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1. О ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА
1.1. Конституисање Високог савета судства
Високи савет судства установљен је Уставом Републике Србије и Законом о Високом
савету судства, као независан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и
самосталност судова и судија.
Чланови Савета по положају су председник Врховног касационог суда, министар
надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине. Oсам изборних
чланова Савета, које бира Народна скупштина, чини шест судија са сталном судијском
функцијом, од којих је један судија са територије аутономних покрајина и два угледна и
истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а
други професор правног факултета.
У складу са уставним и законским овлашћењима, Савет, између осталог, бира судије
за трајно обављање судијске функције; одлучује о престанку судијске функције; предлаже
Народној скупштини кандидате за први избор судија на трогодишњи мандат; предлаже
Народној скупштини избор и разрешење председника Врховног касационог суда и
председника суда; са Државним већем тужилаца предлаже Врховном касационом суду
кандидате за судије Уставног суда; одлучује у поступку вредновања рада судија и
председника судова; одређује састав, трајање и престанак мандата чланова дисциплинских
органа; именује чланове тих органа и уређује начин рада и одлучивања у тим органима;
одлучује о правним лековима у дисциплинском поступку; одлучује о премештају,
упућивању и приговору о удаљењу судија; одређује број судија и судија поротника за сваки
суд; доноси Етички кодекс; обавља послове у вези са спровођењем Националне стратегије
реформе правосуђа; сарађује са судским саветима других држава и међународним
организацијама и обавља друге послове одређене законом.
Савет, у складу са Законом о уређењу судова, врши послове правосудне управе, и то:
доноси упутства за састављање извештаја о раду судова; утврђује опште смернице за
унутрашње уређење судова; води лични лист за судије, судије поротнике и судско особље;
предлаже део буџета за рад судова за текуће расходе, осим расхода за судско особље и
одржавање опреме и објеката и врши расподелу ових средстава; врши надзор над наменским
коришћењем буџетских средстава и надзор над финансијским и материјалним пословањем
суда.
1.2. Састав Високог савета судства
Председник Савета је Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда.
Изборни чланови Савета из реда судија су: Бранислава Горавица, судија Привредног
апелационог суда; Александар Пантић, судија Апелационог суда у Нишу, Саво Ђурђић,
судија Апелационог суда у Новом Саду; Иван Јовичић, судија Вишег суда у Београду;
Матија Радојичић, судија Трећег основног суда у Београду и Славица Милошевић Газивода,
судија Прекршајног суда у Београду.
Изборни члан Савета из реда професора правног факултета је проф др Ранко Кеча.
Чланови Савета по положају су: Нела Кубуровић, министар правде и Петар Петровић,
председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне
скупштине РС.
Од 26. октобра 2014. године, када је адвокату Дејану Ћирићу престала функција
члана Савета, Савет у свом саставу нема изборног члана из реда адвоката.
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1.3. Административна канцеларија Високог савета судства
За обављање стручних, административних и других послова у оквиру Савета
образована је Административна канцеларија, чији је рад ближе уређен Одлуком о
организацији и раду Административне канцеларије Високог савета судства1.
Административном канцеларијом руководи секретар и за свој рад одговоран је Савету.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Административној канцеларији, који је усвојен 19. децембра 2014. године и Правилником о
изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Административној канцеларији Високог савета судства од 25.09.2018. године, за обављање
послова у Административној канцеларији образоване су следеће унутрашње јединице:
Сектор за материјално-финансијскe послове, Одељење за статусна питања судија, Одељење
за припрему прописа и европске интеграције, Одељење за кадровске и опште послове и
Група за писарницу (административно-техничке послове). У оквиру Сектора за
материјално-финансијске послове, као унутрашње јединице образовани су Одсек за буџет и
аналитичко-планске послове и Одсек за финансијско-рачуноводствене послове. Посебна
унутрашња јединица је Кабинет председника Савета, а самостални извршиоци изван свих
унутрашњих јединица обављају стручне послове за Дисциплинског тужиоца и
Дисциплинску комисију, обрађују притужбе упућене Савету, као и административнотехничке послове за дисциплинске органе, Жалбену комисију судова, као и послове
интерног ревизора.
Укупан број систематизованих радних места је 49 са 44 државна службеника (од тога
2 државна службеника на положају) и 6 намештеника. Од наведеног броја у Кабинету
председника Савета, систематизована су 2 радна места, са 2 државна службеника.
У 2018. години пoстављен је на положај Секретар Савета и попуњена су 3
извршилачка радна места на неодређено време (1 у звању самосталног саветника, 1 у звању
саветника и 1 у звању референта). Два радна места намештеника попуњена су пријемом
намештеника у радни однос на неодређено време. Такође су 3 извршиоца – 2 у звању
саветника и 1 у звању референта, услед повећаног обима посла, примљени у радни однос на
одређено време (1 извршилац у периоду од јануара до октобра, 1 извршилац од марта до
октобра и 1 извршилац у децембру). Два лица су била ангажована по основу уговора о
привременим и повременим пословима - (jедно лице у периоду од јула- октобра 2018. године
и једно лице у децембру 2018. године).
Радни однос у 2018. години престао је за укупно 3 државна службеника и то: по
основу престанка радног односа по сили закона (у јануару 2018. године), по основу
споразума о престанку радног односа (у априлу 2018. године), по основу споразума о
преузимању ( у септембру 2018. године).
На дан 31. децембра 2018. године у Административној канцеларији је: 40
запослених државних службеника и намештеника (2 државна службеника на положају, 31
државних службеника на неодређено време и 1 државни службеник на одређено време и 6
намештеника) и једно лице које је ангажовано по основу уговора о привременим и
повременим пословима.
Имајући у виду обим посла и прописану надлежност Савета, постоји неопходност
попуњавања свих упражњених радних места, а реализација ће се у току 2019. године
одвијати сходно одобреним финансијским средствима и у оквиру кадровског плана.
У складу са Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени
гласник РС“ бр. 18/16, 108/16, 113/17 и 95/18) Административна канцеларија Високог савета
судства допунила је, односно израдила Посебан каталог звања и положаја и исти доставила
Министарству државне управе и локалне самоуправе, а којим су обухваћене измене и
допуне Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији раних места у
1

