основни суд у Сенти 

 Основни суд у Смедереву 

 Основни суд у Сремској Митровици 

 Основни суд у Старој Пазови 

 Основни суд у Суботици 

 Основни суд у Трстенику 

 Основни суд у Убу 

 Основни суд у Ужицу 

 Основни суд у Чачку 

 Основни суд у Шапцу 

 Привредни суд у Ваљеву 

 Привредни суд у Зајечару 

 Привредни суд у Зрењанину 

 Привредни суд у Крагујевцу 

 Привредни суд у Краљеву 

 Привредни суд у Нишу 

 Привредни суд у Новом Саду 

 Привредни суд у Панчеву 

 Привредни суд у Пожаревцу 

 Привредни суд у Сремској Митровици 

 Привредни суд у Суботици 

 Привредни суд у Ужицу 

Прекршајни суд у Аранђеловцу 

Прекршајни суд у Бачкој Паланци 

Прекршајни суд у Београду 

Прекршајни суд у Бечеју 

Прекршајни суд у Ваљеву 

Прекршајни суд у Врању 

Прекршајни суд у Вршцу 

Прекршајни суд у Горњем Милановцу 

Прекршајни суд у Зајечару 

Прекршајни суд у Зрењанину 

Прекршајни суд у Кикинди 

Прекршајни суд у Крагујевцу 

Прекршајни суд у Краљеву 

Прекршајни суд у Лазаревцу 

Прекршајни суд у Лесковцу 

Прекршајни суд у Младеновцу 

Прекршајни суд у Новом Пазару 

Прекршајни суд у Новом Саду 

Прекршајни суд у Параћину 

Прекршајни суд у Пироту 

Прекршајни суд у Пожаревцу 
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Прекршајни суд у Пожеги 

Прекршајни суд у Прешеву 

Прекршајни суд у Пријепољу 

Прекршајни суд у Прокупљу 

Прекршајни суд у Рашки 

Прекршајни суд у Руми 

Прекршајни суд у Сенти 

Прекршајни суд у Сјеници 

Прекршајни суд у Смедереву 

Прекршајни суд у Сомбору 

Прекршајни суд у Сремској Митровици 

Прекршајни суд у Суботици 

Прекршајни суд у Ужицу 

Прекршајни суд у Шапцу 

 

У 2019. години Високи савет судства је донео одлуку о предлогу кандидата за председнике 

у свим горе наведеним судовима, осим за:  

 

1. Виши суд у Сремској Митровици, 

2. Основни суд у Врању, 

3. Основни суд у Врбасу, 

4. Основни суд у Мајданпеку, 

5. Основни суд у Младеновцу, 

6. Привредном суду у Зрењанину, 

7. Привредном суду у Нишу и 

8. Привредном суду у Панчеву 

 

 

Од предложених кандидата за председнике судова, у 2019. години у Народној скупштини 

Републике Србије на 3. седници Другог редовног заседања, одржаној 23. октобра2019. 

године изабрана су 34 председника суда и то  за: 

 

 Апелациони суд у Новом Саду 

 Виши суд у Ваљеву 

 Виши суд у Зајечару 

 Виши суд у Зрењанину 

 Виши суд у Јагодини 

 Виши суд у Крагујевцу 

 Виши суд у Краљеву 

 Виши суд у Крушевцу 

 Виши суд у Лесковцу 

 Виши суд у Неготину 

 Виши суд у Нишу 



 
 

  28 
 

 Виши суд у Новом Пазару 

 Виши суд у Новом Саду 

 Виши суд у Пожаревцу 

 Виши суд у Смедереву 

 Виши суд у Сомбору 

 Виши суд у Суботици 

 Виши суд у Ужицу 

 Виши суд у Чачку 

 Виши суд у Шапцу 

 Основни суд у Крагујевцу 

 Основни суд у Нишу 

 Привредни суд у Ваљеву 

 Привредни суд у Зајечару 

 Привредни суд у Крагујевцу 

 Привредни суд у Краљеву 

 Привредни суд у Новом Саду 

 Привредни суд у Пожаревцу 

 Привредни суд у Сремској Митровици 

 Привредни суд у Суботици 

 Привредни суд у Ужицу 

 Прекршајни суд у Београду 

 Прекршајни суд у Крагујевцу 

 Прекршајни суд у Новом Саду 

 

 

 

На Осмој редовној седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике 

Србије у 2020. години, одржаној 23. децембра 2020. године изабрани су председници 

судова за следеће судове:  

 

 Основни суд у Алексинцу 

 Основни суд у Аранђеловцу 

 Основни суд у Бечеју 

 Основни суд у Бору 

 Основни суд у Брусу 

 Основни суд у Великој Плани 

 Основни суд у Великом Градишту 

 Основни суд у Вршцу 

 Основни суд у Горњем Милановцу 

 Основни суд у Деспотовцу 

 Основни суд у Зајечару 

 Основни суд у Кикинди 

 Основни суд у Књажевцу 

 Основни суд у Краљеву 

 Основни суд у Куршумлији 
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 Основни суд у Лазаревцу 

