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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. 

 Послове правосудне управе које, према Закону о уређењу судова сада врши 

министарство надлежно за правосуђе, према Закону о уређењу судова ("Службени гласник 

РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15 и 106/15) преузима 

Високи савет судства од 01.јуна2016. године. Поред тога,  доношење Судског пословника 

и праћење његове примене такође по одредбама наведеног закона треба да пређе на 

Високи савет судства од 01. јуна 2016. године. 

Међутим, 12. фебруара 2016. године Народна скупштина Републике Србије 

усвојила је Закон о изменама Закона о уређењу судова, па се прописује да надлежности 

које се односе на послове правосудне управе, овлашћења за доношење акта којим се 

уређује унутрашње уређење и рад суда, надзор над применом тог акта, надлежности 

везане за предлагање и обим неопходних буџетских средстава, надзор над расподелом 

буџетских средстава, преузимање архиве, као и запослених у министарству надлежном за 

послове правосуђа који сада обављају послове који се преузимају, одлаже до 01. јануара 

2017. године.   
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Високи савет судства је својим дописом број 011-00-00002/2016-01 од 21. јануара 

2016. годинеМинистарству правде упутио допис да се преузимање надлежности одложи 

до 1. јануара 2017. године. Из образложења издвајамо да је нови рок утвђрен с обзиром на 

потребу да се преузимање надлежности поклопи са почетком фискалне године.  

 

1.2. Састав Високог савета судства 

 

 Пет изборних чланова Савета из реда судија ступило је на функцију 05. априла 

2011. године. Један изборни члан Савета из реда судија са листе апелационих судова 

ступио је на функцију 05. марта 2012. године, тако да ће ова година бити изборна за 

изборног члана Високог савета судства из реда судија са листе апелационих судова. 

 За време обављања функције у Савету, изборни чланови из реда судија ослобoђени 

су вршења судијске функције, а права из радног односа остварују у Савету. Чланови 

Савета по положају и изборни чланови Савета из реда адвоката и професора правног 

факултета остварују накнаду за рад у Савету. 

 Током 2015. године Савет је радио у непотпуном саставу од девет чланова, и то: 

Драгомир Милојевић, председник Савета, Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Бранка 

Банчевић, Александар Стоиљковски и Соња Видановић, изборни чланови Савета из реда 

судија, Никола Селаковић, министар правде, Петар Петровић, председник одбора Народне 

скупштине за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу. Проф. др Зорану 

Стојановићу, изборном члану Савета из реда професора правног факултета престала је 

функција у Савету15. октобра 2015. године. За новог члана Савета из реда професора 

правног факултета Народна скупштина изабрала јепроф. др Милана Шкулића, који је 

ступио на функцију у Савет 15. децембра 2015. године. 

 Изборни члан Савета из реда судија, Благоје Јакшић, је одлуком председника 

Високог савета судства број 119-00-22/2012-01 од 09. марта 2012. године удаљен са 

функције члана Високог савета судства до окончања кривичног поступка пред Посебним 

одељењем Вишег суда у Београду у предмету К По1 89/2011, који је и даље у току. 

 Од 26. октобра 2014. године Савет у свом саставу нема изборног члана из реда 

адвоката. Поред више позива да покрене и спроведе поступак за предлагање кандидата за 

изборног члана Савета из реда адвоката, Адвокатска комора Србије то није учинила. 

 

 Имајући у виду чињеницу да за пет изборних чланова Савета из реда судија мандат 

на који су изабрани истиче 05. априла 2016. године, то је председник Савета 05. октобра 

2015. године донео одлуку о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне 

чланове Високог савета судства из реда судија. Високи савет судства је, у законском року, 

спровео поступак предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из 

реда судија, за листу кандидата за Врховни касациони суд, Привредни апелациони суд и 

Управни суд, листу кандидата за више и привредне судове, листу кандидата за основне 

судове, прекршајне судове и Прекршајни апелациони суд и листу кандидата за судове са 

територије аутономних покрајина. 

 На основу записника Изборне комисије Високог савета судства, на седници 

одржаној 24. децембра 2015. године Високи савет судства је донео Одлуку о предлогу пет 

кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија који су добили 

највећи број гласова и предлог доставио Народној скупштини Републике Србије ради 

избора. 
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 Предложени кандидати  по листама кандидата су: 

 Листа кандидата за Врховни касациони суд, Привредни апелациони суд и Управни 

суд: Бранислава Горавица, судија Привредног апелационог суда; 

 Листа кандидата за више и привредне судове: Иван Јовичић, судија Вишег суда у 

Београду; 

 Листа кандидата за основне судове, прекршајне судове и Прекршајни апелациони 

суд: Славица Милошевић Газивода, судија Прекршајног суда у Београду и 

Матија Радојичић, судија Трећег основног суда у Београду; 

 Листа кандидата за судове са територије аутономних покрајина: Саво Ђурђић, 

судија Апелационог суда у Новом Саду. 

Извештај Изборне комисије о спроведеном поступку предлагања кандидата за 

изборне чланове Високог савета судства из реда судија представља саставни део овог 

извештаја.  

 

1.3. Административна канцеларија Високог савета судства 

 

У складу са Законом о Високом савету 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. 

 

За обављање послова из делокруга Административне канцеларије образују се 

следеће унутрашње јединице:  

1. Сектор за материјално-финансијске послове;  

2. Одељење за статусна питања судија;  

3. Одељење за припрему прописа и европске интеграције;  

4. Одељење за кадровске и опште послове;  

5. Група за писарницу (административно-техничке послове).  

 

У Сектору за материјално-финансијске послове обављају се стручно-оперативни 

и студијско-аналитички послови, који се односе на: планирање и извршење буџета за 

Савет; предлагање дела буџета за рад судова за текуће расходе, осим расхода за судско 

особље; планирање и реализација поступака јавних набавки за Савет и судове; расподелу 

и пренос средстава судовима у складу са надлежношћу Савета; праћење и анализу наплате 

судских такси; финансијско-рачуноводствене послове; евидентирање и праћење извршења 

буџета; квалитативну анализу утрошка средстава за Савет и судове са аспекта потребних 

средстава за несметан рад; сачињавање финансијских извештаја; вршење надзора над 

наменским коришћењем буџетских средстава и вршење надзора над финансијским и 

материјалним пословањем судова; достављање података за поступање овлашћеног лица по 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у вези са радом Сектора; 

и друге послове из области материјално-финансијских послова. У Сектору за материјално-

финансијске послове образују се следеће унутрашње јединице: 1) Одсек за буџет и 

аналитичко-планске послове, 2) Одсек за финансијско-рачуноводствене послове. 

                                                           
1
„Службени гласник РС“, бр. 31/13 и 137/14 
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Систематизовано је 11 радних места са укупно 11 државних службеника. Попуњено је 9 

радних места. 

Одељење за статусна питања судија обавља послове који се односе на: избор 

судија за трајно обављање судијске функције; престанак судијске функције; предлагање 

судија приликом првог избора на судијску функцију; избор и разрешење председника 

Врховног касационог суда и председника суда; избор судија поротника; премештај, 

упућивање и приговор о удаљењу судије; неспојивост вршења других служби и послова са 

судијском функцијом; вредновање рада судија и председника суда; давање сагласности на 

програм сталне обуке за судије и запослене у судовима и вршење надзора над његовим 

спровођењем; одређивање броја судија и судија поротника за сваки суд; питања имунитета 

судија; вођење личних листова за судије, судије поротнике и запослене у судовима; 

прикупљање и обраду статистичких података о раду судова и судија; праћење стања и 

предлагање мера у областима из делокруга Одељења; припрему анализа и информација из 

делокруга Одељења; припрему документације за поступање овлашћеног лица по 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са 

радом Одељења; обавља и друге послове из делокруга Одељења. Систематизовано је 7 

радних места са укупно 8 државних службеника. Попуњено је 7 радних места. 

Одељење за припрему прописа и европске интеграције обавља послове који се 

односе на: припрему прописа из надлежности Савета и припрему прописа којима се 

уређује рад Административне канцеларије; припрему мишљења о нацртима закона којима 

се уређује положај судија, организација и рад судова; припрему мишљења на системске 

законе које судови примењују или су од значаја за рад судова; припрему аката којима се 

одређује састав, трајање и престанак мандата чланова сталних радних тела Савета; 

припрему прописа којима се уређује начин рада сталних радних тела Савета; припрему 

аката којима се уређује вредновање рада судија, председника судова и судијских 

помоћника; припрему Етичког кодекса; припрему прописа којима се одређује број судија 

и судија поротника за сваки суд; спровођење Стратегије за реформу правосуђа из 

надлежности Савета; послове европских интеграција; припрему, спровођење и евалуацију 

пројеката; сарадњу са судским саветима других држава и међународним организацијама; 

праћење стања и предлагање мера у областима из делокруга Одељења; припрему анализа 

и информација из делокруга Одељења; припрему документације за поступање овлашћеног 

лица по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези 

са радом Одељења; обавља и друге послове из делокруга Одељења. Систематизовано је 8 

радних места са укупно 8 државних службеника. Попуњена су4 радна места. 

Одељење за кадровске и опште послове обавља послове који се односе на: 

припрему Нацрта кадровског плана; селекцију и избор кадрова; обуку, оцењивање и 

напредовање државних службеника; припрему аката који се односе на радноправни статус 

чланова Савета, државних службеника и намештеника; припрему уговора о ангажовању 

лица ради пружања експертских, преводилачких, техничких и других услуга; припрему 

аката који се односе на службена путовања у земљи и иностранству; послове безбедности 

здравља на раду; припрему плана интегритета; информатичке послове; вођење евиденција; 

административно- техничке послове; послове одржавања чистоће; праћење стања и 

предлагање мера у областима из делокруга Одељења; припрему анализа и информација из 

делокруга Одељења; припрему документације за поступање овлашћеног лица по 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са 

радом Одељења; обавља и друге послове из делокруга Одељења. Систематизовано је 8 
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радних места са укупно 5 државних службеника и 3 намештеника. Попуњено је 7 радних 

места. 

 Ове године посебно издвајамо за Извештај о раду, да је од 01. јануара 2015. године 

почела са радом писарница Високог савета судства, као посебан организациони облик - 

Група за писарницу, која је у потпуности оправдала очекивања и испунила послове и 

задатке који су јој стављени у надлежност. Група за писарницу обавља послове који се 

односе на: пријем, отварањe, прегледање, распоређивање, евидентирање, здруживање, 

достављање предмета и аката унутрашњим организационим јединицама; чување предмета 

у роковнику, развођење и архивирање предмета; издвајање и припрему поште за 

експедовање, франкирање и отпремање поште преко поштанске службе и интерном 

доставом путем курира; пријемну канцеларију – непосредни пријем поднесака од 

странака; информисање и пружање основних информација странкама у вези поднесака, 

основног обавештавања странака о кретању у решавању њихових захтева и других 

поднесака; чување архивираних предмета и одвајање архивске грађе од безвредног 

регистратурског материјала и архивске грађе, излучивање и уништавање безвредног 

регистратурског материјала; одређивање кратког садржаја предмета за уношење и чување 

података у систему за аутоматску обраду података; припрему документације за поступање 

овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о 

раду или у вези са радом Групе; обавља и друге послове из делокруга Групе. 

Систематизованасу3 радна места са укупно 2 државна службеника и 1 намештеник. 

Попуњена су3 радна места. 

У Савету се, као посебна унутрашња јединица, образује Кабинет председника 

Савета. Кабинет председника Савета обавља послове који се односе на: протоколарне 

послове; послове односа са јавношћу; послове сарадње са државним органима и 

организацијама; административно-техничку подршку у погледу припреме годишњих 

извештаја и рада председника Савета; вођење евиденција дневних активности и распореда 

састанака; вођење интерних књига у складу са прописима о канцеларијском пословању; 

састављање белешки са састанака и контакт листа; спољну и интерну комуникацију за 

потребе председника Савета и друге послове који су значајни за рад председника Савета. 

Систематизованасу 2 радна места са укупно 2 државна службеника. Радна места нису 

попуњена.   

Одређене послове из делокруга Административне канцеларије обављају 

самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица. Самостални извршиоци 

изван свих унутрашњих јединица обављају послове подршке дисциплинским органима, 

послове обраде и анализе притужби, административне послове и послове интерне 

ревизије. Самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица одговарају за свој рад 

секретару Савета. Административна канцеларија, у извршавању послова из свог 

делокруга, сарађује са државним и другим органима и организацијама јавне власти, а са 

судским саветима других држава ради упознавања са њиховим искуствима у раду. 

Систематизовано је 6 радних места са укупно 7 државних службеника. Попуњенасу4 

радна места. 

Укупан број систематизованих радних места је 46 са 44 државна службеника (од 

тога два државна службеника на положају) и четири намештеника. Од наведеног броја у 

Кабинету председника Савета, систематизована су два радна места, са два извршиоца. На 

дан 31. децембра 2015. године, у Административној канцеларији Високог савета судства 

има 40 запослених: од којих 34 државна службеника на неодређено време (2 државна 

службеника на положају, 32 државних службеника на извршилачким радним местима), 2 
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државна службеника на одређено време и 4 намештеника. На уговор о привременим и 

повременим пословима запослено је једно лице, као и једно лице по споразуму о 

привременом премештају. 

Одлуком о максималном броју запослених у Високом савету судства, број: 112-00-

67/2015-01 од 13.10.2015. године, укупан број систематизованих радних места у 

Административној канцеларији је 48. 

 У 2015. години извршено јепопуњавање три извршилачка радна места 

(преузимањем државних службеника из других државних органа и судова) и једно радно 

место намештеника.Два лица су ангажована по основу уговора о привременим и 

повременим пословима. У циљу ажурног обављања повећаног обима послова у току 2015. 