„Службени гласник РС“ бр. 31/13 и 137/14
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Административној канцеларији Високог савета судства. Наведени каталог усвојен је и
објављен на интернет презентацији Високог савета судства у новембру 2018.године. Како је
Законом о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“ број 95/18) одложена примена до 01. јануара 2020. године, то се
наставља активност на усаглашавању овог закона са прописима којима се уређују плате и
друга примања запослених у државним органима.
Поступајући у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције („Службени
гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/13 и 8/15-УС) и Планом интегритета
који је Савет усвојио 12.06.2017. године предузете су мере у спровођењу Плана интегритета
које се пре свега односе на оспособљавање запослених.
Агенцији за борбу против корупције благовремено су достављене пријаве/одјаве за
функцију секретара Савета.
У циљу спровођења активности које су одређене Акционим планом за поглавље 23 –
Активност бр. 1.2.3, у току 2018. године Високи савет судства је наставио редовно вођење
евиденције која се односи на обавештења - пријаве и одјаве које судови достављају Агенцији
за борбу против корупције за судије које су ступиле на функцију или им је престала
функција, а примерак обавештења прослеђују Савету.
У циљу остваривања безбедности и здравља на раду, а у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05 и 91/15) и Програмом
оспособљавања за безбедан и здрав рад запослених у Високом савету судства,вршено је
оспособљавање новозапослених и периодична провера оспособљености запослених који су
оспособљавани пре четири године.
Такође, извршена су мерења и испитивања услова радне околине у зимском периоду.
У складу са Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се
води службена евиденција („Службени гласник РС“, бр. 56/17) и Одлуком о
администраторима и овлашћеним службеним лицима органа за рад на Порталу еУправе која
је донета и достављена Министарству државне управе и локалне самоуправе у августу 2017.
години, током 2018. године реализовани су захтеви за приступање службеној евиденцији
коју воде органи, за потребе спровођења интерних/јавних конкурса за попуњавање
извршилачких радних места/положаја и огласа за избор судија, а који су достављени
Министарству државне управе и локалне самоуправе, Министарству унутрашњих послова
и Централном регистру обавезног социјалног осигурања такође августа 2017. године.
Запослени који су одређени за приступ Порталу еУправе, добили су сертификате у јуну
2018. године и Високи савет судства сада може да врши увид, прибави и обради личне
податке о чињеницама о којима воде службену евиденцију наведени органи.
Стручно усавршавање запослених и обуке
У циљу стручног усавршавања запослених, а у складу са специфичним потребама из
делокруга рада Високог савета судства, сагласно члану 97г. Закона о државним
службеницима ( „Службени гласник РС“ 79/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и
94/17. Високи саавет судства донео је Посебан програм обуке запослених у
Административној канцеларији Високог савета судства за 2018. годину.
У складу са Посебним програмом обуке ради усавршавања запослених, током 2018.
године запослени у Савету су похађали следеће обуке:
1. Етика и интегритет у јавној управи- 33 запослена
2. ISO 2700 Екстерна провера усклађености са међународним стандардима- 1
запослени
3. Новине и примена општих и финансијских прописа у јавном и приватном
сектору- 2 запослена и председник Жалбене комисије судова
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4. Обука БЗР „Национални концепт процене ризика и израда аката о процени
ризика и правци унапређења“- 1 запослени
5. Јавне набавке - планирање и спровђење -1запослени
6. Представљање новог Закона о јавним набавкама – 1 запослени
7. Право Европске уније -2 запослена
8. Примена граматичких, стилских и правописних правила у изради
прописа-1 запослени
9. Управљање стресом - 1 запослени
10. Округли сто „Представљање и дискусија о Нацрту Закона о изменама и допунама
Закона о државним службеницима и Нацрта Закона о платама државних
службеника и намештеника“ - 3 запослена
11. Општи управни поступак – председник Жалбене комисије судова
Такође, запослени су у циљу стручног усавршавања, ишли на следећа студијска
путовања:
1. Међународна конференција Евро-медитеранске мреже судских савета
2. Студијска посета правосудним органима Холандије
Централни регистар евиденција збирки података о личности (Повереник за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности), Регистар запослених
(Управа за трезор) и Централни регистар обавезног социјалног осигурања
1. Централни регистар евиденција збирки података о личности (Повереник за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности)