 Основни суд у Лесковцу 

 Основни суд у Лозници 

 Основни суд у Мионици 

 Основни суд у Неготину 

 Основни суд у Обреновцу 

 Основни суд у Параћину 

 Основни суд у Петровцу на Млави 

 Основни суд у Пироту 

 Основни суд у Пожаревцу 

 Основни суд у Пожеги 

 Основни суд у Прибоју 

 Основни суд у Пријепољу 

 Основни суд у Рашки 

 Основни суд у Смедереву 

 Основни суд у Старој Пазови 

 Основни суд у Суботици 

 Основни суд у Трстенику 

 Основни суд у Убу 

 Основни суд у Ужицу 

 Основни суд у Чачку 

 Основни суд у Шапцу 

 

 

 

 

У ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 од 13. марта 2020. године оглашен је избор за (21) 

двадесетједног председника суда и то за: 

Сл. Гл. 27/20 објављен 13.03.2020. 

Виши суд у Сремској Митровици 

Основни суд у Врању 

Основни суд у Врбасу 

Основни суд у Димитровграду 

Основни суд у Зрењанину 

Основни суд у Лебану 

Основни суд у Мајданпеку 

Основни суд у Младеновцу 

Основни суд у Руми 

Основни суд у Сенти 

Основни суд у Сремској Митровици 

Основни суд у Шиду 

Привредни суд у Зрењанину 

Привредни суд у Нишу 

Привредни суд у Панчеву 
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Привредни суд у Сомбору 

Прекршајни суд у Крушевцу 

Прекршајни суд у Панчеву 

Прекршајни суд у Трстенику 

Прекршајни суд у Чачку 

Прекршајни суд у Рашкој 

 

У 2020. години Савет је на седници одржаној 16. децембра 2020. године донео одлуку о 

предлогу кандидата за председнике у свим горе наведеним судовима, осим за:  

1. Основни суд у Зрењанину 

2. Основни суд у Руми 

3. Привредни суд у Зрењанину 

4. Привредни суд у Панчеву 

5. Привредни суд у Сомбору 

 

 

 

Од предложених кандидата за председнике судова по Огласу објављеном у „Службеном 

гласнику РС“,  број 27/20 од 13. марта 2020. године, у Народној скупштини Републике 

Србије на Осмој седници другог редовног заседања одржаној 23. децембра 2020. године 

изабрани су председници судова за следеће судове: 

Виши суд у Сремској Митровици 

Основни суд у Врању 

Основни суд у Врбасу 

Основни суд у Димитровграду 

Основни суд у Лебану 

Основни суд у Мајданпеку 

Основни суд у Младеновцу 

Основни суд у Сенти 

Основни суд у Сремској Митровици 

Основни суд у Шиду 

Привредни суд у Нишу 

Прекршајни суд у Крушевцу 

Прекршајни суд у Панчеву 

Прекршајни суд у Трстенику 

Прекршајни суд у Чачку 

Прекршајни суд у Рашкој 

 

4.3. Именовање судија поротника 

У ,,Службеном гласнику РС“, број 70/19 од 02. октобра 2019. године оглашено је 

именовање судија поротника за мандатни период од пет година. Одлука о именовању 2.000 
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судија поротника донета је 24. децембра 2019. године. Именоване судије поротници су 

ступиле на функцију у току 2020. године. 

С обзиром да се у појединим судовима није пријавило довољно кандидата за судије 

поротнике, Савет је у ,,Службеном гласнику РС“, број 9/20 од 04. фебруара 2020. године 

огласио именовање судија поротника за мандатни период од пет година. Одлука о 

именовању 130 судија поротника донета је 8. септембра 2020. године. 

 4.4. 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 2020. године донео 19 одлука о премештају судија, и то 12 одлука о 

премештају судија основних судова, 1 одлуку о премештају судије апелационог суда, 3 

одлуке о премештају судија прекршајних судова, као и 3 одлуке о премештају судија 

привредних судова . 

Савет током 2020. године није донео ни једну одлуку о премештају судија поротника у 

други суд. 

 

4.5. 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 током 2020. године, донео 6 одлука о упућивању судија на рад у други суд и то 2 

одлуке о упућивању судија апелационих судова, 1 одлуку о упућивању судије основног 

суда, као и 3 одлуке о упућивању судија прекршајних судова за рад у већу. 

Савет током 2020. године није донео ни једну одлуку о упућивању судија поротника у 

други суд. 