(од 01. октобра 2015. године) запослена су два извршиоца на одређено време на период до  

шест месеци. По основу Споразума о привременом премештају четири државна 

службеника (судијски сарадник у звању саветника и три виша судијска сарадника у звању 

самостални саветник) из Првог основног суда у Београду и Трећег основног суда у 

Београду привремено су премештена у Високи савет судства на период од три и шест 

месеци. Радни однос престао је за три извршиоца, и то: за два извршиоца радни однос је 

престао на основу отказа државног службеника (једном у јануару 2016. године), а једном 

по сили закона. 

 Имајући у виду обим посла и прописану надлежност Савета, постоји хитна потреба 

да се попуне сва упражњена систематизована радна места, а реализација ће се у току 2016. 

године одвијати сходно Одлуци о максималном броју запослених у Високом савету 

судства
2
, одобреним финансијским средствима и у оквиру кадровског плана. 

У складу са одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције, којим је 

прописано да су државни органи обавезни да спроводе своје планове интегритета, Савет је 

у септембру 2015. године сачинио Извештај о спровођењу плана интегритета и исти је 

достављен Агенцији за борбу против корупције. 

У циљу остваривања безбедности и здравља на раду у априлу 2015. године израђен 

је Правилник о безбедности и здрављу на раду, у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здрављу на раду.  

 

 У протеклој години у писарници Високог савета судства је запримљено 7.657 

предмета по свим материјама и 546 предмета у oдељењу Жалбене комисије судова, што је 

укупно 8.203 предмета. Евидентирано је 11.073 промена у смислу евидентирања 

поднесака, допуна, изјашњења, враћене експедиције. У 2015. години архивирано је 17.772 

предмета из претходних година. Поред савремених средстава за рад (персоналних 

рачунара, штампача, фотокопир машине и скенера) ради се и на унапређењу рада 

админитративно-техничких послова писарнице у смислу аутоматизације исте што ће 

допринети још ефикаснијим и бољим резултатима. 

 

 Стручно усавршавање запослених и обуке 

 

 У области стручног усавршавања запослених, током 2015. године запослени у 

Савету су похађали следеће обуке: 

1. Енглески језик – 30 запослених (Програм поделе власти - УСАИД); 

                                                           
2
 Одлука о максималном броју запослених у Високом савету судства од 13. октобра 2015. године. 
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2. Интегритет државних службеника – један запослени (MATRA 

PATROL,програм Владе Холандије); 

3. Спречавање сукоба интереса и контрола имовине функционера –  два 

запослена  (Служба за управљање кадровима); 

4. Обука за полагање испита за службеника за јавне набавке – два запослена  

(Служба за управљање кадровима); 

5. Устројство државне управе  – два запослена (Правосудна академија); 

6. Примена Закона о заштити узбуњивача – један запослени (Правосудна 

академија); 

7. Обука за полагање стручног испита за лице забезбедност и здравље на раду – 

један запослени (Техпро д.о.о. Београд); 

8. Буџетско рачуноводство и извештавање – један запослени (Служба за 

управљање кадровима); 

9. Курс за буџетскокњиговодство – један запослени (Институт за економију и 

финансије); 

10. Право на приступ информацијама од јавног значаја – један запослени (Служба 

за управљање кадровима); 

11. Етика и интегритет – три запослена (Служба за управљање кадровима); 

12. Вођење централне кадровске евиденције – један запослени (Служба за 

управљање кадровима); 

13. Писана комуникација у администрацији – један запослени (Служба за 

управљање кадровима); 

14. Практича примена новина у Закону о безбедности и здрављу на раду – један 

запослени(Техпро д.о о. Београд) 

15. Базе података – напредни ниво – један запослени (Служба за управљање 

кадровима); 

16. Етика у државној управи – један запослени (Служба за управљање кадровима); 

17. Управљање образовањем и обуком правосуђа (Програм Конгреса и Владе 

САД). 

 

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 здравственим 

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 и 

Евиденције захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, Евиденција о 

исплатама накнаде за рад члановима Високог савета судства по положају и изборним 

члановима и Евиденција о исплатама накнаде за рад члановима Жалбене комисије.  
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У 2015. 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 2015. 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 2015. 

године благовремено вршила ажурирање података у наведеном регистру.  

 

 Рад Комисије Високог савета судства за одлучивање о приговорима на решење 

о оцени судијског помоћника у 2015. години  
 

 Како је раније именованој Комисији за одлучивање о приговорима на решење о 

оцени судијских помоћника истекао мандат 03. децембра 2015. године, то је Високи савет 

судства донео на XXVI седници која је одржана 01. децембра 2015. године одлуку о 

именовању Комисије Високог савета судства за одлучивање о приговорима на решење о 

оцени судијског помоћника образована је одлуком Високог савета судства, у следећем 

саставу: Соња Видановић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије; Бата Цветковић, судија Врховног касационог суда, члан Комисије; 

Соња Павловић, судија Врховног касационог суда, члан Комисије; Зорица Китановић, 

судија Управног суда, члан Комисије; Зорка Добривојевић, судија Прекршајног 

апелационог суда, члан Комисије; Зоран Симић, судија Привредног суда у Лесковцу, члан 

Комисије и Саша Дујаковић, судија Вишег суда у Нишу, члан Комисије. За секретара 

Комисије одређена је Смиља Спасојевић, начелник Одељења за статусна питања судија у 

Административној канцеларији Високог савета судства. 

 Комисија је у току 2015. године одржала пет седница и разматрала је укупно 21 

предмет по приговору судијских помоћника на решење о оцени. У 11 предмета приговор 

је усвојен и предмет враћен на поновно одлучивање, а у 10 предмета приговор је одбијен 

као неоснован. Од 10 предмета који су враћени председницима судова на поновно 

одлучивање, у 3 предмета су поново изјављени приговори, које је Комисија одбила као 

неосноване. 

 По пресудамаУправног суда којима је уважена тужба судијског помоћника и 

предмет враћен Комисији на поновно одлучивање разматрано је 6 приговора.Против 

донетих решења Комисије у 2015. години, није покренут ни један управни спор, 

подношењем тужбе Управном суду. 
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1.4. Јавност рада Високог савета судства 

 

 У Кабинету председника Високог савета судства систематизовано је једно радно 

место за односе са јавношћу, које је упражњено од 01. јануара 2015. године. Oд 04. мaja 

2015. гoдинe у Сaвeту као Саветник за комуникацију за односе са јавношћу ради Јована 

Гошевац Рајовић. Ова сарадња је омогућена преко Америчке агенције за међународну 

сарадњу (USAID), кроз „Пројекат за јачање капацитета Високог савета судства“. 

 Поред редовног посла у Кабинету председника Савета, води се рачуна и о 

редовном ажурирању Информатора о раду Савета, ажурности интернет стране Савета и о 

унапређењу дизајна веб стране Савета.  

 Високи савет судства информише јавност објављивањем саопштења, одржавањем 

конференција за новинаре, одговорима на питања и захтеве новинара, објављивањем 

дневних редова и закључака са седница Савета, одржавањем јавних седница, поступањем 

по захтевима за достављање информација од јавног значаја и објављивањем Информатора 

о раду, Годишњег извештаја о раду, као и свих одлука и других општих аката у 

„Службеном гласнику РС“ и на интернет страни Савета. 

 Високи савет судства је у 2015. години одржао једну седницу отворену за јавност и 

то на захтев судије против кога је вођен дисциплински поступак. Седници су поред 

чланова Савета присуствовали и судија против кога је вођен дисциплински поступак, 

заступник судије и представници медија.  

 Законом о изменама и допунама Закона о Високом савету судства („Службени 

гласник РС“ бр. 106/15) од 29. децембра 2015. године седнице Савета су јавне, а Савет 

може да одлучи да седница буде затворена за јавност, ако то належу интереси јавног реда 

или заштита тајности података, као и у случајевима одређеним Пословником о раду 

Високог савета судства. 

 Савет је током 2015. године објавио 92 саопштења за јавност. Саопштења су 

објављена на интернет страни Савета, прослеђена штампаним и електронским медијима.  

 Интервјуи и гостовањау медијима председника Високог савета судства Драгомира 

Милојевића у току 2015. године: 

 Интервју председника Високог савета судства, днeвни лист „Пoлитикa”, 04. jaнурa 

2015. гoдинe; 

 Прeдсeдник Висoкoг сaвeтa судствa, Дрaгoмир Mилojeвић je гoстoвao у Jутaрњeм 

прoгрaму РТВ Пинк, 26. мaртa 2015. гoдинe; 

 Интервју председника Високог савета судства, днeвни лист „Наше новине“, 13. 

jунa2015. гoдинe; 

 Интервју председника Високог савета судства, днeвни лист „Вечерње новости“,  26. 

дeцeмбрa2015. гoдинe. 

 

1.5. Информатор о раду 

 

 Ажурирање података објављених у Информатору о раду извршено је 25. маја 2015. 

године и 15. јануара 2016. године. Информатор о раду објављен је у електронској верзији 

на интернет страници Савета, а одштампани текст Информатора о раду може се преузети 

на пријавници Савета.Информатор о раду сачињен је у складу са чланом 39. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних 
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органа (“Сл. гласник РС”, број 68/10). Информатор о раду је достављен Поверенику за 

информације од јавног значаја 25. јануара 2016. године.  
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2. СРЕДСТВА ЗА РАД И ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Aктивности Сектора за материјално-финансијске пословеу Високом савету судства 

усмерене су на спровођење надлежности Високог савета судства прописаних Законом о 

Високом савету судства
3
 и Законом о уређењу судова

4
, 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 2016 годину за раздео 5 - Високи 

савет судства и раздео – 6 Судови, израђен је у складу са Упутством за припрему буџета 

РС за 2016. 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 Секторсамостално сарађује са Министарством финансија и Управом за 

трезор, судовима, Министарством правде, Народном банком Србије и Републичким 

јавним правобранилаштвом. 

 

I   Високи савет судства  
 

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

 

У складу са Законом о буџету РС за 2015. годину
5
и Планом извршења буџета ВСС, 

извршен је буџет за раздео 5 – Високи савет судства.  
Преглед апропријација и извршења буџета за Високи савет судствау 2015. години 

Позиција 

конто 
О п и с Апропријација Извршено 

Извршење 

 апропријација у  % 

411 Плате,додаци,накнаде запослених (зараде) 58.541.000,00 52.968.121,25  90,48 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.479.000,00 9.475.920,04 90,43 

413 Накнаде у натури 350.000,00 292.332,00 83,52 

414 Социјална давања запосленима 600.000,00 136.837,32 22,81 

415 Накнаде трошкова  за запослене 5.480.000,00 4.159.664,52 75,91 

416 Награде запосленима и остали расходи 186.000,00 179.225,55 96,36 

421 Стални трошкови 1.800.000,00 1.441.172,94 79,67 

422 Трошкови путовања 1.800.000,00 1.137.895,93 63,22 

422 Трошкови путовања – ИПА 2013 1.000.000,00 305.649,00 30,56 

423 Услуге по уговору 6.390.000,00 5.579.512,61 87,32 

423 Услуге по уговору – ИПА 2013 6.380.000,00 5.884.309,64 92,23 

425 Текуће поправке и одржавање 250.000,00 104.186,00     41,67 

426 Материјал 1.700.000,00 1.630.350,52 95,90 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00 999,33 99,93 

485 Накнаде штете – ИПА 2013 1.230.000,00 814.842,70 66,25 

512 Машине и опрема 400.000,00 390.918,81 97,73 

УКУПНО  96.588.000,00 84.665.360,86 87,66 

                                                           
3
„Службени гласникРС“број116/08, 101/10, 88/11 и 106/15 

4
„Службени гласник РС“ број 116/08,101/11, 101/13, 106/15 и  40/15 – др.закон 

5
„Службени гласник РС“ број 142/14 
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2.2. Подаци о платама запослених у Високом савету судства 

 
Преглед коефицијената и основице за све категорије запослених 

 

 

2.3. 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  

 

 

2.4. 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 Основица Коефицијенти  

Члан Високог савета судства из реда судија 29.835,87 6 

Секретар савета  (положај друге групе ) 17.101,29 8 

Председник жалбене комисије судова (положај друге групе ) 17.101,29 8 

Помоћник секретара ( положај треће групе ) 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 Врховног касационог суда и Високог савета  судства 40.980,00 

Министар правде 13.660,00 

Председник Одбора за правосуђе и државну управу  13.660,00 

Изборни члан из реда адвоката 27.320,00 

Изборни члан из реда професора правног факултета  27.320,00 
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2.5. Јавне набавке – спроведени поступци ЈН у 2015. години 

 

 

II  Судови 

 
2.6. 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 2015. годину
6
, 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  извршење буџета 

413 - накнаде у натури   5,400,000.00 3,255,000.00 

414 - социјална давања судијама  5,000,000.00 4,918,031.97 

416 – награде запосленима   17,600,000.00 17,117,484.48 

421 - стални трошкови   35,000,000.00 34,498,623.38 

422 - трошкови путовања  20,000,000.00 

 

14,767,129.80 

 
423 - услуге по уговору   259,000,000.00 258,875,773.66 

483 - новчане казне и пенали по решењу судова  1,081,327,000.00 1,080,145,264.06 

485 – накнаде штете нанете од стране државних органа  546,676,000.00 

 

529,095,121.65 

 

 

УКУПНО 

 

1,970,003,000.00 

 

1,942,672,429.00 

 
 

Глава у буџету 6.5                                                                                       

АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ 
апропријација  извршење буџета  

411 - плате, додаци и накнаде  1,036,577,796.60 977,369,891.58 

412 - социјални доприноси  186,465,306.31 177,094,997.11 

413 - накнаде у натури  300,000.00 169,300.00 

415 - накнада трошкова за судије  44,140,000.00 43,960,725.18 

421 - стални трошкови  62,315,000.00 55,504,053.69 

422 - трошкови путовања  3,000,000.00 1,898,784.46 

423 - услуге по уговору  35,000,000.00 34,683,938.95 

426 - материјал  20,000,000.00 19,262,649.11 

                                                           
6
„Службени гласник РС“ број 142/14 

Ред

бр 

Врста 

поступка 

Опис 

предмета јавне 

набавке 

Процењена 

вредност 

без ПДВ-а 

Уговорена 

вредност 

без ПДВ-а 

Уговорена 

вредност  

са ПДВ-ом 

Назив и седиште 

изабраног понуђача 

Датум 

закључења 

уговора 

1. 