У Централни регистар евиденција збирки података о личности, пријављено је
једанаест евиденција, и то: Евиденције о коришћењу годишњих одмора изборних чланова
Савета из реда судија и запослених у Савету, Кадровске евиденције изборних чланова
Савета из реда судија и запослених у Савету – измењена у 2018. години, Евиденције о
присуству на раду изборних чланова Савета из реда судија и запослених у Савету,
Евиденције о издатим здраственим легитимацијама изборних чланова Савета из реда судија
и запослених у Савету и члановима њихових породица, Евиденције о боловањима изборних
чланова Савета из реда судија и запослених у Савету, Евиденције о коришћењу плаћеног и
неплаћеног одсуства изборних чланова Савета из реда судија и запослених у Савету,
Евиденције о исплати накнаде за превоз изборних чланова Савета из реда судија и
запослених у Савету, Евиденције захтева за слободан приступ информацијама од јавног
значаја, Евиденција о исплатама накнаде за рад члановима Високог савета судства по
положају и изборним члановима, Евиденција о исплатама накнаде за рад члановима
Жалбене комисије и Евиденција личних листова судија, судија поротника и запослених у
судовима. У 2018. 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 2018. 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
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социјалног осигурања, овлашћена лица у Административној канцеларији су у току 2018.
године благовремено вршила ажурирање података у наведеном регистру.
Група за писарницу (административно-техничке послове)
У 2018. години је укупно заведено 6361 нових предмета.
Електронска писарница која је од јануара 2017. године отпочела са радом у
Административној канцеларији Савета, доприноси његовом ефикаснијем раду.
Завођење предмета и ток предмета до његовог архивирања може се електронским
путем пратити.
1.4. Јавност рада Високог савета судства
У Кабинету председника Високог савета судства систематизовано је једно радно место
за односе са јавношћу, које није попуњено.
Високи савет судства информише јавност објављивањем саопштења, одговорима на
питања и захтеве новинара, објављивањем дневног реда и закључака са седница Савета,
одржавањем јавних седница, поступањем по захтевима за достављање информација од
јавног значаја и објављивањем Информатора о раду, Годишњег извештаја о раду, као и свих
одлука и других општих аката у „Службеном гласнику РС“ и на интернет страни Савета.
Седнице Савета су јавне.
У 2018. години Савет је на интернет страници објавио 107 саопштења за јавност.
Саопштења су прослеђена штампаним и електронским медијима.
Председник Савета је у току 2018. године дао више интервјуа и изјава за медијске куће
N1, Танјуг, РТС, Блиц, Инсајдер, Данас, Експрес и друге у вези рада судија и судова,
притиска на рад судија, уставних промена.
1.5. Информатор о раду
Ажурирање података објављених у Информатору о раду извршено је у марту 2018.
године. Информатор о раду објављен је у електронској верзији на интернет страници Савета,
а одштампани текст Информатора о раду може се преузети на пријавници Савета.
Информатор о раду сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и
Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа (“Сл. гласник
РС”, број 68/10). Информатор о раду је достављен Поверенику за информације од јавног
значаја марта 2018 године.
2. СРЕДСТВА ЗА РАД И ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
Сектором за материјално-финансијске послове у Високом савету судства руководи
помоћник секретара.
У Сектору је систематизовано 11 радних места, са 11 извршилаца.
Активности Сектора усмерене су на спровођење надлежности Високог савета
судства прописаних Законом о Високом савету судства и Законом о уређењу судова, и то:
предлагање и извршење буџета Савета; предлагање дела буџета судова за текуће расходе,
осим расхода за судско особље и одржавање опреме и објеката, као и расподелу ових
средстава; вршење надзора над наменским коришћењем буџетских средстава и вршење
надзора над финансијским и материјалним пословањем судова.
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Предлог финансијског плана, односно буџета за 2018. годину за раздео 5 - Високи
савет судства и раздео 6 - Судови, израђен је у складу са Упутством за припрему буџета РС
за 2018. годину Министарства финансија.
Предлог финансијског плана за Савет и судове, квартални и годишњи извештаји о
извршењу буџета Савета и судова, достављени су Министарству финансија и Управи за
трезор, у законом прописаном року.
У свом раду Сектор сарађује са Министарством финансија и Управом за трезор,
судовима, Министарством правде, Народном банком Србије и Републичким јавним
правобранилаштвом.
Високи савет судства
2.1.1.