 

 

4.6.  Престанак судијске функције 

 

 Високи савет судства је у 2020. години донео укупно 109 одлука о престанку судијске 

функције, и то: 78 одлука због навршења радног века, 28 одлука на лични захтев судије, 2 

одлуке због трајног губитка радне способности, као и једну одлуку о престанку судијске 

функције разрешењем.  

 

  У 2020. години преминуло је 13 судија. 
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Савет је током 2020. године донео 16 одлука о престанку функције судија поротника. 

 

    

Престанак судијске функције – 2020. година 

Разлог за престанак судијске функције: Број престанака 

Навршење радног века  78 

На лични захтев  судије 28 

Преминуо 13 

Трајни губитак радне способности  2 

Разрешење  1 

Укупно : 122 
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4.7. Одлучивање о спојивости вршења других послова са судијском функцијом  

 

 

  

Савет је током 2020. године донео следеће одлуке о спојивости послова са судијском 

функцијом:  

 

-  Чланство у Надзорном одбору предшколске установе, није неспојиво са 

судијском функцијом. 

- Посао организације и спровођења припрема за полагање правосудног испита из 

предмета Трговинско право, није неспојиво са судијском функцијом. 

- Обављање послова члана у ,,Радној групи за анализу укупног броја и износа 

неисплаћених зарада у друштвеним предузећима и израду предлога за решавање 

овог  проблема“ и обављање послова у вези са писањем научног рада на тему из 

области заштите права на суђење у разумном року  у оквиру ,,Пројекта за 

решавање проблема задужења и престанка пословања“,  није неспојиво са 

судијском функцијом. 

- Посао спортског инструктора јоге није неспојив са судијском функцијом. 

- Посао члана Саветодавног одбора Удружења грађана „Академски покрет 

Србије“ није неспојив са судијском функцијом. 

- Посао члана Управног одбора Фондације „Др Константин Обрадовић за мир и 

развој демократије“ није неспојив са судијском функцијом. 

- Посао председника Ловачког удружења „Кикинда“ (ловац) и посао председника 

Суда части Ловачког савеза Војводине  није неспојив са судијском функцијом. 

- Чланство у Дисциплинско-такмичарској комисије Рагби Савеза Србије није 

неспојиво са судијском функцијом 

 

4.8.  Вредновање рада судија и председника судова 

 

 

Савет је у  2020. године вредновао рад  478 судија. Од тога броја, троје судија који 

су први пут изабране на судијску функцију у 2017. години, 45 судија на сталној функцији 

који су редовно вредновани, и 430 судија су ванредно вредновани. У децембру месецу 

2020. године донета је одлука о ванредном вредновању 42 судије, те се у току јануара 

месеца 2021. године очекује достављање решења о вредновању за још 27 судије. 
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478 судија које су вредноване током 2020. године 

 

 

Рад 461 судија је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

Рад 5 судија је вреднован оценом „успешно обавља судијску функцију“. Рад 12 

председника је вреднован оценом „изузетно успешно обавља функцију председника 

суда“(од тог броја осморо су вредновани и као судије).  

У току 2020. године, судије су на 7 одлука о оцени рада уложиле приговор. 

Комисија за одлучивање о приговору судија и председника судова на поступак вредновања 

и оцену рада је 3 приговора одбила, а 4 усвојила, те преиначила оцену рада. 

 

 

 

 

430 
[CATEGORY NAME] 

45 
[CATEGORY NAME] 

3 
[CATEGORY NAME] 
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5. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ – поступање Високог савета судства као 

другостепеног органа у дисциплинском поступку 

 

 У току 2020. године, Савет је, као другостепени орган одлучивао у 6 предмета по 

поднетим жалбама против решења Дисциплинске комисије Високог савета судства. У 

првом предмету Дисциплинска комисија је усвојила предлог Дисциплинског тужиоца за 

вођење дисциплинског поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90. сав 1. алинеја 

1. и 18. Закона о судијама и судију огласила одговорном за извршење дисциплинског 

прекршаја из члана 90. став 1. алинеја 1. и 18.  Закона о судијама и судији изрекла 

дисциплинску санкцију умањење плате у износу од 30% за период од 1 (једне) године. 

Судија и заступник судије су изјавили  жалбе. Високи савет судства је поводом поднетих 

жалби по службеној дужности преиначио решење Дисциплинске комисије Високог савета 

судства тако што је одбацио предлог за вођење дисциплинког поступка Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства против судије, услед престанка судијске функције на 

лични захтев. 

 У другом предмету Дисциплинска комисија је одбила предлог Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства за вођење дисциплинског поступка због дисциплинског 

прекршаја из члана 90. став. 1. алинеја 7. Закона о судијама. Заменик Дисциплинског 

тужиоца изјавио је жалбу и одлучујући по поднетој жалби, Савет је одбио жалбу и 

потврдио решење Дисциплинске комисије. 