Преговарачки 
поступак без 

објављивања 

јавног позива 
JН бр. 1 

Услуга 
одржавања 

рачуноводственог 

програма 
“Трезор” 

2.500.000,00 2.006.550,00 2.407.860,00 

“Завод за унапређење 

пословања” д.о.о. 
Устаничка бр. 64/14 

Београд 

25.05.2015. 

2. 

Преговарачки 

поступак без 

објављивања 
јавног позива 

JН бр. 2 

Услуга 

одржавања 
софтвера 

“БПМИС” 

за планирање 
буџета судова 

2.300.000,00 2.160.244,92 2.592.293,90 

“СРЦ системске 

интеграције“ д.о.о. 

Булевар Михајла 
Пупина165в 

Београд 

10.07.2015. 
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482 - порези, обавезне таксе и казне 500,000.00 251,911.00 

УКУПНО 1,388,298,102.91 1,310,196,251.08 

Глава у буџету 6.6                                                                                                  

ВИШИ СУДОВИ 
апропријација извршење буџета 

411 - плате, додаци и накнаде 1,782,045,649.78 1,749,352,512.28 

412 - социјални доприноси  322,134,677.36 317,732,363.85 

413 - накнаде у натури  540,000.00 194,875.00 

415 - накнада трошкова  15,700,000.00 15,220,958.66 

421 - стални трошкови  274,250,000.00 257,761,585.56 

422 - трошкови путовања  5,000,000.00 4,863,245.00 

423 - услуге по уговору  800,000,000.00 795,814,536.20 

426 - материјал  55,000,000.00 54,936,905.84 

482 - порези, обавезне таксе и казне  1,000,000.00 595,181.00 

УКУПНО 3,255,670,327.14 3,196,472,163.39 

 

 

Глава у буџету 6.7                                                                                                 

ОСНОВНИ СУДОВИ 
апропријација извршење буџета 

411 - плате, додаци и накнаде 5,540,958,380.97 5,450,188,178.57 

412 - социјални доприноси  988,072,369.11 975,564,694.60 

413 - накнаде у натури  1,540,000.00 1,239,648.27 

415 - накнада трошкова  49,560,000.00 49,003,469.12 

421 - стални трошкови  714,200,000.00 686,361,664.67 

422 - трошкови путовања  12,000,000.00 8,752,821.75 

423 - услуге по уговору  1,385,117,000.00 1,378,153,321.40 

426 - материјал  200,000,000.00 190,759,425.69 

482 - порези, обавезне таксе и казне  3,000,000.00 2,254,987.51 

УКУПНО 8,894,447,750.08 8,742,278,211.58 

 

Глава у буџету 6.8                                                                                                 

ПРИВРЕДНИ СУДОВИ 
апропријација извршење буџета 

411 - плате, додаци и накнаде 790,505,825.66 763,960,104.91 

412 - социјални доприноси  141,511,363.35 136,704,473.76 

413 - накнаде у натури  1,300,000.00 357,680.00 

415 - накнада трошкова  5,400,000.00 5,068,438.94 

421 - стални трошкови  100,200,000.00 98,977,820.62 

422 - трошкови путовања  6,000,000.00 5,450,419.41 

423 - услуге по уговору  30,000,000.00 28,909,090.46 

426 - материјал  40,000,000.00 39,025,107.50 

482 - порези, обавезне таксе и казне  700,000.00 412,091.66 

483 - новчане казне и пенали по решењу судова 500,000.00 370,344.76 

УКУПНО 1,116,117,189.01 1,079,235,572.02 

 
 

 

Глава у буџету 6.9                                                                                                  

ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ 
апропријација извршење буџета 

411 - плате, додаци и накнаде 740,109,702.42 

 

720,077,610.69 

 412 - социјални доприноси  133,210,766.94 128,987,586.22 

413 - накнаде у натури  1,900,000.00 1,832,539.00 

415 - накнада трошкова  18,420,000.00 17,752,497.78 

421 - стални трошкови  268,450,000.00 268,079,059.41 

422 - трошкови путовања  6,000,000.00 5,921,477.16 

423 - услуге по уговору  110,000,000.00 109,971,941.85 

426 - материјал  70,000,000.00 69,997,879.65 
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482 - порези, обавезне таксе и казне  550,000.00 435,335.15 

УКУПНО 1,348,640,469.36 

 

1,323,055,926.91 

  

2.7. Исплата нематеријалне штете по пресудама домаћих и страних судова у 2015. год. 

 

Високи савет судства је на име нематеријалне штете по пресудама домаћих и страних 

судова вршио трансфер средстава судовима са главе 6.0 – Судови, економске 

класификације 483 – новчане казне и пенали по решењу судова.  

 

 Укупна средства трансферисана судовима по пресудама Европског суда за људска 

права у Стразбуру износе 109.468.795,91 дин. 

 Укупна средства трансферисана судовима по основу повреде права на суђење у 

разумном року износе 127.414.662,13 дин. 

 
2.8. Стање доцњи судова 

 

Преглед доцњи по врстама судова на дан 31.12.2015.године 

Шифра СУДОВИ 421 422 423 426 укупно 

30211 Апелациони судови 1,910,212.57 0.00 5,562,519.88 10,679.99 7,483,412.44

30225 Виши судови 6,009,197.08 41,963.00 440,561,712.54 1,239,749.13 447,852,621.75

30226 Основни судови 19,812,830.38 98,989.51 680,391,077.56 6,682,056.53 706,984,953.98

30227 Привредни судови 3,432,824.63 0.00 742,231.78 318,280.80 4,493,337.21

30233 Прекршајни судови 5,811,219.46 71,114.42 79,492,508.59 2,958,546.95 88,333,389.42

36,976,284.12 212,066.93 1,206,750,050.35 11,209,313.40 1,255,147,714.80УКУПНО:

 

Образложење: 

- економска класификација 421 – трошкови за енергетске, комуналне и комуникационе услуге  

- економска класификација 422 – трошкови службених путовања 

- 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 8. маја 2015. године Савет је донео Правилник о изменама и 

допунама Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање 

рада судија и председника судова
7
. Изменама и допунама прецизиране су одредбе о раду 

Комисије за вредновање рада судија и председника судова, одредбе о могућности 

комисије за вредновање рада судија и председника судова да цени оправданост разлога 

изнетих на разговору са судијом, односно председником суда, а који могу бити од значаја 

за остваривање прописаних критеријума и мерила за вредновање. 

 Одлуку о образовању Комисије за вредновање рада судија и председника судова,  

Савет је донео на седници одржаној 22. септембра 2015. године. Комисију чине три члана 

Савета из реда судија, и то: Мирољуб Томић, председник комисије, Бранка Банчевић, члан 

Комисије и Соња Видановић, члан Комисије. 

 Правилник о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и 

председника судова Савет је донео на седници одржаној 8. маја 2015. године
8
. Новим 

Правилником прописана је дисциплинска одговорност не само судија, како је то било 

према раније важећем Правилнику, већ и дисциплинска одговорност председника судова. 

Правилник је усклађен са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о судијама и 

Законика о кривичном поступку. Такође, у току примене раније важећег Правилника 

сагледани су недостаци у примени у пракси, које је било потребно отклонити, како би се 

омогућила његова ефикаснија примена. 

 На седници одржаној 22. септембра 2015. године донет је Правилник о раду 

Изборне комисије Високог савета судства
9
. Новим Правилником побољшана су решења 

која се односе на поступање Изборне комисије у поступку предлагања кандидата за 

изборне чланове Савета из реда судија.Административна канцеларија је пружала стручну 

и административну помоћ у изради аката које је донела Изборна комисија Високог савета 

судства у вези са спровођењем поступка предлагања кандидата за изборне чланове Савета 

из реда судија, и то: Упутство за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне 

чланове Високог савета судства из реда судија, Правила о раду бирачких одбора за 

спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из 

реда судија и Одлука о изборним радњама и роковима за спровођење поступка предлагања 

кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија. Изборни поступак је  

отпочео доношењем одлуке председника Савета о отпочињању постука предлагања 

кандидата за изборне чланове Савета из реда судија 05. октобра 2015 године, избори су  

одржани 21. децембра 2015. године. Није било приговора на изборни посутпак.  

У току 2015. године окончан је рад на правилнику који уређује оцењивање рада 

судијских помоћника. У раду Радне групе учествовали су члан Савета из реда судија, 

судијаВрховног касационог суда, судија Управног суда, судија вишег суда, судија 

привредног суда, судија основног суда, судија прекршајног суда, представник 

Министарства правде, представник Удружења судијских и тужилачких помоћника, 

представник Асоцијације правосудних саветника Србије и запослени из Административне 

канцеларије. Усвајање наведеног правилника очекује се у првом кварталу 2016. године, у 

року који је прописан Законом о изменама и допунама Закона о уређењу судова
10

. 

                                                           
7
 ,,Службени гласник РС“, број 41/15 

8
 ,,Службени гласник РС“, број 41/15 

9
,,Службени гласник РС“, број 83/15 

10
,,Службени гласник РС“, број 106/15 
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 У 2015. години донета су и акта у вези унутрашње организације и рада Савета и 

Административне канцеларије. Дана 17. септембра 2015. године донета је Одлука о 

изменама и допунама Кућног реда и Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби и 

чувању печата и штамбиља.Разлог за доношење Oдлуке о изменама и допунама Кућног 

реда је формирање писарнице у просторијама Високог савета судства и потребе да се 

уреди коришћење и приступ писарници Високог савета судства. Потреба за доношењем 

Oдлуке о изменама и допунама одлуке о употреби и чувању печата и штамбиља је настала 

након доношења Правилника о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности 

судија и председника судова, којим су успостављени печати Дисциплинског тужиоца и 

Дисциплинске комисије Високог савета судства.  

Дана 21. маја2015. године донет је Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања. 

Наведени Правилник  донет је у року који је прописан Законом о заштити узбуњивача.У 

циљу примене одредаба Закона о заштити узбуњивача у Савету је одређен државни 

службеник који је овлашћен за пријем информација и вођење поступка у вези са 

узбуњивањем. 

Током 2015. године Високи савет судства је у складу са чланом 13. алинеја 21 

Закона о Високом савету судства давао мишљење на нацрте законе – Нацрт закона о 

заштити права на суђење у разумном року, Нацрт закона о извршењу и обезбеђењу, Нацрт 

закона о платама у јавном сектору.  

У вези са израдом јединственог прописа о платама које се финансирају из буџета 

Републике Србије и каталога радних места, Високи савет судства се у више наврата 

обраћао дописима Министарству правде и Министарству за државну управу и локалну 

самоуправу (26. јануара, 12. фебруара, 20. марта и 04. маја), указујући на специфичан 

положај запослних у Високом савету судства, на ширину области рада и надлежност 

Високог савета судства и разлоге због којих је сматрамо да је неопходно размотрити 

положај запослених у Високом савету судства и издвојити их из јединственог прописа о 

платама које се финансирају из буџета.  

Сва акта Савета су истакнута на интернет страни Савета. 
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4. СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 Високи савет судства је у 2015. години одржао 28 редовних седница и девет 

телефонских седница. Седнице се по правилу одржавају једном недељно. О свим 

седницама Савета сачињени су записници. Дневни редови, записници одржаних седница и 

усвојени закључци са седница објављују се на интернет страници Савета. Седнице Савета 

се тонски снимају и сачињена је архива звучних записа. 

 

4.1. Избор судија на сталну судијску функцију 

 

4.1.1. Избор судија апелационих судова 

  

 Високи савет судства је у 2015. години расписао пет и спровео пет огласа за избор 

судија апелационих судова у Републици Србији. Укупно је изабрано 16 судија 

апелационих судова, и то: 

 Високи савет судства је 24. октобра 2014. године у „Службеном гласнику РС”, број 

115/14 огласио избор судија за Апелациони суд у Новом Саду и за Апелациони суд 

у Нишу за попуну седам упражњених судијских места. На наведени оглас пријаве 

је поднело 116 кандидата. Савет је у поступку који је спроведен на основу 

наведеног огласа на седници одржаној 20. фебруара 2015. године донео одлуке о 

избору седам судија на сталну судијску функцију, и то четири судије у 

Апелационом суду у Новом Саду и три судије у Апелационом суду у Нишу. 

Одлуке о избору судија за апелационе судове, са образложењем, објављене су у 

„Службеном гласнику“ Републике Србије број 24/15 од 06. марта 2015. године.  

 Високи савет судства је 27. марта 2015. године у „Службеном гласнику РС”, број 

30/15 огласио избор судија за Апелациони суд у Београду и за Апелациони суд у 

Крагујевцу за попуну осам упражњених судијских места. На наведени оглас 

пријаве је поднело 242 кандидата. Савет је у поступку који је спроведен на основу 

наведеног огласа на седници одржаној 29. маја 2015. године донео одлуку о избору 

пет судија за Апелациони суд у Крагујевцу, која одлука је објављена у „Службеном 

гласнику РС“, број 51/15 од 12. јуна 2015. године, а на седници одржаној 9. јуна 

2015. године, донео одлуку о избору три судије за Апелациони суд у Београду, која 

одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 52/15 од 17. јуна 2015. 

године.  

 Високи савет судства је 30. октобра 2015. године у „Службеном гласнику РС”, број 

65/15 огласио избор судија за Апелациони суд у Нишу запопуну једног 

упражњеног судијског места. На наведени оглас пријаве је поднело 49 кандидата. 