Апропријације и извршење буџета за раздео 5 - Високи савет судства

У складу са Законом о буџету РС за 2018. годину и Планом извршења буџета ВСС,
извршен је буџет за раздео 5 – Високи савет судства.

Преглед апропријација и извршења буџета за Високи
савет судства у 2018. години

500
400
300
200

Извршење апропријација у %

100

Апропријација
Позиција конто

0
1

2

Позиција конто

3

Опис

4

5

6

Апропријација

Извршено

Извршење апропријација у %

Преглед апропријација и извршења буџета за Високи савет судства у 2018. години
Позиција
конто
411

Опис
Плате, додаци, накнаде
запослених (зараде)

Апропријација

68.596.000,00
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Извршено

67.659.011,25

Извршење
апропријација у
%
98,63

412

Социјални доприноси на
терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

12.308.000,00

12.111.394,25

98,40

350.000,00

66.000,00

18,86

Социјална давања
запосленима

1.050.000,00

207.911,27

12,47

415

Накнаде трошкова за
запослене

5.000.000,00

3.660.054,46

75,78

416

Награде запосленима и
остали расходи

470.000,00

462.721,33

98,45

421

Стални трошкови

2.300.000,00

1.873.691,35

72,30

422

Трошкови путовања

2.700.000,00

907.478,61

33,61

423

Услуге по уговору

17.600.000,00

8.561.180,81

48,64

1.220.000,00

0,00

0,00

700.000,00

53.884,80

7,70

3.100.000,00

1.965.365,13

63,40

2.000,00

0,00

0,00

150.350.000,00

69.277.820,43

46,08

Услуге по уговору – ИПА
2013
Текуће поправке и
одржавање

423
425

Материјал

426

Порези, обавезне таксе,
казне и пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова

482
483
485

Накнаде штете

100.000,00

100.000,00

100,00

485

Накнаде штете – ИПА 2013

244.000,00

0,00

0,00

512

Машине и опрема

1.000.000,00

41.943,00

4,19

267.090.000,00 166.948.456,69

62.51

УКУПНО

2.1.2. Подаци о платама запослених у Високом савету судства
Преглед коефицијената и основице за све категорије запослених
Основица
Члан Високог савета судства из реда судија
10

31.327,66

Коефицијенти
6

Секретар савета (положај друге групе )

18.854,17

8

Председник Жалбене комисије судова (положај
друге групе )

18.854,17

8

Помоћник секретара (положај треће групе )

18.854,17

7,11

Виши саветник (VI платна група, )

18.854,17

4,36 - 5,57

Самостални саветник (VII платна група)

18.854,17

3,16 - 4,24

Саветник (VIII платна група )

18.854,17

2,53 - 3,56

Млађи саветник (IX платна група )

18.854,17

2,03

Сарадник (X платна група )

18.854,17

2,09 - 2.54

Млађи сарадник (XI платна група )

18.854,17

1,73 - 2,21

Референт (XII платна група )

18.854,17

1,88 - 2,18

Намештеник (IV платна група)

18.854,17

1,50-2,03
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ПОДАЦИ О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У
ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА
Члан Високог савета судства из реда судија 31.327,66
Секретар савета (положај друге групе ) 18.854,17
Председник Жалбене комисије судова (положај друге групе ) 18.854,17
Помоћник секретара (положај треће групе ) 18.854,17
Виши саветник (VI платна група, ) 18.854,17
Самостални саветник (VII платна група) 18.854,17
Саветник (VIII платна група ) 18.854,17
Млађи саветник (IX платна група ) 18.854,17
Сарадник (X платна група ) 18.854,17
Млађи сарадник (XI платна група ) 18.854,17
Референт (XII платна група ) 18.854,17
Намештеник (IV платна група) 18.854,17
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Коефицијенти

2.1.3. Подаци о накнадама за чланове Високог савета судства
Члановима Савета по положају и члановима Савета из реда адвоката и професора
правног факултета, припада посебна накнада за рад у Савету, коју одређује надлежни одбор
Народне скупштине.
Преглед месечних накнада
Председник Врховног касационог суда и Високог савета
судства

40.980,00

Министар правде
Председник Одбора за правосуђе

13.660,00
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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2.1.4. Подаци о накнадама за чланове Жалбене комисије судова
Члановима Жалбене комисије исплаћује се накнада у складу са Одлуком о накнади
за рад чланова Жалбених комисија, и то према броју дана ангажовања на месечном нивоу,
односно за пун месец ангажовања, накнада износи 60% основне плате вишег саветника
првог платног разреда.
2.1.5. Јавне набавке – спроведени поступци ЈН у 2018. години
У току 2018. године, Високи савет судства je спровео и окончао четири поступка
јавних набавки, које се врше јединствено за судове, а за које је надлежан председник
Високог савета судства, и то:
1. Набавка услуге одржавања софтвера „БПМИС“ за потребе планирања буџета судова
2. Набавка услуге одржавања рачуноводственог програма „Трезор-Саветник“ за
потребе финансијских служби судова
3. Набавка услуге колективног осигурања имовине и запослених у судовима РС
4. Набавка услуге посредовања при резервацији смештаја (хотелског/приватног),
групног превоза и осталих пратећих услуга организације Годишњег саветовања
судија Републике Србије у циљу професионалног оспособљавања, у Врњачкој Бањи
од 07-10.10.2018. године.
Јавне набавке спроведене су у складу са Законом о јавним набавкама и Законом о
буџету РС за 2018. годину

Табела јавних набавки
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Р
ед
бр

Врста
поступк
а

Опис
предмета
јавне
набавке

1.