  У трећем предмету Дисциплинска комисија је такође одбила предлог 

Дисциплинског тужиоца Високог савета судства за вођење дисциплинског поступка због 

дисциплинског прекршаја из члана 90. став. 1. алинеја 7. Закона о судијама. Заменик 

461 судија 
изузетно успешно 
обавља судијску 

функцију  

5 судија 
успешно обавља  

судијску функцију 

12 председника 
изузетно успешно 
обавља функцију 
председника суда 

Оцене судија на основу вредновања у 
2020. години 
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Дисциплинског тужиоца изјавио је жалбу и одлучујући по поднетој жалби, Савет је одбио 

жалбу као неосновану и потврдио решење Дисциплинске комисије. 

 У четвртом предмету Дисциплинска комисија је усвојила предлог Дисциплинског 

тужиоца за вођење дисциплинског поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90. 

став 1. алинеја 7. Закона о судијама, судију огласила одговорном за извршење наведеног 

дисциплинског прекршаја и изрекла дисциплинску санкцију умањење плате у износу од 

20% на период од 4 (четири) месеца. Судија је изјавио жалбу и одлучујући по поднетој 

жалби, Савет је усвојио жалбу, преиначио решење Дисциплинске комисије у делу одлуке о 

изреченој дисциплинској санкцији и за извршење  наведеног дисциплинског прекршаја 

изрекао дисциплинску санкцију јавну опомену. 

 У петом предмету Дисциплинска комисија је усвојила предлог за вођење 

дисциплинског поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90. став 1. алинеја 18. 

Закона о судијама и изрекла дисциплинску санкцију умањење плате у изосу од 20%  за 

период од 6 (шест) месеци. Заменик Дисциплинског тужиоца и заступник судије су  

изјавили жалбу и одлучујући  по поднетим жалбама, Савет је одбио жалбе као неосноване 

и потврдио решење Дисциплинске комисије. 

 У шестом предмету Дисциплинска комисија је усвојила предлог за вођење 

дисциплинског поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90. став 1. алинеја 17. 

Закона о судијама и судију је огласила одговорном за извршење наведеног дисциплинског 

прекршаја  и изрекла дисциплинску санкцију јавну опомену. Судија је изјавила жалбу  и 

одлучујући о поднетој жалби, Савет је одбио жалбу судије као неосновану и потврдио 

решење Дисциплинске комисије.  

 

6. АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНЕ 

САРАДЊЕ 

 

 

ИПА 2016 ЕУ ЗА СРБИЈУ – Подршка Високом савету судства 

 

Пројекат „ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, финансиран је од 

Европске уније (ИПА 2016) којим управља Делегација Европске уније у Републици Србији 

а спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). 

Корисник пројекта је Високи савет судства а пројекат координира активнисти са 

Министарством правде и подржава рад судова.  

Основни циљ пројекта је да допринесе напретку система правосуђа у Србији и 

владавине права у складу са захтевима за придруживање ЕУ. 

Анализом организације, функционисања и потреба Високог савета судства и његове 

Административне канцеларије, између осталог утврђена је потреба информатичког 

унапређења појединих пословних процеса из делокруга надлежности Високог савета 

судства, због чега је  у сарадњи са Министарством правде, уз техничку подршку Пројекта, 

развијен нови информациони систем под називом „Информациони систем за праћење рада 

судова – ИС ПРС“, који ће повезивањем институција у правосуђу допринети ефикаснијем 

и делотворнијем прикупљању, обради и размени података од значаја за рад правосуђа.  
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 На иницијативу пројекта, закључен је Протокол о сарадњи између Високог савета 

судства и Министатства правде, који је дао основ за: 

- техничку надградњу делова апликације који се односе на јединствено финансијско 

пословање у правосуђу, па тај део користи 155 судова опште и посебне надлежности и 

87 јавних тужилаштва;  

- заједничко коришћење базе личних листова судија и запослених у судству – користи 

Високи савет судства, Министарство правде и 155 судова;  

- хостовање система на серверу Министарства правде и његово одржавање.  

Техничка документација са спецификацијама за израду овог Информационог 

система (тзв. source code) је власништво пројекта, које ће бити пренето на Високи савет 

судства и Министарство правде крајем јануара 2021. године. 

     Организовано је 18 радионица за тестирање информационог система, као и 9 обука 

за 470 представника Високог савета судства, Министарства правде, судова и јавних 

тужилаштава за коришћење ове апликације. Такође, материјали са обука су снимљени, 

како би и касније, у току коришћења апликације, могли да буду коришћени.    