Савет је у поступку који је спроведен на основу наведеног огласа на седници 

одржаној 30. октобра 2015. године донео одлуку о избору једног судије за 

Апелациони суд у Нишу, која одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, 

број 93/15 од 13. новембра 2015. године.  

 

4.1.2. Избор судија виших судова 

 

Високи савет судства је у 2015. години расписао осам огласа и спровео девет огласа за 

избор судија виших судова у Републици Србији, јер је током 2015. године реализован и 

један оглас који је расписан током 2014. године. 
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 Високи савет судства је 24. октобра 2014. године у „Службеном гласнику РС”, број 

115/14 огласио избор судија заВиши суд у Сомбору за два упражњена судијска 

места. На наведени оглас пријаве је поднело 23 кандидата. Високи савет судства је 

након спроведеног поступка:  

 На седници одржаној 20. фебруара 2015. године донео одлуке о избору две 

судије на сталну судијску функцију. Одлуке о избору судија заВиши суд у 

Сомбору, са образложењем, објављене су у „Службеном гласнику“ 

Републике Србије број 24/15 од 06. марта 2015. године. 

 Високи савет судства је 27. марта 2015. године у „Службеном гласнику РС”, број 

30/15 огласио избор четири судије за Виши суд у Београду, једног судије за Виши 

суд у Врању, пет судија за Виши суд у Новом Саду, једног судије за Виши суд у 

Сремској Митровици и две судије за Виши суд у Чачку. На наведени оглас пријаве 

је поднело 346 кандидата. Високи савет судства је након спроведеног поступка:  

 На седници одржаној 9. јуна 2015. године, донео одлуку о избору четири 

судије за Виши суд у Београду, која одлука је објављена у „Службеном 

гласнику РС“, број 52/15 од 17. јуна 2015. године.  

 На седници одржаној 24. јуна 2015. године, донео одлуку о избору једног 

судије за Виши суд у Врању, пет судија за Виши суд у Новом Саду, једног 

судије за Виши суд у Сремској Митровици и две судије за Виши суд у 

Чачку, која одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 59/15 од 

2. јула 2015. године.  

 Високи савет судства је 2. јула 2015. године у „Службеном гласнику РС”, број 

59/15 огласио избор једног судије судије за Виши суд у Крагујевцу. На наведени 

оглас пријаве је поднело 26 кандидата и  

 Високи савет судства је 24. јула 2015. године у „Службеном гласнику РС”, број 

65/15 огласио избор једног судије судије за Виши суд у Краљеву и три судије у 

Вишем суду у Нишу. На наведени оглас пријаве је поднело 70 кандидата.  

 На седници одржаној 30. октобра 2015. године, Савет је донео одлуку о 

избору једног судије за Виши суд у Крагујевцу,  једног судије за Виши суд 

у Краљеву и три судије за Виши суд у Нишу, која одлука је објављена у 

„Службеном гласнику РС“, број 93 од 13. новембра 2015. године. 

 

 

4.1.3. Избор судија за Привредни апелациони суд 

  

 Високи савет судства је 29. априла 2015. године у „Службеном гласнику РС”, број 

38/15 огласио избор судија за Привредни апелациони суд, ради попуне два упражњена 

судијска места. На наведени оглас пријаве је поднело 24 кандидата.  

 Савет је у поступку који је спроведен на основу наведеног огласа, на седници 

одржаној 4. септембра 2015. године, донео одлуку о избору две судије на сталну судијску 

функцију. Одлука о избору судија за Привредни апелациони суд, са образложењем, 

објављена је у „Службеном гласнику“ Републике Србије број 77/15 од 9. септембра 2015. 

године.  
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4.1.4. Избор судија Прекршајног апелационог суда 

 

 Високи савет судства је 3. октобра 2014. године у „Службеном гласнику РС”, број 

105/14 огласио избор судија за Прекршајни апелациони суд за попуну осам 

упражњених судијских места. На наведени оглас пријаве је поднело 259 кандидата. 

Савет је у поступку који је спроведен на основу наведеног огласа: 

 На седници одржаној 13. марта 2015. године донео одлуке о избору девет  

судија на сталну судијску функцију и утврдио предлог за Народну 

скупштину за избор једног кандидата за судију Прекршајног апелационог 

суда на трогодишњи мандат. Одлука о избору судија на сталну судијску 

функцију за Прекршајни апелациони суд са образложењем објављена је у 

„Службеном гласнику РС“ , број 28/15 од 20. марта 2015. године, а предлог 

за избор једног судије на трогодишњи мандат Савет је доставио Народној 

скупштини. Народна скупштина је на Четвртој седници Првог редовног 

заседања у 2015. години, одржаној 17. априла 2015. године донела Одлуку о 

избору судије који се први пут бира на судијску функцију за  Прекршајни 

апелациони суд, која одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 

35/15 од 17. априла 2015. године. 

 

4.2. Предлагање кандидата Народној скупштини за први избор на судијску 

функцију 

 

4.2.1. Избор судија основних судова 

 

 Високи савет судства је у 2015. години расписао 26 и спровео 15 огласа за избор 

судија основних  судова у Републици Србији, с тим што је спровео три огласа која су 

расписана у 2014. години. 

 

 Високи савет судства је 27. марта 2015. године у „Службеном гласнику РС”, број 

30/15 огласио избор једног судије за Основни суд у Алексинцу, две судије за 

Основни суд у Краљеву, три судије за Основни суд у Крушевцу, четири судије за 

Основни суд у Лебану, пет судија за Основни суд у Лесковцу, пет судија за 

Основни суд у Новом Саду, једног судије за Основни суд у Обреновцу, две судије 

за Основни суд у Панчеву, три судије за Основни суд у Пироту, две судије за 

Основни суд у Пријепољу и једног судије за Основни суд у Чачку. На наведени 

оглас пријаве је поднело 831 кандидата. 

 На седници одржаној 24. јуна 2015. године  донео Одлуку о предлогу једног 

кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Основни суд у 

Чачку. 

 На седници одржаној 4. септембра 2015. године,  Савет је донео Одлуку о 

предлогу пет кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Основни суд у Лесковцу и Одлуку о предлогу четири кандидата који се 

први пут бирају на судијску функцију у Основни суд у Лебану. 

 На седници одржаној 7. октобра 2015. године, Савет је донео Одлуку о 

предлогу 5 кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Основни суд у Новом Саду.  
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 На седници одржаној 17. новембра 2015. године, Савет је донео Одлуку о 

предлогу једног кандидата који се први пут бира на судијску функцију у 

Основни суд у Алексинцу и Одлуку о предлогу три кандидата који се први 

пут бирају на судијску функцију у Основни суд у Пироту.  

 На седници одржаној дана 22. јануара 2016. године Савет је донео Одлуку о 

предлогу два кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Основном суду у Краљеву, 

 На седници одржаној 27. јануара 2016. године Савет је донео Одлуку о 

предлогу три кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Основном суду у Крушевцу,  

 На седници одржаној 27. јануара 2016. године Савет је донео Одлуку о 

предлогу два кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Основном суду у Пријепољу, 

 На седници одржаној 19. фебруара 2016. године Савет је донео Одлуку о 

предлогу два кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Основном суду у Панчеву.     

 

 Високи савет судства 12. јуна 2015. године у „Службеном гласнику РС”, број 51/15 

огласио избор 12 судија за Први основни суд у Београду, три судије за Други 

основни суд у Београду и три судије за Трећи основни суд у Београду. На наведени 

оглас пријаве је поднело 363 кандидата.  

  Поступање Савета по овом огласу је још увек у току. 

 

 Високи савет судства у „Службеном гласнику РС”, број 59/15 од 2. јула 2015. 

године огласио избор четири судија за Основни суд у Крагујевцу, три судије за 

Основни суд у Неготину, три судије за Основни суд у Чачку и седам судија за 

Основни суд у Новом Саду. На наведени оглас пријаве је поднело 362 кандидата.  

 

 На седници одржаној 7. октобра 2015. године Савет је донео Одлуку о 

предлогу седам кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Основни суд у Новом Саду.  

 На седници одржаној 17. новембра 2015. године Савет је донео Одлуку о 

предлогу два кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Основни суд у Неготину. 

 На седници одржаној дана 22. јануара 2016. године Савет је донео Одлуку о 

предлогу три кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Основном суду у Чачку,  

 На седници одржаној 27. јануара 2016. године Савет је донео Одлуку о 

предлогу четири кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Основном суду у Крагујевцу. 

 

 Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”, број 65/15 од 24. јула 2015. 

године огласио избор две судија за Основни суд у Бачкој Паланци, две судије за 

Основни суд у Великој Плани, четири судије за Основни суд у Врању, две судије 

за Основни суд у Врбасу, две судије за Основни суд у Ивањици, три судије за 

Основни суд у Лазаревцу, две судије за Основни суд Лозници и једног судију за 

Основни суд у Прибоју.На наведени оглас пријаве је поднело 356 кандидата. 
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 На седници одржаној 7. октобра 2015. године Савет је донео Одлуку о 

предлогу два кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Основни суд у Врбасу и Одлуку о предлогу два кандидата који се први пут 

бирају на судијску функцију у Основни суд у Бачкој Паланци. 

 На седници одржаној 30. октобра 2015. године Савет је донео Одлуку о 

предлогу два кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Основни суд у Лозници.  

 На седници одржаној 1. децембра 2015. године Савет је  донео Одлуку о 

предлогу четири кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Основни суд у Врању.  

 На седници одржаној дана 22. јануара 2016. године Савет је донео Одлуку о 

предлогу једног кандидата за избор судија у Основном суду у Прибоју 

 На седници одржаној 27. јануара 2016. године Савет је донео Одлуку о 

предлогу два кандидата за избор судија у Основном суду у Ивањици. 

 Поступање Савета по огласима за Основни суд у Великој Плани и Основни 

суд у Лазаревцу је још увек у току. 

 

 Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”, број 78/14 од 25. јула 2014. 

године, огласио избор десет судија Основног суда у Нишу и осам судија Основног 

суда у Новом Саду.   

 На седници одржаној 20. фебруара 2015. годинеСавет је донео Одлуку о 

предлогу девет кандидата који се први пут бирају на судијску функцију 

уОсновни суд у Нишу. Такође, донео је одлуку о избору једног судије на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Нишу.  

 На седници одржаној 20. фебруара 2015. годинеСавет је донео Одлуку о 

предлогу осам кандидата који се први пут бирају на судијску функцију 

уОсновни суд у Новом Саду. 

 

 Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”, број 115/14 од 24. октобра 

2014. године, огласио избор двоје судија Основног суда у Сјеници. 

 На седници одржаној 20. фебруара 2015. годинеСавет је донео Одлуку о 

предлогу једног кандидата који се први пут бира на судијску функцију 

уОсновни суд у Сјеници. 

 

4.2.2. Избор судија привредних судова 

 

 Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”, број 30/15 од 27. марта 2015. 

године огласио избор четири судије за Привредни суд у Београду и Привредни суд 

у Ужицу. На наведени оглас пријаве је поднето 117 пријава.  

 На седнициодржаној 9. јуна 2015. године, Савет је донео Одлуку о предлогу 

једног кандидата који се први пут бира на судијску функцију уПривредни 

суд у Ужицу.  

 На седници одржаној 19. фебруара 2016. године Савет је донео Одлуку о 

предлогу четири кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у 

Привреном суду у Београду 
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4.2.3. Избор судија прекршајних судова 

  

 Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”, број 30/15 оф 27. марта 2015. 

године огласио избор за попуну два судијска места за Прекршајни суд у Врању, 

два судијска места за Прекршајни суд у Крагујевцу, два судијска места за 

Прекршајни суд у Зрењанину, четири судијска места за Прекршајни суд у Нишу и 

два судијска места за Прекршајни суд у Шапцу. На наведени оглас поднето је 330 

пријава.  

 На седници одржаној 30. октобра 2015. године, Савет је донео одлуку о 

предлогудва кандидата за Прекршајни суд у Шапцу и два кандидата за 

Прекршајни суд у Зрењанину; 

 На седници одржаној 1. децембра 2015. године, Савет је донео одлуку о 

предлогудва кандидата за Прекршајни суд у Врању и четири кандидата за 

Прекршајни суд у Нишу. 

 Високи савет судства је на седници одржаној 27. јануара 2016. године донео 

Одлуку о предлогу једног кандидата за избор судије у Прекршајном суду у 

Крагујевцу. 

  

 Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”, број 59/15 од 02. јула 2015. 

године огласио избор за попуну једног судијског места за Прекршајни суд у 

Пожаревцу. На наведени оглас пријаве је поднело 11 кандидата.   

 На седници одржаној 24. децембра 2015. године, Савет је донео одлуку о 

предлогуједног кандидата за Прекршајни суд у Пожаревцу. Међутим, како 

је предложени кандидат одустао након предлагања, по наведеном огласу 

одлука је донета на Првој редовној седници Савета у 2016. години дана 

12.01.2016. године, када је предложен други кандидат Народној скупштини 

за избор једног судије у Прекршајном суду у Пожаревцу.  

  

 Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”, број 65/15 од 26. јула 2015. 

годинеогласио избор за попуну једног судијског места за Прекршајни суд у 

Горњем Милановцу, за попуну два судијска места за Прекршајни суд у Крагујевцу 

и за попуну два судијска места за Прекршајни суд у Панчеву.На наведени оглас 

поднето је 152 пријаве.  

 

 На седници одржаној 27. јануара 2016. годинеСавет је донео Одлуку о 

предлогу једног кандидата за избор судије у Прекршајном суду у 

Крагујевцу и Одлуку о предлогу једног кандидата за избор судије у 

Прекршајном суду у Горњем Милановцу. 