Преговар
ачки
поступак
без
објављив
ања
јавног
позива JН
бр. 1

Услуга
одржавања
рачуноводс
твеног
програма
“Трезор”

2.

Преговар
ачки
поступак
без
објављив
ања
јавног
позива JН
бр. 2

Услуга
одржавања
софтвера
“БПМИС”
за
планирање
буџета
судова
Услуга
осигурања
имовине и
запослених
у судовима
РС

3.

Отворени
поступак
JН бр. 3

Процење
на
вреднос
т
без
ПДВ-а

2.500.00
0,00

2.500.00
0,00

Уговорен
а
вредност
без ПДВа

2.238.000,
00

2.417.100,
00

Уговоре
на
вреднос
т
са ПДВом

10.000.0
00,00

- Партија 2
–
ос.запослен
их

24.000.0
00,00

9.953.402,
79

23.907.73
4,33
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Датум
закључе
ња
уговора

2.685.60
0,00

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

2.900.52
0,00

“СРЦ системске
интеграције“
д.о.о.
18.04.20
Булевар
18.
Михајла
Пупина165в
Београд

34.000.0
00,00

- Партија 1
–
ос.имовине

Назив и
седиште
изабраног
понуђача

10.451.0
72,92

23.907.7
34,33

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

18.04.20
18.

06.06.20
18.

13.06.20
18.

Р
ед
бр

Врста
поступк
а

Опис
предмета
јавне
набавке

Уговорен
а
вредност
без ПДВа

Уговоре
на
вреднос
т
са ПДВом

Јавна
набавка
мале
вредност
и ЈН
бр. 4

4.

Услуге
посредовањ
а при
резервацији
смештаја и
превоза
судија и
Заједничк осталих
и
пратећих
поступак услуга у
са
организациј
Врховни и
м
Годишњег
касацион саветовања
им судом, судија у
спроведе Врњачкој
н у две
бањи
партије

Процење
на
вреднос
т
без
ПДВ-а

Назив и
седиште
изабраног
понуђача

Датум
закључења
уговора

„Мондорама“
д.о.о.
Душанов база,
лок 216, Ниш
18.500.0
00,00

16.869.84
0,00

05.07.2018.

2.2.1. Апропријације и извршење буџета за раздео 6 – Судови
Судови се финансирају из два извора: из извора 01 – средства из буџета и извора 04
– сопствени приходи (судске таксе).
У складу са Законом о буџету РС за 2018. годину, Планом извршења буџета и
приходом од наплаћених судских такси, извршен је буџет за раздео 6 – Судови.
Преглед апропријација и извршења буџета по врстама судова

Глава у буџету 6.0 - СУДОВИ

апропријација

421 - стални трошкови
422 - трошкови путовања
423 - услуге по уговору

37.000.000,00
20.000.000,00
6.114.000,00
63.114.000,00
УКУПНО
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извршење буџета
35.330.254,58
16.869.840,00
5.838.135,64
58.038.230,22

Глава у буџету 6.5
АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ
411 - плате, додаци и накнаде
412 - социјални доприноси
413 - накнаде у натури
414 - социјална давања судијама
415 - накнада трошкова
416 - награде запосленима и остали
421
- стални трошкови
расходи
422 - трошкови путовања
423 - услуге по уговору
426 - материјал
482 - порези, обавезне таксе и казне
483 - новчане казне и пенали по
485
- накнаде
штете
решењу
судова
УКУПНО

апропријација
572.222.000,00
104.742.000,00
300.000,00
451.000,00
44.700.000,00
3.001.000,00
48.001.000,00
801.000,00
59.293.000,00
20.001.000,00
301.000,00
10.001.000,00
301.000,00
864.115.000,00