 

Јачање капацитета Високог савета судства и Административне канцеларије 

Поред  активности у вези са дисциплинском одговорношћу и етиком судија, као и 

израдом информационог система Високог савета судства, што представља директан 

допринос унапређењу капацитета Високог савета судства и његових радних тела, 

најзначајније остале активности из ове категорије су биле следеће: 

-Урађена је свеобухватна анализа рада и функционисања Високог савета 

судства и његове Административне канцеларије  

Анализа је показала да Административна канцеларија функционише са свега 60% 

свеукупних капацитета, а да су стручни капацитети најслабији у протеклих 11 година и 

износе свега 53% од укупно потребних. Такође, да овако слаби капацитети угрожавају 

вршење основних функција Високог савета судства задатих Уставом и законом. Анализа је 

усвојена на седници Високог савета судства 29. септембра 2020. године и представља 

полазни документ за разговоре са надлежним институцијама о унапређењу положаја и 

услова рада Високог савета судства као једне од водећих институција у Поглављу 23. Дате 

су 63 препоруке за унапређење, међу којима 15 за унапређење унутрашње структуре и 

систематизације радних места.  

-Дати су предлози за нормативно унапређење аката Високог савета судства 

-Пословник о раду Високог савета судства: препоруке измена Пословника су двојаке: 

измене које се могу извршити без измене законског оквира и измене које подразумевају 

такву нормативну интервенцију.  

-Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – дате су 

препоруке за унапређење тог акта;  

-Пословник о раду Етичког одбора:Урађена је и публикована свеобухватна анализа 

правног оквира за етику судија, релевантних упоредно-правних стандарда, као и 

постојећег Етичког кодекса за судије и Етичког кодекса за чланове Високог савета судства; 

-Правилник о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и судова: Ова 

експертска анализа је публикована и представља свеобухватан стручни осврт на правни 

оквир за дисциплинску одговорност судија, његову усклађеност са међународним 

стандардима, као и на вишегодишњу праксу дисциплинских органа. Анализа даје 

препоруке за унапређење правног оквира, као и унапређење рада дисциплинских органа. 
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Нарочито се бави и оправданошћу постојања дисциплинског прекршаја кршење Етичког 

кодекса у већој мери у Закону о судијама. 

 

-Нова интернет презентација Високог савета судства 

Ради повећања прегледности садржаја и транспарентности рада Високог савета 

судства, Пројекат је урадио предлог измена интернет презентације Високог савета судства 

који је прихваћен од стране Административне канцеларије. Нови изглед и садржина 

интернет странице Високог савета судства ће ускоро заменити постојећу презентацију. 

Нарочита пажња је посвећена страници за објављивање одлука дисциплинских органа. 

 

-Методологија за програмско-буџетско планирање је у завршној фази 

Програмско-буџетска методологија је у завршној фази израде и обухвата стратешко 

планирање обима и структуре посла судства, односно жељеног учинка израженог у броју 

решених предмета у средњорочном петогодишњем периоду, као и планирање потребних 

људских и финансијских ресурса за постизање планираног учинка.  

Методологија као улазни елемент користи стандарде за време потребно за 

решавање једног предмета који су утврђени у односу на категорије предмета стандардне и 

високе сложености у Методологији за вредновање предмета по тежини (пондерисање), 

усвојеној 2017. године.  

 

-Предлог измена Судског пословника 

Сачињен је предлог измена Судског пословника, који се односи на увођење 

пондерисања предмета, односно разврставање према сложености предмета, као и јачање 

планско-буџетске функције судова.  

 

Сарадња са Европском мрежом правосудих савета (ENCJ)  

 

        Током 2020. 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. 

         Разлог одлагања Генералне скупштине за коју је план био да се одржи 11. и 12. јуна 

2020. године у Бриселу је пандемија изазвана вирусом Covid-19. Стога је организована web 

конференција 11. јуна 2020. године на којој је усвојен план рада за 2020-2021. годину. Због 

кризе изазване виросом Covid-19 уместо детаљног четворогодишњег плана рада што је био 

случај до сада у овом једногодишњем плану предложена су општа упутства и теме које ће 

бити потребно детаљније развити током наредних недеља и месеци. У плану рада је као 

један од главних пројеката наведен је и „Независност и одговорност и квалитет правде“  у 

којем Савет учествује.  

  

Сарадња са  Oрганизацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) 

 Савет је и у 2020. години остваривао редовну сарадњу са Организацијом за 

европску безбедност и сарадњу. 

Представници ОЕБС-а су присуствовали седницама Изборне комисије и изборима 

за изборне чланове Савета, који су спроведени су 7. децембра 2020. године. Изборна 

комисија Високог савета судства је уз помоћ донације Мисије ОЕБС-а  за све чланове 
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бирачких одбора и судије гласаче обезбедила довољан број заштитних маски и 

дезинфекционих средстава.  

 

Сарадња са САВЕТОМ ЕВРОПЕ 

Високи савет судства је и током 2020. године у оквиру програма „Horizontal 

Facility“ учествовао у реализацији пројекта Савета Европе „Јачање независности и 

одговорности правосуђа“ који траје до маја 2022. године. Циљеви пројекта су пружање 

подршке нашем правосуђу у изградњи капацитета у области етике, интегритета, 

спречавања непримереног утицаја, као и односима са медијима – традиционалним и 

онлајн.    