 

4.2.4. Поступање Високог савета судства по захтевима судија за повратак на 

судијску функцију 

 

 Високи савет судства је у 2015. години одлучивао о два захтева судија који су 

одлукама Уставног суда враћени на судијску фукнцију.  Одлучујући о поднетим захтевима, 

Високи савет судства је у једном случају уважио захтев судије за повратак на судијску 

функцију и одлуком Високог савета судства изабран је на сталну судијску функцију, док 
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је други захтев за повратак одбијен, јер је утврђено да нису испуњени услови за повратак 

на судијску функцију.  
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TАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ - ИЗБОР СУДИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2013-2015 ГОДИНЕ 

 

Редни 

број 

Датум 

седнице 

Назив суда за који се 

врши избор 

Изабрано 

судија из 

другог суда 
(напредовање) 

Изабрано 

судија из 

реда 

судијских и 

тужилачких 

помоћника 

Изабрано 

судија из 

реда 

полазника 

Правосудне 

академије 

Изабрано 

судија из 

реда 

осталих 

лица  

Укупно 

изабрано 

судија 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

1.  04.03.2014 Врховни касациони суд 8    8 

2.  05.09.2014 Врховни касациони суд 6    6 

3.  23.12.2014 Врховни касациони суд 1    1 

Врховни касациони суд укупно: 15    15 

АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ 

1.  22.10.2013 Апелациони суд у 

Београду 

12    12 

2.  22.10.2013 Апелациони суд у 

Крагујевцу 

4    4 

3.  22.10.2013 Апелациони суд у Нишу 8    8 

4.  22.10.2013 Апелациони суд у Новом 

Саду 

6    6 

5.  17.06.2014 Апелациони суд у 

Београду 

5    5 

6.  17.06.2014 Апелациони суд у 

Крагујевцу 

5    5 

7.  17.06.2014 Апелациони суд у Новом 

Саду 

5    5 

8.  20.02.2015 Апелациони суд у Нишу 3    3 

9.  20.02.2015 Апелациони суд у Новом 

Саду 

4    4 

10.  29.05.2015 Апелациони суд у 

Крагујевцу 

5    5 

11.  09.06.2015 Апелациони суд у 

Београду 

3    3 

12.  30.10.2015 Апелациони суд у Нишу 1    1 

Апелациони судови укупно: 61    61 

ВИШИ СУДОВИ 

1.  05.12.2013 Виши суд у Београду 15    15 

2.  05.12.2013 Виши суд у Зрењанину 1    1 

3.  05.12.2013 Виши суд у Крагујевцу 2    2 

4.  05.12.2013 Виши суд у Лесковцу 3    3 

5.  05.12.2013 Виши суд у Нишу 6    6 

6.  05.12.2013 Виши суд у Новом Саду  8    8 

7.  05.12.2013 Виши суд у Чачку 2    2 

8.  21.10.2014 Виши суд у Београду 6    6 

9.  31.07.2014 Виши суд у Новом Пазару 4    4 

10.  05.09.2014 Виши суд у Новом Пазару 1    1 

11.  05.09.2014 Виши суд у Новом Саду 3    3 

12.  20.02.2015 Виши суд у Сомбру 3    3 

13.  09.06.2015 Виши суд у Београду 4    4 

14.  24.06.2015 Виши суд у Врању 1    1 

15.  24.06.2015 Виши суд у Новом Саду 5    5 
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16.  24.06.2015 Виши суд у Сремској 

Митровици 

1    1 

17.  24.06.2015 Виши суд у Чачку 2    2 

18.  30.10.2015 Виши суд у Крагујевцу 1    1 

19.  30.10.2015 Виши суд у Краљеву 1    1 

20.  30.10.2015 Виши суд у Нишу 3    3 

21.  09.12.2014 Виши суд у Смедереву 1    1 

Виши судови укупно: 73    73 

ОСНОВНИ СУДОВИ 

Редни 

број 

Датум 

седнице 

Назив суда за који се 

врши избор 

Изабрано 

судија из 

другог суда 
(напредовање) 

Изабрано 

судија из 

реда 

судијских и 

тужилачких 

помоћника 

Изабрано 

судија из 

реда 

полазника 

Правосудне 

академије 

Изабрано 

судија из 

реда 

осталих 

лица  

Укупно 

изабрано 

судија 

1.  28.05.2013 Први основни суд у 

Београду 

 2 1  3 

2.  28.05.2013 Основни суд у Ваљеву   1  1 

3.  28.05.2013 Основни суд у Вршцу   1  1 

4.  28.05.2013 Основни суд у Нишу   2  2 

5.  28.05.2013 Основни суд у Новом 

Пазару 

  2  2 

6.  28.05.2013 Основни суд у Новом 

Саду 

  2  2 

7.  28.05.2013 Основни суд у Пожеги   1  1 

8.  20.05.2014 Основни суд у  

Димиторвграду 

 1  3 4 

9.  05.09.2014 Основни суд у Врбасу  4   4 

10.  09.12.2014 Основни суд у Ивањици  4   4 

11.  09.12.2014 Основни суд у Крагујевцу  4   4 

12.  09.12.2014 Основни суд у Новом 

Пазару 

 5  1 6 

13.  09.12.2014 Основни суд у Сјеници  1  1 2 

14.  13.11.2014 Први основни суд у 

Београду 

 10 2  12 

15.  23.12.2014 Основни суд у 

Мајданпеку 

 3   3 

16.  23.12.2014 Основни суд у Пироту  2   2 

17.  20.02.2015 Основни суд у Нишу 1 7 1 1 10 

18.  20.02.2015 Основни суд у Новом 

Саду 

 7 1  8 

19.  20.02.2015 Основни суд у Сјеници    1 1 

20.  24.06.2015 Основни суд у Чачку  1   1 

21.  04.09.2015 Основни суд у Лебане  4   4 

22.  04.09.2015 Основни суд у Лесковцу  4 1  5 

23.  07.10.2015 Основни суд у Бачкој 

Паланци 

 2   2 

24.  07.10.2015 Основни суд у Врбасу  2   2 

25.  07.10.2015 Основни суд у Новом 

Саду 

 5   5 

26.  07.10.2015 Основни суд у Новом 

Саду 

 6 1  7 

27.  30.10.2015 Основни суд у Лозници  2   2 

28.  17.11.2015 Основни суд у Алексинцу  1   1 
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29.  17.11.2015 Основни суд у Неготину  2   2 

30.  17.11.2015 Основни суд у Пироту  3   3 

31.  01.12.2015 Основни суд у Врању  4   4 

Основни судови укупно: 1 86 16 7 110 

ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 

Редни 

број 

Датум 

седнице 

Назив суда за који се 

врши избор 

Изабрано 

судија из 

другог суда 

(напредовање) 

Изабрано 

судија из 

реда 

судијских и 

тужилачких 

помоћника 

Изабрано 

судија из 

реда 

полазника 

Правосудне 

академије 

Изабрано 

судија из 

реда 

осталих 

лица  

Укупно 
изабрано 
судија 

1.  13.03.2015 
Прекршајни апелациони 

суд 
9   1 10 

 

ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ 

1.  28.05.2013 Прекршајни суд у 

Београду 

  4  4 

2.  05.12.2013 Прекршајни суд у 

Неготину 

 1  1 2 

3.  20.05.2014 Прекршајни суд у 

Прешеву 

 1   1 

4.  20.05.2014 Прекршајни суд у Сјеници 1    1 

5.  23.12.2014 Прекршајни суд у 

Неготину 

 1 1  2 

6.  21.04.2015 Прекршајни суд у 

Београду 

 8 2 1 11 

7.  30.10.2015 Прекршајни суд у 

Зрењанину 

 2   2 

8.  30.10.2015 Прекршајни суд у Шапцу  1  1 2 

9.  01.12.2015 Прекршајни суд у Врању  2   2 

10.  01.12.2015 Прекршајни суд у Нишу  3 1  4 

11.  24.12.2015 Прекршајни суд у 

Пожаревцу 

 1   1 

Прекршајни судови укупно 1 20 8 3 32 

 
ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 

1.  11.07.2013 Привредни апелациони 

суд 

3    3 

2.  23.09.2014 Привредни апелациони 

суд 

4 1   5 

3.  04.09.2015 Привредни апелациони 

суд 

2    2 

Привредни апелациони суд укупно 9 1   10 

 

ПРИВРЕДНИ СУДОВИ 

1.  11.07.2013 Привредни суд у Београду 1 1   2 

2.  11.07.2013 Привредни суд у Ваљеву 1 1   2 

3.  11.07.2013 Привредни суд у Новом 

Саду 

 1   1 

4.  11.07.2013 Привредни суд у Панчеву  1   1 
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5.  11.07.2013 Привредни суд у Сомбору  1   1 

6.  11.07.2013 Привредни суд у 

Суботици 

2    2 

7.  05.09.2014 Привредни суд у Зајечару  1   1 

8.  30.09.2014 Привредни суд у Зајечару  1   1 

9.  05.09.2014 Привредни суд у Новом 

Саду 

2 1   3 

10.  05.09.2014 Привредни суд у Панчеву  1   1 

11.  30.09.2014 Привредни суд у 

Пожаревцу 

 2   2 

12.  21.10.2014 Привредни суд у Београду 2    2 

13.  09.06.2015 Привредни суд у Ужицу  1   1 

Укупно привредни судови 8 12 0 0 20 

 

УПРАВНИ СУД 

Редни 

број 

Датум 

седнице 

Назив суда за који се врши 

избор 

Изабрано 

судија из 

другог суда 

(напредовање) 

Изабрано 

судија из 

реда 

судијских 

и 

тужилачки

х 

помоћника 

Изабрано 

судија из 

реда 

полазника 

Правосудне 

академије 

Изабрано 

судија из 

реда 

осталих 

лица  

Укупно 

изабрано 

судија 

1.  11.07.2013 Управни суд 3 6   9 

2.  05.09.2014 Управни суд 3 1   4 

Управни суд укупно 6 7   13 

СВИ СУДОВИ УКУПНО 183 126 24 11 344 

      

Назив суда за који се врши избор: 

Изабрано 

судија другог 

суда 

(напредовање) 

Изабрано 

судија из 

реда 

судијских 

и 

тужилачки

х 

помоћника 

Изабрано 

судија из 

реда 

полазника 

Правосудне 

академије 

Изабрано 

судија из 

реда 

осталих 

лица  

Укупно 

изабрано 

судија 

Врховни касациони суд 15    15 

Апелациони судови 61    61 

Виши судови 73    73 

Основни судови 1 86 16 7 110 

Прекршајни апелациони суд 9   1 10 

Прекршајни судови 1 20 8 3 32 

Привредни апелациони суд 9 1   10 

Привредни судови 8 12 0 0 20 
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Управни суд  6 7   13 

СВИ СУДОВИ УКУПНО: 183 126 24 11 344 

      

 

ИЗАБРАНО КАНДИДАТА ПО 

КАТЕГОРИЈАМА У ПЕРИОДУ ОД 2013-2015 

 

 

Изабрано 

судија из 

другог суда 

(напредовање) 

Изабрано 

судија из 

реда 

судијских  

помоћника 

Изабрано из 

реда 

полазника 

Правосудне 

академије 

Изабрано 

из реда 

осталих 

лица 

Укупно 

изабрано 

судија 

Укупно изабрано судија у 2013. години 77 14 14 1 106 

Укупно изабрано судија у 2014. години 57 44 3 5 109 

Укупно изабрано судија у 2015. години 48 68 7 5 128 

ИЗАБРАНО 2013-2015 УКУПНО: 183 126 24 11 344 

 

4.3. Избор и разрешење председника суда 

 

Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”, број 48/15 од 2. јуна 2015. 

године огласио избор председника за Виши суд у Врању, Виши суд у Панчеву, Виши суд 

у Прокупљу, Основни суд у Панчеву, Основни суд у Прокупљу и Прекршајни суд у 

Неготину. 

 На седници одржаној 7. октобра 2015. године, Савет је донео одлуку о предлогутри 

кандидата за председнике суда и Народној скупштини доставио предлог одлуке за избор 

председника за Виши суд у Панчеву, Основни суд у Панчеву и Основни суд у Прокупљу.  

 Народна скупштина је на Четвртој седници Другог редовног заседања у 2015. 

години, одржаној 5. новембра 2015. године донела Одлуку о избору председника за Виши 

суд у Панчеву, Основни суд у Панчеву и Основни суд у Прокупљу, која одлука је 

објављена у „Службеном гласнику РС“, број 92/15 од 6. новембра 2015. године. 

 Високи савет судства је, на предлог министра правде, покренуо два поступка за 

утврђивање разлога за разрешење председника суда.  

 У једном поступку је утврђено постојање разлога за разрешење председника суда 

због кршења обавеза установљених прописима за обављање послова судске управе и 

Високи савет судства је упутио предлог Народној Скупштини за разршење председника 

Основног суда у Ваљеву. 

 Други поступак за утврђивање разлога за постојање разлога за разрешење 

председника поступак није окончан у 2015. години. 

 

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.  

 Високи савет судства је током 2015. године донео 16 одлука о премештају судија, и 

то: 12 одлука о премештају судија основног суда, три одлуке о премештају судија 

прекршајног суда и једну одлуку о премештају судије апелационог суда.  

 Високи савет судства током 2015. годиненије донео ни једну одлуку о премештају 

судија поротника. 
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4.5. Упућивање судија 

 

4.5.1. Упућивање судија у други суд 

 

 Високи савет судства је донео четири одлуке о упућивању судија на рад у други 

суд и све четири одлуке о упућивању судија се односе на судије прекршајног суда, које су 

упућене на рад у други прекршајни суд. 

  На основу члана 13. став 5. Закона о организацији и надлежности државних 

органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких 

кривичних дела („Службени гласник РС”, бр. 42/02, 27/03, 39/03, 60/03, 67/03, 29/04, 

58/04, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11, 101/11 и 32/13), Високи савет судства је две 

судијеупутио у Посебно одељење Вишег суда у Београду, не период од годину дана.   