Глава у буџету 6.6
ВИШИ СУДОВИ
411 - плате, додаци и накнаде
412 - социјални доприноси
413 - накнаде у натури
414 - социјална давања судијама
415 - накнада трошкова
416 - награде запосленима и остали
421
- стални трошкови
расходи
422 - трошкови путовања
423 - услуге по уговору
426 - материјал
482 - порези, обавезне таксе и казне
483 - новчане казне и пенали по
485
- накнаде
штете
решењу
судова
УКУПНО

апропријација
788.227.000,00
147.142.000,00
750.000,00
801.000,00
17.001.000,00
4.701.000,00
206.524.000,00
3.001.000,00
1.156.610.000,00
50.001.000,00
1.001.000,00
262.204.000,00
1.001.000,00
2.638.964.000,00

Глава у буџету 6.7
ОСНОВНИ СУДОВИ
411 - плате, додаци и накнаде
412 - социјални доприноси
413 - накнаде у натури
414 - социјална давања судијама
415 - накнада трошкова
416 - награде запосленима и остали
421
- стални трошкови
расходи
422 - трошкови путовања
423 - услуге по уговору
426 - материјал
482 - порези, обавезне таксе и казне
483 - новчане казне и пенали по
485
- накнаде
штете
решењу
судова
УКУПНО

апропријација
2.280.536.000,00
414.298.000,00
3.200.000,00
2.801.000,00
50.000.000,00
14.001.000,00
521.246.000,00
3.890.000,00
2.272.068.000,00
152.732.000,00
4.101.000,00
1.015.780.000,00
1.001.000,00
6.735.654.000,00
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извршење буџета
565.128.000,00
103.891.000,00
277.000,00
242.000,00
28.296.000,00
2.898.000,00
47.427.000,00
692.000,00
59.224.000,00
19.216.000,00
128.000,00
7.102.000,00
0,00
834.521.000,00
извршење буџета
773.431.000,00
143.414.000,00
494.000,00
382.000,00
14.999.000,00
4.302.000,00
199.297.000,00
2.597.000,00
1.152.246.000,00
49.669.000,00
841.000,00
260.949.000,00
11.000,00
2.602.632.000,00
извршење буџета
2.167.422.000,00
387.985.000,00
2.071.000,00
2.716.000,00
47.088.000,00
12.721.000,00
512.062.000,00
3.450.000,00
1.963.713.000,00
148.311.000,00
1.884.000,00
1.014.715.000,00
354.000,00
6.264.492.000,00

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

апропријација
327.684.000,00
60.193.000,00
550.000,00
551.000,00
6.201.000,00
2.801.000,00
67.312.000,00
4.460.000,00
31.114.000,00
32.430.000,00
1.001.000,00
398.615.000,00
501.000,00
933.413.000,00

Глава у буџету 6.9
ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ
411 - плате, додаци и накнаде
412 - социјални доприноси
413 - накнаде у натури
414 - социјална давања судијама
415 - накнада трошкова
416 - награде запосленима и остали
421
- стални трошкови
расходи
422 - трошкови путовања
423 - услуге по уговору
426 - материјал
482 - порези, обавезне таксе и казне
483 - новчане казне и пенали по
485
- накнаде
штете
решењу
судова
УКУПНО

апропријација
763.191.000,00
137.108.000,00
2.100.000,00
1.501.000,00
18.001.000,00
7.401.000,00
220.557.000,00
3.961.000,00
280.020.000,00
61.501.000,00
681.000,00
353.155.000,00
501.000,00
1.849.678.000,00

извршење буџета
313.797.000,00
56.170.000,00
339.000,000
261.000,00
4.999.000,00
2.394.000,00
65.119.000,00
4.111.000,00
30.699.000,00
32.369.000,00
911.000,00
398.019.000,00
6.000,00
909.194.000,00
извршење буџета
743.565.000,00
133.072.000,00
1.535.000,00
1.274.000,00
17.574.000,00
6.951.000,00
218.684.000,00
3.256.000,00
278.378.000,00
60.259.000,00
443.000,00
349.341.000,00
23.000,00
1.814.375.000,00

2.2.2. Накнада штете по пресудама домаћих и иностраних судова у 2018. год.
 Накнада нематеријалне штете по Пресудама Европског суда за људска права у Стразбуру
– 14.655.000,00 дин.
 Накнада штете по основу повреде права на суђење у разумном року по пресудама
домаћих судова – 114.358.000,00 дин.