Након успешних презентација публикације „Смернице за сузбијање непримереног 

утицаја на судије“ које су крајем претходне године организоване на апелационим 

подручјима у Нишу и Крагујевцу, почетком 2020. године у циљу даљег унапређења 

капацитета за спречавање ризика од непримереног утицаја на судије организована је у 

сарадњи са канцеларијом Савета Европе презентација ове публикације и за судије са 

апелационог подручја у Новом Саду.  

Пројектни тим „Horizontal Facility“ је пред крај прве фазе овог програма дао више 

препорука на основу којих је започела друга фаза пројекта организацијом Припремне 

радионице која је одржана 22. и 23. јануара 2020. године у Вршцу. Ова радионица је 

организована у циљу упознавања Високог савета судства, Државног већа тужилаца и 

Правосудне академије са активностима које се спроводе у пројекту „Јачање независности и 

одговорности правосуђа“ као што је побољшање избора учесника у активностима 

изградње капацитета и то судија, тужилаца, судијских и тужилачких помоћника, затим 

укључивање представника цивилног друштва и медија у активности изградње капацитета 

и интегрисање родне перспективе у избор учесника. 

Даље планиране активности у оквиру пројекта који се односе на јавне догађаје и 

обуке је омела пандемија изазвана вирусом Covid-19, а наставиће се кад епидемиолошки 

услови то дозволе уз поштовање мера за спречавање ширења вируса Covid-19. 

 

Сарадња са  Светском банком 

 Савет је током 2020. године остваривао сарадњу са Светском банком али у 

смањеном обиму јер је интензиван рад био онемогућен услед пандемије изазване вирусом 

Covid-19. 

 

УСАИД пројекат Владавине права у Србији 

 

Током 2020. године УСАИД пројекат Владавине права у Србији је спроводио 

активности које су се односиле на доставу писмена у судовима и праћење рада и 

напредовања професије судијских помоћника. 

УСАИД пројекат Владавине права у Србији у сарадњи са Министарством правде и 

Високим саветом судства извршио је измене у постојећем систему за аутоматско вођење 

предмета у судовима („АВП“) у циљу аутоматизације поступка доставе судских писмена и 

развоја могућности праћења успешности те доставе. Ове измене треба да доведу до 
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јединственог поступања свих судова опште надлежности, аутоматизације процеса уз 

поступно напуштање ручног расписивања, ефикасности доставе, смањења расхода, као и 

до могућности прецизнијег праћења успешности доставе. На тај начин значајно ће се 

олакшати и убрзати процес припрема, обраде, слања и евидентирања судских писмена, 

унапредити тачност података о примаоцима и читљивост адреса на повратницама, што 

треба да резултира и смањењем броја неуручених писмена, односно повећањем 

ефикасности доставе, а самим тим и до значајних уштеда за судове. Стога је Високи савет 

судства усвојио Смернице за израду доставница у судским поступцима којима је прописан 

образац доставнице са одговарајућим мерама.    

Радна група у којој су представници Високог савета судства, Министарства правде, 

Правосудне академије и професионалних удружења судијских помоћника и Пројекта, 

образована од стране Високог савета судства са задатком да у циљу унапређења положаја 

судијских помоћника изради предлог мера за уједначавање примене Правилника о 

критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника, као и 

предлога закона и подзаконских аката којима се уређују положај и послови судијских 

помоћника у складу са важећим нормативним оквиром и будућим уставним изменама у 

склопу преговора са Европском унијом и у 2020. години је  наставила са радом. 

Правилник о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских 

помоћника донет је у циљу објективног и непристрасног утврђивања успешности рада 

судијских помоћника, њиховог напредовања, очувања и унапређења стручности и 

оспособљености и подстицања најбољих резултата, јер унапређењем положаја судијских 

помоћника допринело би се и ефикаснијем раду судова. 

Радна група je у циљу унапређења положаја судијских помоћника упутила позив 

председницима седам пилот судова с којима је остварила сарадњу да доставе писано 

мишљење о поменутом Правилнику, проблемима који се јављају у његовој примени  на 

бази њихових мишљења и мишљења судија у тим судовима, као и да дају предлоге и 

препоруке за унапређење критеријума, мерила и поступка за оцењивање рада судијских 

помоћника. Позив да дају мишљење упућен је и удружењима судијских помоћника.  

Радна група је саставила и анониман Упитник за судијске помоћнике о унапређењу 

њиховог положаја и услова рада који је упућен пилот судовима и  на који су судијски 

помоћници дали одговоре. 