 

 

4.5.2. Упућивање судија у складу са чланом 21. Закона о судијама 

 

 Високи савет судства је, на предлог министра правде, донео једну одлуку о 

упућивању судије на рад у Министарство правде, за које време упућивања судија је 

ослобођена вршења судијске функције.  

 

4.6. Упућивање судија на обавезан здравствени преглед у складу са чланом 

.... Закона о судијама 

 

  На предлог председника суда, Високи савет судства је током 2015. године донео 

једну одлуку о упућивању судија на обавезан здравствени преглед.   

 

4.7. Одлучивање о спојивости вршења других послова са судијском 

функцијом 

 

 Високи савет судства је током 2015. годинерешавао пет захтева судија, ради 

одлучивања о спојивости других послова са судијском функцијом. 

 У три случаја је нашао да се не ради о спојивости судијске функције и то са 

чланством у Стручном савету Јавнобележничке коморе Србије, са послом сарадника за 

наставу на предмету Пословно право на Машинском факултету Универзитета у Нишу и 

чланством у Комисији за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање 

послова стечајног управника. 

 У два случаја Високи савет судства је утврдио неспојивост других послова са 

судијском функцијом и то да је заступање ФК Црвена звезда у поступку пред 

Арбитражним судом Фудбалског савеза Србије, као и да је вршење функције судије 

поротника неспојиво са обављањем посла судског вештака. 

 

4.8. Престанак судијске функције 

 

   Високи савет судства је у 2015. години донео 77 одлука о престанку судијске 

функције, и то: 48 одлука због навршења радног века, 22 одлуке на лични захтев, четири 

одлуке због губитка радне способности и три одлуке о престанку судијске функције 

разрешењем због учињеног тешког дисциплинског прекршаја. 
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Престанак судијске функције 
 

2013 

Разлог за престанак судијске функције 

 

Објављено у „Сл. гласник РС“, 2013  

 

Навршење радног века 80 

На лични захтев 37 

Због трајног губитка 3 

Разрешење 1 

 

Укупно: 

 

121 

 

2014 

Разлог за престанак судијске функције 

 

Објављено у „Сл. гласник РС“, 2014  

Навршење радног века 64 

На лични захтев 51 

Због трајног губитка 2 

Разрешење 3 

 

Укупно: 

 

120 

2015 

Разлог за престанак судијске функције 

 

Објављено у „Сл. гласник РС“, 2015  

Навршење радног века 48 

На лични захтев 22 

Због трајног губитка 4 

Разрешење 3 

 

Укупно: 

 

77 
 

Укупно престанак судијске функције  

2013-2015 

 

318 

 

 

4.9. Студијска путовања 

 

 Високи савет судства је, одлучујући у смислу члана 30. став 8. Закона о судијама, 

донео 121 одлуку о упућивању судија на студијска путовања.  

 

4.10. Именовање судија поротникау судовима на територији Републике 

Србије у 2015. години и престанци функције судијама поротницима 

 

Високи савет судства је 6. фебруара 2015. године у „Службеном гласнику РС”, број 

15/15 и 5. фебруара 2015. године у дневном листу „Политика”, огласио именовање судија 

поротника за судове где се није пријавио довољан број кандидата, као и за судове за које 

није било поднетих пријава за именовање судија поротника, и то за:  Основни суд у Брусу 

-7 места;  Основни суд у Димитровграду – 7 места; Основни суд у Ивањици – 11 места; 
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Основни суд у Куршумлији – 10 места;  Основни суд у у Трстенику -11 места; што укупно 

износи 46 места за именовање судија поротника. 

Високи савет судства је, по наведеном огласу, на седници одржаној 17. марта 2015. 

године, донео Одлуку о именовању судија поротника за мандатни период од пет година, у 

судовима опште надлежности, која је објављена у („Службеном гласнику РС”, број 28/15 

од 20. марта 2015. године. 

Током 2015. године, Високи савет судства је донео 14 одлука о престанку функције 

судије поротника, на лични захтев. Из других законских разлога није било престанака 

функције судијама поротницима. 

 

 

4.11. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ - поступање Високог савета судства 

као другостепеног органа у дисциплинском поступку 

 

 Високи савет судства је у току 2015. године као другостепени орган у  

дисциплинском поступку одлучивао у 13 предмета, по жалбама судија и Дисциплинског 

тужиоца. 

 Дисциплински поступци су вођени због следећих дисциплинских прекршаја: 

 

- Пропуштање судије да тражи изузеће у предметима у којима постоји разлог за 

изузеће, односно искључење предвиђен законом - у једном случају; 

- Давање коментара о судским одлукама, поступцима или предметима у средствима 

јавног информисања на начин супротан закону и Судском пословнику - у једном 

случају; 

- Тежак дисциплински прекршај из члана 90. став 2. Закона о судијама у вези става 1. 

алинеја 3. и 5. Закона о судијама - у једном случају; 

- Неоправдано кашњење у изради одлука из члана 90. став 1. алинеја 3. Закона о 

судијама - у једном случају; 

- Очигледно некоректно поступање према учесницима у судским поступцима и 

запосленима у суду - у три случаја; 

- Неоправдано одуговлачење поступка - у пет случајева; 

- Тежак дисциплински прекршај из члана 90. став 2. Закона о судијама у вези члана 

90. став 1. алинеја 12 и 18 Закона о судијама - у једном случају.    

 

 Високи савет судства је у 2015. години одлучујући у 13 предмета по жалбама које 

су изјављене на одлуке Дисциплинске комисије, у 7 случајева усвојио жалбу и преиначио 

решење Дисциплинске комисије, док је у 6 случајева одбио жалбу и потврди решење 

Дисциплинске комисије. 

 Високи савет судства је, одлучујући по изјављеним жалбама, у четири предмета 

усвојио жалбу судије и одбио предлог Дисциплинског тужиоца за вођење дисциплинског 

поступка, док је у девет предмета утврдио постојање дисциплинске одговорности судије и 

изрекао следеће дисциплинске санкције: јавна опомена - у три предмета, умањење плате - 

у четирипредмета, док је у два поступка по изјављеним жалбама Високи савет судства 

утврдио извршење тешког дисциплинског прекршаја. У једном предмету је покретнут 

поступак за разрешење судије, док у другом није јер се ради о судији која се налази на 

породиљском боловању. 
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5. АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА У ОКВИРУ 

МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 

 

5.1. Инструментиза претприступну помоћ ЕУ (ИПА) 

 

5.1.1. ИПА 2012 

 

ИПА 2012 – „Процена инфраструктуре у правосуђу“  

Пројекат се односи на процену целокупне инфраструктуре и прцену ИКТ 

инфраструктуре правосудних органа у РС. 21. децембра 2015. године потписан је уговор 

између Делегације ЕУ у РС, као уговарачког тела и компаније CeS COWI, као извођача 

радова за овај пројекат, према Условима ангажовања (ТоР)који је дефинисан за овај део 

пројекта ИПА 2012. Носилац пројекта је Министарство правде РС.  

ИПА 2012 – Пројекат „Ефикасност правосуђа“ 

Спровођење пројекта „Ефикасност правосуђа“, након спроведене тендерске 

процедуре, поверен је Британском савету. Вредност пројекта је 3.781.580,00 ЕУР. 

Пројекат је званично отпочео дана 28.01.2016. године.  

Пројекат заузима интегрисан приступ и циља целокупну правосудну мрежу и 

организацију судова и јавних тужилаштава. У наредне две године, пројекат ће сарађивати 

са одабраним судовима на пружању подршке у реализацији програма решавања старих 

предмета и на програму подршке административној рационализацији.  

У првој фази, пројекат ће се у великој мери ослањати на постојеће кључне 

документе као што су Акциони план за Поглавље 23, али и на документе који су настали у 

сарадњи са другим донаторима (нпр. Функционална анализа Светске банке). 

Пројекат „Ефикасност правосуђа“ обухвата пет компонената (за сваку компоненту 

дефинисани су индикатори успеха): 

1. Ефикасност у раду судских органа, унапређењем рада и функционисања 

правосудних органа (решавање старих предмета; увођење јединственог обрасца за 

вођење статистичких података у вези са решавањем старих предмета; уједначавање 

судске праксе – Врховни касациони суд и апелациони судови; одређивање 

предмета по тежини; унапређење радних процеса; систем аутоматске расподеле 

предмета;) 

2. Оспособљавање судских органа да могу да прате, мере, надзиру и извештавају о 

резултатима рада, чиме се унапређује ефикасност у поступању, одговорност у раду 

и транспарентност судског система; 

3. Унапређење приступа судским органима, транспарентност правосуђа и 

комуникација са јавношћу од стране судова и јавних тужилаштава (развијање 

комуникационе стратегије) 

4. Унапређење нормативног оквира (закони, подзаконски акти, одлуке и други акти) 

који се тиче судске ефикасности и дефинисање одговарајућих пројеката у 

одређеним областима; 

5. Професионалне компетенције и знања која се тичу судске ефикасности и 

дефинисање одговарајућих пројеката у одређеним областима (програми обуке, 

акциони планови, програми за унапређење капацитета институција). 
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ИПА 2012 – „Ефикасност у правосуђу – набавка ИТ опреме“ 

Пројекат се односи на набавку ИТ опреме за правосудне органе према техничкој 

спецификацији и условима набавке. Набавка је поверена привредном друштву AIGO 

Business System из Београда, по уговору број 2015/371-496 који је потписан 18.12.2015. 

године са Делегацијом ЕУ у Београду. Вредност пројекта: 711.500,00 ЕУР.Крајњи 

корисник пројекта је Високи савет судства.Ова компонента представља део целокупног 

пројекта „Подршка систему владавине права“.  

5.1.2. ИПА 2013 - Twinning пројекат ЕУ – Јачање капацитета Високог савета 

судства и Државног већа тужилаца 

 

 16. септембра 2015. годинеВисоки савет судства je започео имплементацију 

„твининг” (twinning) пројекта „Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа 

тужилаца“. Пројекат је вредан 2.000.000,00 евра и остварује се у оквиру ИПА 2013 

фондова у периоду од септембра 2015. до септембра 2017. године. Пројекат се остварује у 

сарадњи са Шпанско-Грчким конзорцијумом, у оквиру којег су укључени судски и 

тужилачки савети Краљевине Шпаније, као и Министарство правде и Правосудне 

академије Републике Грчке.  

 У складу са стратешким смерницама датим у Националној стратегији за реформу 

правосуђа (2013-2018), Twinning пројекат ЕУ – "Јачање капацитета Високог савета судства 

и Државног већа тужилаца", осмишљен је да ојача укупне капацитете Високог савета 

судства и Државног већа тужилаца у оквиру спровођења реформи правосуђа. Прojeкaт 

имa зa циљ дa дoпринeсe нaпрeтку у oблaсти oргaнизaциoнe структурe и пoслoвних 

прoцeдурa Високог савета судства и Државног већа тужилаца, кoje су знaчajнe зa 

извршaвaњe дужнoсти oвих oргaнa, кao и jaчaњу њихoвих кaпaцитeтa рaди бoљeг 

извршaвaњa спeцифичних aдминистрaтивних зaдaтaкa, кao штo су стрaтeшкo и буџeтскo 

плaнирaњe, упрaвљaњe људским рeсурсимa, упрaвљaњe прojeктимa и интeрнa рeвизиja. 

Прojeкaт ћe тaкoђe бити усмeрeн нa jaчaњe кaпaцитeтa oвих oргaнa у пoслoвимa 

врeднoвaњa и нaпрeдoвaњa судиja, jaвних тужилaцa и зaмeникa jaвних тужилaцa, нa 

jaчaњe њихoвих кaпaцитeтa зa спрoвoђeњe дисциплинских пoступaкa, нa aктивнoсти у 

вeзи сa Eтичким кoдeксoм, кao и нa унaпрeђивaњe oднoсa сa цивилним друштвoм. 

 Од септембра 2015. године одржан је већи број састанака на коме су учествовали: 

члан Савета из реда судија, запослени из Административне канцеларије и експерти  из 

Шпаније и Грчке. На састанцима су разматрана питања која се тичуунутрашње 

организације Административне канцеларије, статуса и положаја запослених, потреба за 

обукама запослених и посебно, материјално финансијско пословање у правосуђу. На 

основу тема које су разматране на састанцима експерти Twinning пројекта сачиниће 

препоруке у вези јачања административних капацитета Савета. 

 Високи савет судства на својој интернет страници редовно извештава о свим 

активностима и догађајима везаним за овај значајан пројекат за Високи савет судства и 

судство у Републици Србији. 

 

5.1.3. ИПА 2016 - Почетак програмирања 

 

 Влада Републике Србије и Европска комисија су закључиле Оквирни споразум о 

правилима спровођења финансијске помоћи Европске уније у оквиру Инструмената за 

претприступну помоћ (ИПА II) који је Народна скупштина Републике Србије 
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ратификовала 29. децембра 2014. године. Овим споразумом успостављен је правни основ 

за пружање финансијске подршке Европске уније Републици Србији за период 2014-2020. 

године. 

 Уредбом Владе о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у 

оквиру ИПА II за период 2014-2020. године успостављен је правни основ за оснивање 

секторских радних група за програмирање и координацију средстава ИПА и остале 

развојне помоћи. У Сектору Правде испред Високогсавета судства у својству члана 

учествује Александар Стоиљковки, судија, изборни члан Високог савета судства. 

Канцеларија за европске интеграције Србије уз подршку пројекта PPF5 – (Project 

Preparation facility 5) је 26.октобра 2015. године организовала састанак – програмску 

радионицу поводом почетка програмирања ИПА 2016 на којој је учествовао Александар 

Стоиљковки, судија, изборни члан  Високог савета судства. На радионици је представљена 

динамика програмирања  ИПА 2016, процедуре и принципи програмирања и начин на који 

ће процес програмирања бити организован. Такође је представљен начин на који је 

организован процес нелоцираних средстава и методологија која ће се користити за израду 

Мапе пута за примену секторског приступа, динамика и даљи кораци који ће бити 

предузети како би се ови документи финализовали. 