 

7. ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ  

 

 Поглавље 23 - правосуђе и основна права и акциони план за поглавље 23  

 

Високи савет судства редовно доставља извештај о статусу спровођења активности 

из  ревидираног 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.  

 

 

8. АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ПО ПОДНЕТИМ 

ПРИТУЖБАМА И ПРЕДСТАВКАМА НА РАД И ПОСТУПАЊЕ СУДИЈА И 

СУДОВА 

 

ИЗВЕШТАЈ  
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године  

о поступању по притужбама и представкама  

на рад судија и судова у републици Србији  
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Број примљених поднесака/притужби у 2020. години 

 
 

810 

 

Број притужби судија по чл. 29. Закона о судијама 

 

Број  поднесака  којима се судија обратио ВСС 

 

Посупање ВСС по пресуди Управног суда  

4 

 

3 

 

2 

Број допуна по којима се поново поступало у 2019. години   

229 

 

Укупан број нових и допуна у 2020. години по којима 

 се поступало у 2020.години 
 

1039 

 

Број притужби прослеђених суду сагласно члану 55. Закона о 

уређењу судова  

577 

Број основаних притужби  

 

55 

Број притужби које нису оцењене  

 

62 

Број неоснованих притужби 

 

287 

Број притужби у којима Високи савет судства није надлежан за 

поступање 

138 

Број обавештења прослеђених подносиоцу притужбе  252 

 

Број поднесака који су прослеђени Дисциплинском тужиоцу 

ВСС на поступање  

28 

Број поднесака који су прослеђени Државном већу тужилаца 12 

 

Број поднесака у којима се тражи уређење поднеска 

 

135 

Број предмета у којима је урађена службена белешка  182 

 

Број притужби које су одбачене у смислу члана 55. став 2. и 3. 

Закона о уређењу судова 

21 

Број предмета који су тренутно у раду (по свим предметима је 

поступано али се чека одговор, уређење или доказ о уручењу) 

396 

 

Укупан број предмета по којима је поступано у току 

2020.године 

 

 

1039 

 

 

У току 2020. године у Високом савету судства примљено је укупно 810 нових 

поднесака (представки/притужби) и 229 допуна које су везане за већ формиране предмете 

Високог савета судства, по којима је поступано, што износи укупно 1039 предмета.  

По свим предметима поступљено је у законом прописаним роковима. 

У 396 предмета који су евидентирани као тренутно у раду, чека се одговор суда, 

уређење поднеска или доказ о уручењу да би предмет био евидентиран као решен. 
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У 2020. години 7 судија се обратило Високом савету судства, од тога четири судије 

притужбом по члану  29. Закона о судијама, 2 притужбе су у раду, а у 2 Високи савет 

судства је одлучио решењм (једна је одбачена, а друга одбија као неоснована).  

У 3 поднеска којима су се судије обратиле Високом савету судства, једном судији је 

упућено обавештење, а у друга два поднеска сачињена је службена белешка јер је судијама 

престала судијска функција због навршења радног века и одласка у пензију. 

У 2 предмета Савет је поступао по пресуди Управног суда, у поновљеном поступку 

и одлучио решењем које је уручено судији.  

У односу на 810 нових предмета, Високи савет судства је у 577 предмета поступао 

сагласно члану 55. Закона о уређењу судова, тако што је притужбу проследио председнику 

суда на разматрање и оцену.  

 Поступајући по поднесцима/притужбама сагласно члану 55. Закона о уређењу 

судова, председник суда је Високом савету судства као и подносиоцу и председнику 

непосредно вишег суда доставио обавештење о основаности преитуже и у 55 предмета 

притужбу је ценио као основану, у 287 предмета је оценио да притужба није основана, а 62 

предмета притужбе нису оцењене од стране председника суда.   

 У 252 предмета од стране Високог савета судства подносиоцу поднеска упућено је 

обавештење, а у 138 да Високи савет судства није надлежан за поступање. 

28 предмета прослеђено је Дисциплинском тужиоцу Високог савета судства на 

надлежност, јер се указује на дисциплински прекршај из члана 90. Закона о судијама,  а у 

12 предмета у којима се указује на рад органа тужилаштва, поднесци су прослеђени 

Државном већу тужилаца. 

 У 182 предмета, поводом поднеска истог подносиоца, сличне садржине по којима је 

већ поступано или су непримереног и увредљивог садржаја или су НН и др ..., сачињена је 

службена белешка у смислу чл. 55. став 3. Закона о уређењу судова. 

Високи савет судства размотрио је и поступао по свим поднесцима којима су се 

странке у 2020.години обратиле притужбом или представком на рад суда, председника 

суда или судија.           

Све поднеске по којима је поступљено у 2020.-ој години у Групи за обраду 

притужби  Високог савета судства, потписао је судија Иван Јовичић, изборни члан 

Високог савета судства из реда судија и заменик председника Високог савета судства, који 

је од стране Савета одређен да поступа по притужбама. 

 

 

9. ПОСТУПАЊЕ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ СУДОВА 

 

У 2020. години евидентирано је укупно 255 предмета, од тога 123 жалбе на решења 

којима је одлучивано о правима и обавезама из радног односа (оцењивање, исплата, 

напредовање, распоређивање, премештај, додатно оптерећење на раду, годишњи одмор, 

трошкови превоза, одређивање коефицијента,  ћутање управе и остало); 86 жалбе на 

решења у дисциплинском поступку, престанак радног односа, удаљење са рада, интерни и 

јавни конкурс, трошкови поступка, ћутање управе и остало); 41 тужба против решења 

Жалбене комисије судова, 1 предмет који се односи на месечне извештаје о раду чланова 

Жалбене комисије судова, 1 предмет који се односи на обавештење о поступању Првог 

основног суда у Београду поводом интерног конкурса а у вези са анонимном притужбом 
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лица које је запослено у Првом основном суду у Београду чија је пријава недопуштена; 1 

предмет који се односи на указивање на незакониту одлуку Управног суда  У. бр.  

13116/2019 од 20.02.2020. године и 1 уставна жалба. 

По структури предмета у 2020. години, заведено је 20 жалби против решења о 

оцењивању; 11 жалби против решења о распоређивању; 16 жалби против решења о 

напредовању; 21 жалба на решења о годишњем одмору; 1 жалба на решење о неплаћеном 

одсуству; 3 жалбе на решења о плаћеном одсуству; 7 жалби на решење о трошковима 

превоза; 2 жалбе на решења о јубиларној награди; 5 жалби на решења о додатном 

оптерећењу на раду; 3 жалбе против решења о солидарној помоћи; 3 жалбе против решења 

о премештају; 3 жалбе против решења о почетку примене коефицијента; 8 жалби на 

решења о исплатама; 5 жалби због недоношења решења од стране првостепеног органа – 

ћутање управе и 11 жалби на решење о трошковима поступка. 

Против решења којима је одлучивано по конкурсу заведено је  53 жалби; 10 жалби 

против решења о престанку радног односа; 7 жалби против решења о удаљењу са рада; 11 

жалби против решења којима је одлучивано о дисциплинској одговорности државних 

службеника; 1 жалба због недоношења решења од стране првостепеног органа у законском 

року - ћутање управе, 2 жалбе на решења о трошковима поступка; 1 жалба против решења 

о распоређивању и 1 захтев за понављање поступка.  

Из 2019. године остало је нерешено 10 предмета, тако да је укупно у 2020. години у 

раду било 265 предмета.  

Решено је укупно 262 предметa и један предмет је решен на други начин. Остало је 

нерешено 2 предмета која су до дана подношења овог извештаја завршени.  

 

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 2020. 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 2020.  години 
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1) Захтеви: 

 

Ред.

бр. 

Тражилац  

информације 

Број 

поднетих 

захтева* 

Бр. 

усвојених- 

делимично 

усвој. 

захтева  

Број 

одбачених 

захтева 

 

Број 

одбијених 

захтева 

1. Грађани 64 64 0 0 

2. Медији 10 10 0 0 

3. Невладине орган. и 

др. удружења грађана  

4 4 0 0 

4. Политичке странке 0 0   

5. Органи власти 1 1   

6. Остали 1 1   

7. Укупно 80 80  0 

 

 

 

2) Жалбе: 

 

Ред 

бр. 

Тражилац 

информације 

Укупан број 

изјављених 

жалби 

Број 

жалби 

због  

одбијања 

захтева 

Број 

жалби на 

закључак 

о 

одбацивањ

у захтева 

Број жалби  

због 

непоступања 

по захтеву  

 

Број осталих 

жалби 

1. Грађани  12 0 0 12  

2. Медији 2   2  

3. Невладине 

орган. и  

др. удружења 

грађана  

0 0 0 0  

4. Политичке 

странке 

0 0 0                     0  

5. Oргани 

власти 

0 0 0 0  

6. Остали 0                 0 0                      0  

7. Укупно 14 0 0 14  

 

3) Трошкови поступка: 
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Трошкови наплаћивани Трошкови нису 

наплаћивани 

Укупан износ Број жиро рачуна  

0  

 

 

Информатор о раду органа 

 

Датум израде 

Информатора 

Објављен на 

Интернету 

Датум 

последњег 

ажурирања 

Израђен- 

није 

објављен 

Није 

израђен 

 

Разлози због 

којих није 

израђен 

01.08.2010. Да           29.02.2020.     

 

 

Одржавање обуке запослених 

Обука спроведена Разлози неспровођења обуке 

Да          Не  

 

Одржавање носача информација  

Редовно се одржавају Разлози неодржавања 

Да          Не  

 

 