 

5.2. Сарадња са европском мрежом правосудних савета (ENCJ) 

 

 У току 2015. године Савет је имао интензивну сарадњу са Европском мрежом 

судских савета (ENCJ)  и државам чланицама ове мреже. Савет је одговорио на упитнике 

које су доставиле Пољска, Румунија, Бугарска (три упитника) и Литванија, а који су се 

односили на постојање ,,куће за пензионисане судије“, интегритет и професионално 

понашање судија, начин доношења одлука и начин гласања у Савету, премештај и 

упућивање судија, плате, начин обрачуна плата судија, остале накнаде судија мимо зарада. 

 ENCJ, у оквиру које Високи савет судства има статус посматрача, у марту 2015. 

годинеобразовала је пројектну групу чији је задатак био реализација показатеља о 

процени стварне независности и одговорности правосуђа у земљама Европе. 

 Током рада пројектнe групe ENCJ-a закључено је да саме судије никада нису 

питане колико се независно осећају, а мишљења самих судија су од кључног значаја за 

разумевање нивоа реалне судске независности. 

 Из тог разлога Џефри Вос, председник ENCJ, указујући на важност мишљења 

самих судија у вези судске независности, позвао је судије да током априла месеца 

одговоре на анонимни on-line упитник о њиховом искуству. Истраживање је обухватило 

око 6000 судија из 22 европске земље. Одзив судија у Србији је био добар, а резиме 

главних одговора, заједно са одговорима судија из осталих европских земаља  

представљен је на Генералној скупштини ЕNCJ, у Хагу од 4-5. јуна 2015. године под 

називом „Промовисање ефективних судских система“. Конферецији је присуствовао 

председник Високог савета судства, судија Драгомир Милојевић. 

 На Генералној скупштини је представљен најновији извештај ENCJ о независноти 

и одговорности судства и тужилаштва, а рад је закључен усвајањем Хашке декларације у 

вези промоције ефикасних судских система, који су део четворогодишњег плана  ENCJ-а. 

 Током 2015. године  одговорено је на  упитнике пројектних тимова који су радним 

планом ENCJ-a за 2015/2016 годину усвојени на Генералној скупштини у Хагу, и то: 
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 Упитник Пројектног тима ENCJ „Финансирање правосуђа“ о начинима на који се 

правосудни органи финансирају и  

 упитник  ENCJ пројектног тима Стандарди VI – „Представници цивилног друштва 

у правосудној власти“. 
 

5.3. Сарадња са Саветом Европе 

 

5.3.1. Европска комисија за ефикасно прафосуђе (CEPEJ) 

 

 Високи савет судства је 11. јуна 2015. године попунио апликацију за учешће у 

такмичењу за награду „Кристална вага правде“, коју додељује Савет Европе и Европска 

комисија за ефикасно прафосуђе (CEPEJ). Награда се додељује у циљу препознавања и 

промоције иновативног вођења судских поступака, организације рада судова и 

функционисања судског система уопште. Високи савет судства се пријавио за учешће за 

ову престижну награду са програмом „Упутство за дефинисање модела типског суда за 

Основни и Виши суд Републике Србије“, који је израђен у сарадњи са Владом Краљевине 

Норвешке и поставља стандарде за судску зграду и организацију суда која је оптимална за 

правосуђе Србије, пројектовање и спровођење радова у постојећим судским зградама у 

Србији и пословне процесе у судовима у Србији. Учешће у такмичењу за ову престижну 

награду је узело 47 земаља са 80 пројеката. 

 Високи савет судства Републике Србије је са својим програмом „Упутство за 

дефинисање модела типског суда за Основни и Виши суд Републике Србије“ освојио 

Специјалну награду. Свечана додела „Кристалне ваге правде“, у организацији Савета 

Европе, је одржана 23. октобра у Бања Луци, Босна и Херцеговина. Награду је, испред 

Високог савета судства, примио изборни члан Високог савета судства, судија Александар 

Стоиљковски.„Кристална вага правде“ ове године припала је Шкотском правосудном 

институту за пројекат „Judicial Hub“.Заједно са свечаном доделом Кристалне ваге правде 

обележен је и Европски дан цивилне правде. 
 

5.3.2.  Европски суд за људска права 
 

 Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, судија Драгомир 

Милојевић, боравио је од 19. до 22. маја 2015. године у званичној посети Савету Европе и 

Европском суду за људска права у Стразбуру, која је реализована у оквиру пројекта 

Савета Европе „Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о заштити 

људских права и слобода“. 

 Током посете, председник Драгомир Милојевић састао се са предсeдником 

Европског суда за људска права, судијом Дином Шпилманом (Dean Speilmann). Састанку 

су присуствовали Бранко Лубарда, судија Европског суда за људска права за Србију и 

Ерик Фриберг (Erik Fribergh), секретар Суда. На састанку, председник Милојевић упознао 

је присутне са стањем у српском правосуђу, реформским корацима који се предузимају у 

циљу унапређења владавине права и приступа правди, а све у оквиру испуњавања обавеза 

из Поглавља 23, Националне стратегије за реформу правосуђа за период од 2013-2018. и 

пратећег Акционог плана. Посебну пажњу председник Милојевић је посветио примени 

Европске конвенције о људским правима на националном нивоу и извршавању пресуда 

тог Суда. 
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У оквиру посете Стразбуру, председник Драгомир Милојевић састао се и са господином 

Филипом Боаја (Philippe Boillat), генералним директором Директората Савета Европе за 

људска права и владавину права, којом приликом га је председник упознао са нашом 

правном традицијом, садашњим судским системом и проблемима са којима се судови и 

судије суочавају у свакодневном раду, као и са правцима кретања српског правосуђа у 

процесу придруживања Европској унији. 

 

5.4. Сарадња са Светском банком 

 

5.4.1. Функционална анализа 

 

На захтев Министарства правде и правосудних органа у РС и у координацији са 

Европском комисијом и међународним партнерима у реформи правосуђа, кроз МДТФ, 

Светска банка је урадила Функционалну анализу правосуђа у Србији, која је 03. фебруара 

2015. године представљена у Београду и 12. фебруара 2015. године у Бриселу. Циљ 

Функционалне анализе је био да помогне у изради Акционог плана за поглавље 23 и на тај 

начин пружи подршку преговорима о приступању између Србије и ЕУ. Као резултат 

анализе у коју су укључени резултати рада судова, мишљења корисника и даваоца услуга 

у судовима, српско правосуђе први пут је транспарентно приказано у реалном стању. 

Посебан значај ове анализе је што, поред истицања проблема, иста садржи и препоруке о 

начину решавања уочених проблема.  

 

 

5.5. Састанци председника Високог савета судства 

 Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, Драгомир 

Милојевић, примио је 27. октобра 2015. године у Врховном касационом суду, 

представнике Међународне комисије правника.Састанку је присуствовала члан Високог 

савета судства, судија Мирјана Ивић.Делегацију Међународне комисије правника чинили 

су: Massimo Frigo, правни саветник Међународне комисије правника; Justice Ketil Lund, 

директор Еропског програма Међународне комисије правника и Roisin Pilay, комесар 

Међународне комисије правника.Председник Врховног касационог суда и Високог савета 

судства, Драгомир Милојевић, упознао је представнике Међународне комисије правника 

са улогом Високог савета судства у остварењу независности судова и судија, са улогом у 

остварењу финансијске независности судова, са поступком предлагања кандидата за 

изборне чланове Високог савета судства из реда судија, са начином избора судија на први 

мандат и врстама обука за судије. 
 

 5.6. Посета Великој Британији 

 У оквиру међународне сарадње, Председник Високог савета судства, судија 

Драгомир Милојевић, боравио је на позив министарства правде Велике Британије од 22-

27. фебруара 2015. године у званичној посети Великој Британији и учествовао на 

Глобалном правном самиту, заједно са представницима највиших правосудних 

институција из више од 80 земаља, који је организован у оквиру обележевања 800 година 

од усвајања Велике повеље слободе (Magna Carta Libertatum). Посету су подржали Влада 

Уједињеног Краљевства и Британска амбасада у Београду и Мисија ОЕБС-а у Србији. 
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Током посете председник Високог савета судства Драгомир Милојевић се састао са 

председником Врховног суда Велике Британије, Лордом Нојбергером, којом приликом су 

разменили информације о судским системима две државе, начину рада и мерама које се 

предузимају у циљу унапређења владавине права и приступа правди, као два основна 

принципа Велике повеље слободе, затим са Врховним судијом Енглеске и Велса, Лордом 

Томасом, којом приликом га је упознао са нашом правном традицијом, садашњим судским 

системом и проблемима са којима се судови и судије суочавају у свакодневном раду. 

Поред тога, разговар се водио и о мерама и активностима које српско правосуђе 

предузима у оквиру Поглавља 23 у процесу приступања Србије ЕУ. Током посете, 

уприличени су састанци и у Министарству правде са руководиоцима за међународне 

пројекте и сарадњу, Баретом Снелгровом и Енцом Риља и Министарству спољних послова 

са руководиоцима за Западни Балкан и приступање ЕУ, Полом Гаскетом и Полом 

Лакином.  

 

 5.7. Америчка агенција за међународни развој (USAID) – „4 Digits Consulting - 

пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви“ 

 

 Захваљујући донацији Америчке агенције за међународни развој (USAID), „4 Digits 

Consulting - пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви” ће у наредне две године пoдржaти дaљe 

унaпрeђeњe кaпaцитeтa Висoкoг сaвeтa судствa кроз „Пројекат за јачање капацитета 

Високог савета судства“. Имплементација пројекта је започета 1. октобра 2015. године и 

трајаће до октобра 2017. године.  

 Сврха овог двогодишњег пројекта је да пружи подршку институцијама у Србији, 

пре свега Високом савету судства Републике Србије, у циљу јачања својих 

институционалних капацитета, побољшању независности и ефикасност правосуђа, као 

кључне стубове Националне стратегије за реформу правосуђа у Србији, за период 2013-

2018. године. Повећана ефикасност судова, као општи циљ донације, треба да садржи 

неколико резултата: јефтинији судски поступак, уштеде у административном делу судских 

поступака, смањење броја старих предмета, брже доношење пресуда у предметима, 

повећано задовољство корисника судова, бољу интерну комуникацију.  

 Сарадњом са Високим саветом судства пројекат за циљ има да: 

 Унапреди финансијску независност судства повећањем капацитета  

Административне канцеларије Високог савета судства у програмском буџетирању, 

предвиђању и управљању. Планиране су обуке запослених у Сектору за материјално 

финансијске послове ВСС-а, као и обуке запослених у судовима како би се 

методологије „Програмског буџета“ и „Заступања буџета“ правилно имплементирале у 

процесе планирања и извршења буџета, прикупљање и анализа финансијских података 

и израда извештаја о побољшаним буџетским могућностима за сваку буџетску годину. 

 Унапреди управљање запосленима у правосуђу (укључујући и могућност 

правне одговорности и евалуацију) изградњом капацитета Високог савета судства за 

управљање људским ресурсима и инфраструктуром. Планиране су обуке запослених у 

Административној канцеларији ВСС-а за правилно коришћење података из постојеће 

апликације за вођење личних листова судија, уз креирање додатних модула:  за вођење 

личних листова судија поротника, судијских помоћника и административног особља у 

судовима, обуке запослених на новим апликацијама, студијска посета независним 

правосудним институцијама Босне и Херцеговине. 
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 Повећа ефикасност судова и модернизацију кроз унапређење судских статистике, 

анализом законодавних могућности и другим иновацијама.  Планиран је развој нове 

методологије за прикупљање статистичких података судова, успостављање централне 

статистике и јачање капацитета у анализи статистичких података. 

 Повећа транспарентност и доступност ВСС и судова путем информационих и 

комуникационих иницијатива. Стручњак за комуникацију и односе са јавношћу ће као 

део пројектних активности бити запослен у Високом савету судства и свакодневним 

активностима радити на повећању отвореност, транспарентност и поверењу јавности у 

рад ВСС-а. Пројекат ће подржати презентацију судске статистике и распореда суђења 

„on-line“, за све судске кориснике у Србији и шире. Планирано је и креирање 

Комуникационе стратегије Високог савета судства за период од 2016. године. 

  

6. ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ - ОБАВЕЗЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА У 

ОКВИРУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РЕФОРМУ ПРАВОСУЂА 2013-

2018 И ПОГЛАВЉЕ 23 

 

6.1. Национална стратегија за реформу правосуђа 2013-2018 и акциони план 

за спровођење националне стратегије за реформу правосуђа 2013-2018 

 

 У 2015. години Савет је Комисији за спровођење Националне стратегије реформе 

правосуђа доствио два извештаја о предузетим мерама и степену реализације активности 

дефинисаних Акционим планом за примену Националне стратегије реформе правосуђа и 

то 22. јануара 2015. године и 23. априла 2015. године. Дана 13. новембра  2015. године 

Савет је Министарству правде доставио мишљење на радни текст ажурираног Акционог 

плана. 

 Најзначајнија седница Комисие одржана је 08. јула 2015. године у Палати Србија, 

под називом „Реформа правосуђа и ЕУ интеграције даљи кораци". Комисија је ову 

седницу одржала у проширеном саставу јер су поред њених чланова присуствовали и шеф 

Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Србије Европској унији, Тања 

Мишчевић, Министар правде, Никола Селаковић, као и представници Међународне 

заједнице (Европске комисије, Делегације Европске уније у Србији, УСАИД-а, Светске 

банке, ОЕБС-а, дипломатских представништава у Србији) и представници цивилног 

друштва. 

Председавајући Комисије је био председник Врховног касационог суда и Високог 

савета судства, Драгомир Милојевић. У уводном излагању Драгомир Милојевић истакао је 

потребу да се Акциони план за спровођење Националне стратегије правосуђа ажурира, 

осврнуо се на резултате Функционалне анализе правосуђа, на препоруке из анализе, као и 

на степен њихове укључености у Акциони план за преговоре Поглавља 23. 

 

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

23 

 

 Високи савет судства је заједно са другим носиоцима активности учествовао у 

изради Акционог плана за Поглавље 23, посебно у делу независност, непристрасност и 

одговорност и стручност и у том смислу ће и даље наставити да предузима мере ради 

потпуне реализације утврђених активности. Акциони план за Полгавље 23 у себи 



 
 

43 
 

инкорпорира и препоруке из Функционалне анализе коју је израдила Светска банка, и то у 

мери у којој је то било могуће и прихватљиво за потребе Акционог плана. 

  

 

6.3. Национална стратегија за борбу против корупције и акциони план за 

примену стратегије 

 

У току 2015. 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. 

У циљу реализације активности број 1.2.2.3. и 1.2.2.5. из Акционог плана за 

Поглавље 23. дана16. новембра 2015. године одржан је, на иницијативу Савета, први 

састанак са представницима Агенције за борбу против корупције. Заједнички је закључено 

да је циљ првог састанка одређивање начина, динамике и основних праваца у даљем раду 

на спровођењу заједничких активности из Акционог плана за Поглавље 23, али и 

Акционог плана за спровођење Националне стратегије борбу против корупције. Убудуће 

састанци ће се одржавати квартално, и то пре термина када је потребно доставити 

извештај по Акционом плану за спровођење Националне стратегије за борбу против 

корупције, у јануару, априлу, јулу и октобру месецу. Уједно ово је била и прилика да се 

укаже на проблемеи у циљу постизања бољих резултата у пракси у смислу примене 

Закона о Агенцији за борбу против корупције и уопште нормативног оквира када је реч о 

борби против корупције.  

 

 

7. АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ПО ПОДНЕТИМ 

ПРИТУЖБАМА И ПРЕДСТАВКАМА НА РАД ПОСТУПАЊЕ СУДИЈА И 

СУДОВА 

 

 У току 2015. године у Високом савету судства запримљено је укупно 1237 нових 

притужби, као и 1048 допуна притужби, које су везане за већ поднете притужбе у току 

године или претходних година, тако да је укупно било у раду 2285 поднеска (новe 

притужбе + допуне) и по свим поднесцима поступано је у 2015. години. 

 

Ново примљене притужбе и представке у 

2015. години 
1237 

Допуне притужби  запримљене у 2015. 

години 
1048 

Укупан број предмета по којима се 

поступало  у 2015. години 

2285 

Притужбе из 2015.године  прослеђене 

суду у складу са чланом 55. Закона о 

уређењу судова 

972 

Послато на уређење 38 

ОСНОВАНО 119 

НИЈЕ ОЦЕЊЕНО 51 

НЕОСНОВАНО 408 

НЕНАДЛЕЖНОСТ 112 
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ОБАВЕШТЕЊЕ  ПОДНОСИОЦУ 232 

Прослеђено Дисциплинском тужиоцу 105 

Прослеђено Државном већу тужилаца 45 

Службена белешка у предмету 74 

ОДБАЧЕНО 

Чл.5.ст.3. Закона о уређењу судова 

22 

НА ЧЕКАЊУ (РОК) 

Незавршено - чека се одговор суда 

163 

ИЗЈАШЊЕЊА  СУДА  982 

АРХИВИРАНО 2011. – 2015. год. 2500  

  

 Притужбе упућене Високом савету судства у већини случејева односе се на рад 

суда, судије или председника суда у којима странка изражава незадовољство судском 

одлуком и указује на поступање и одлучивање судија,са којих разлога се од Високог 

савета судства тражи да измени, преиначи или оцени законитост и правилност судске 

одлуке, а против судије предузму одговарајуће мере. 

 У притужбама тога типа, Високи савет судства подносиоцу притужбе доставља 

обавештење да Високи савет судства нема овлашћења да утиче на рад судије и исход 

судског поступка, како у погледу управљања поступком тако и у погледу одлучивања или 

достављаобавештење да није у надлежности Високог савета судства да преиспитује одлуке 

суда нити да оцењује законитост и правилност судских одлука. Сходно наведеном, 

подносиоцу се указује на одредбу члана 1. став 1. Закона о судијама којом је прописано да 

је судија независан у поступању и доношењу одлука, као и на одредбу члана 3. став 3. 

Закона о уређењу судова којом је прописано да судску одлуку може преиспитивати само 

надлежни суд у законом прописаном поступку.   Уколико странка указује на повреду закона 

од стране судије, подносиоцу се доставља обавештење и указује на одредбучлана 5. став 

1.Закона о судијама, да судија не може бити позван на одговорност за изражено мишњење 

или гласање приликом доношења судске одлуке, осим ако се ради о кривичном делу 

кршења закона од стране судије, а у ком случају је за поступање надлежно јавно 

тужилаштво. 

 По поднесцима, притужбама и представкама којима се указује на  неправилности у 

раду суда или се указује на одуговлачење и дужину трајања судског поступка, подносиоцу 

притужбе се у виду обавештења доставља одговор, а предметни поднесак, сагласно 

одредбама члана 55. Закона о уређењу судова,доставља се председнику суда на 

разматрање и оцену.   

 Од 972приитужбе из 2015. године које су сагласно члану 55. Закона о уређењу 

судова достављене председнику суда на оцену, председник је Високом савету 

судствадоставио обавештење у 112 притужби да није надлежан да цени наводе с обзиром 

да се притужбом указује на судску одлуку, 408 пртужбије оцењенокао неосновано, а119 

притужбијеосновано, с тим што се основаност у већини случајеваодноси на дужину 

трајања судског поступка.  

 У притужбама којима је указано на дужину трајања судског поступка,подносиоцу 

притужбе је из Високог савета судства достављено обавештење да сагласно одредбама 

члана 8а Закона о уређењу судова, може непосредно вишем суду поднети захтев за 

заштиту права на суђење у разумном року, као и да се од 01. јануара 2016. године 

прмењујеЗакон о заштити права на суђење у разумном року. 
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 У притужбама у којима се указује на рад судије и евентуални дисциплински 

прекршај из члана 90. Закона о судијама, или је поднета иницијатива са предлогом за 

разрешење судије,поднесиоцу се доставља обавештење да је предметни поднесак 

прослеђен на надлежност Дисциплинском тужиоцу Високог савета судства, а у 

притужбама у којима се указује на рад јавног тужилаштва подносиоцу се доставља 

обавештење да је предметни поднесак прослеђен Државном већу тужилаца на надлежност 

или надлежном тужилаштву, ако је странка то тражила. 

 Такође, притужбе којима је странка указала на кривично дело или је доставила 

кривичну пријаву, подносиоцу пријаве се доставља обавештење да Високи савет судства 

нема овлашћења да поступа по кривичним пријавама и да је поступање по кривичним 

пријавама у надлежности  јавног тужилаштва, органа који гони учиниоце кривичних дела 

и других кажњивих дела, у складу са Законом о јавном тужилаштву. 

 У поднесцима по којима је већ неколико пута поступано од стране Високог савета 

судства и одговорено, као и у поднесцима којима се указује на судску одлуку у поступцима 

који су правоснажно окончани, у поднесцима који су непримереног или увредљивог 

садржаја, а који наводи не могу представљати начин на који се странке могу обраћати 

суду и Високом савету судства,као и у поднесцима који нису потписани, сачињена је 

службена белешка сходно одредбама члана 55. став 3. Закона о уређењу судова, јер странка 

злоупотребљава право на притужбу. 

 У току 2015. годинепет судијаподнело је притужбу Високом савету судства, на 

основу члана 29. Закона о судијама.  

 Такође, у току 2015. године архивирано је око 2500 предмета који су прегледани и 

обрађени за архиву, међутим није могуће утврдити тачан број предмета због програма 

који је тренутно у примени, а подаци су добијени од особе која у Високом савету судства 

обавља послове архивара. 

 

 

8. ПОСТУПАЊЕ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ СУДОВА 

 

 У 2015. години Жалбена комисија судова je примила 485 жалби изјављених против 

првостепених решења и 55 тужби против решења Жалбене комисије судове. Из 2014. 

године остало је нерешено 33 предмета, тако да је укупно у 2015. години у раду било 518 

предмета по жалбама и 55 предмета по тужбама. Решено је укупно 517 жалбама и сви 

предмети по тужбама, тако да је остао нерешен само један предмет по жалби.  

 По структури заведено је 190 жалби на решења о пријему у радни однос по 

спроведеном конкурсу, 157 жалби је заведено против решења којима је решавано о 

коефицијенту за обрачун и исплату плате државним службеницима, 52 жалбе је заведено 

против решења о оцењивању, 9 предмета по жалбама на решења којима  је престао радни 

однос, 23 жалбе  изјављене су на решења којима су изречене дисциплинске казне. Против 

решења о распоређивању и премештају државних службеника примљено је укупно 16 

жалби, против решења којима је решавано о другим правима и обавезама државних 

службеника и то право на породиљско одсуство, јубиларна награда, солидарна помоћ, 

накнада за одвојен живот, неплаћено одсуство, напредовање, мировање радног односа и 

права на минули рад заведена је укупно 71 жалба. 

 Све жалбе су решене у року прописаном законом, осим у предметима где су списи 

тражени и накнадно достављени од стране судова, али и у тим случајевима је решено у 

року од 30 дана, односно 8 и 5 дана од достављања списа, обзиром да је рок 8 дана 
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предвиђен за решавање по жалбама изјављеним против закључака којима је одбачена 

пријава на конкурс, а рок од 5 дана за решавање по жалбама изјављеним против решења о 

удаљењу са рада.  

 

 

 

9. 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 је изборни члан Високог савета судства 

из реда судија, Соња Видановић. 

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. 

У 2015. години примљено је укупно 86 захтева за приступ информацијама од јавног 

значаја и један захтев по Закону о заштити података о личности. Из 2015. године у 2016. 

годину преносе се у рад два (2) предмета (захтеви су заведени крајем године и на њих ће 

бити одговорено у јануару 2016. године у прописаном року). 

 У 2015. години Повереник је донео осам (8) закључака којима се обуставља 

поступак по жалби и на овај начин окончан је један (1) предмет из 2010. године, три (3) 

предмета из 2013. године, два (2) предмета из 2014. године и два (2) предмета из 2015. 

године. 

 

Табела 1. -Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

у 2015.  години 

 

1) Захтеви: 
Ред.

бр. 

Тражилац 

информације 

Број 

поднетих 

захтева* 

Бр. усвојених- 

делимично 

усвој. захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

 

Број 

одбијених 

захтева 

1. Грађани 62 59 0 2 

2. Медији 5 4 0 1 

3. Невладине орган. и др. 

удружења грађана 

9 7 0 1 

4. Политичке странке 1 0 0 1 

5. Органи власти 4 4 0 0 

6. Остали 5 5 0 0 

7. Укупно 86 79 0 5 

 

*Два захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја запримљени су у 

Високи савет судства 29.12.2015. године (подносилац је грађанин) и 31.12.2015. године 

(подносилац је НВО), те ће исти бити узети у рад у 2016. години у прописаном року. 
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2) Жалбе: 

 
Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Укупан 

бројизјавље

них 

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 3 2 

*поступак у 

току код 

Повереника 

0  

 1 

*поступак 

обустављен код 

Повереника 

0 

2. Медији 0 0 0 0 0 

3. Невладине 

орган. и 

др. удружења 

грађана 

1 0 0 1 

*поступак у 

току код 

Повереника 

 

4. Политичке 

странке 

0 0 0 0 0 

5. Oрганивласти 1 0 0 1 

*поступак 

обустављен код 

Повереника 

0 

6. Остали 0 0 0 0 0 

7. Укупно 5 2 0 3 0 

 

3) Трошкови поступка: 

 
Трошкови наплаћивани Трошкови нису наплаћивани 

Укупан износ Број жиро рачуна Високи савет судства је у 

једном предмету дао 

инструкције ради накнаде 

нужних трошкова за 

издавање копије документа. 

Подносилац захтева је 

грађанин. 

 

267,00 динара 

 

840-742328-30 са позивом на 

број 7-00-57/2015-01 

 

4)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 15.01.2016.    

 

 

 

Одржавање обуке запослених 

 
Обука спроведена Разлози неспровођења обуке 
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Да          Не Високи савет судства израдио је трогодишњи план обуке 

запослених у Адм.канц. за период до 2018. године, при чему је 

предвиђена и обука у поступању запослених по Закону о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закону 

о заштити података о личности. До сада запослених нису имали 

прилике да учествују у обуци у примени ова два закона. 

Редовно се обављају консултације са Повереником. У једном 

предмету је затражено мишљење Повереника када се сматра да 

постоји злоупотреба права од стране подносиоца. Одржан је 

састанак са Повереником и лицем овлашћеним за поступање у 

Високом савету судтва. 

 

Одржавање носача информација 

 
Редовно се одржавају Разлози неодржавања 

Да          Не  

 

Табела 2. – Остваривање права и заштита права лица по Закону о заштити података о 

личности током 2015. године 

Број 

поднетих 

захтева 

 

Врста права 

по ЗЗПЛ 

Како је одлучено  

 

Напомена Удовољено 

захтеву - 

број 

Одбијено 

захтева - 

број 

Обавештење да 

се подаци не 

обрађују - број 

 Обавештење 

о обради 

(чл.19) 

    

1 Право на 

увид (чл.20) 

 1  Ради се о једном 

захтеву за увид у 

списе предмета, 

фотокопирање 

писмена и добијање 

оверених фотокопија, 

који захтев је одбијен 

и поступак је у току 

код Повереника по 

жалби подносиоца 

захтева. 

1 Право на 

копију (21) 

 1  

1 Права 

поводом 

извршеног 

увида (чл.22) 

 

 1  

 

Број:021-02-00032/2016-01 

У Београду, 08. март 2016. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Драгомир Милојевић 

 