2.2.3. Стање доцњи судова
Судови су у 2018. години преузели већи износ обавеза од одобрених средстава, из
ког разлога је настала доцња, коју чине преузете, а неизмирене обавезе.
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Преглед доцњи према врстама судова на дан 31.12.2018.године
Шифра

СУДОВИ

30211

Апелациони судови

1,261,386.36

7,559,694.51

156,500.00

8,977,580.87

30225

Виши судови

6,475,360.46

346,489,676.00

4,528,474.06

357,493,510.52

30226

Основни судови

33,120,165.42

431,323,527.77

4,003,508.96

468,447,202.15

30227

Привредни судови

7,375,931.98

4,783,688.85

5,533,839.47

17,693,460.30

30233

Прекршајни судови

14,587,155.77

266,994,928.14

1,929,019.98

283,511,103.89

62,819,999.99

1,057,151,515.27

16,151,342.47

1,136,122,857.73

УКУПНО:

421

423

426

укупно

Образложење:
- економска класификација 421 – трошкови за енергетске, комуналне и комуникационе
услуге
- економска класификација 423 – трошкови кривичног поступка (адвокати, вештаци,
тумачи…)
- економска класификација 426 – канцеларијски материјал, гориво
3.

ПРИПРЕМА ПРОПИСА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Савет је на седници одржаној 17. јануара 2018. године донео Правилник о програму и
начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију
који се први пут бира и Одлуку о измени Пословника о раду Високог савета судства у делу
који се односи на поступак избора судија, као и Правилник о допуни Правилника о
попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији
Високог савета судства
На седници одржаној 30. јануара 2018. године Савет је донео Одлуку о измени Одлуке
о броју судија поротника у судовима.
На седници одржаној 30. јануара, 13. фебруара, 20. априла, 19. јула, 4. септембра и 18.
децембра 2018. године Савет је донео одлуке о измени одлуке о броју судија у судовима.
На седници одржаној 4. септембра 2018. године Савет је донео Одлуку о измени
Пословника о раду Високог савета судства и Пословник о раду Етичког одбора Високог
савета судства.
На седници одржаној 1. новембра 2018. године Савет је донео Информацију о поступку
редовног вредновања рада судија и председника судова.
На седници одржаној 26. новембра 2018. године Високи савет судства је усвојио нову
Комуникациону стратегију. Нова Комуникациона стратегија Високог савета судства и
судова је донета за период од 2018 – 2020. године. Нова Комуникациона стретегија се односи
на транспарентност рада Високог савета судства и судова.
На седници одржаној 25. децембра 2018. године Савет је донео одлуке о образовању
Радне групе за израду Правилника о изменама и допунама Правилника о критеријумима,
мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника.
Дана 25. децембра 2018. године Савет и ЈП ,,Пошта Србије“ потписали су Анекс
уговора о пословној сарадњи, на основу кога је ЈП ,,Пошта Србије“ донела Технолошко
упутство о пријему и уручењу писмена.
Вредновање рада судија
Савет је у 2018. години вредновао рад укупно 1093 судија, с тим да поједине судије
имају оцене рада и као судија и као председник суда или имају две оцене, ако су вредноване
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редовно и ванредно, због пријаве на оглас за избор судије. У личне листове је укупно
уписано 1196 оцена.
Рад 1051 судија је вреднован оценом рада ,,изузетно успешно обавља судијску
функцију“, рад 13 судијa је вреднованo оценом рада ,,успешно обавља судијску функцију“,
рад 4 судија је вреднован оценом рада ,,не задовољава“.
Рад 25 председника суда је вреднован оценом ,,изузетно успешно обавља функцију
председника суда.“
На 9 одлукa о оцени рада судије су изјавиле приговор. У 9 предмета оцена рада је
измењена на оцену рада ,,изузетно успешно “.
У октобру 2018. године отпочео је поступак редовног вредновања рада судија за
период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године.
4.

СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

Високи савет судства је у 2018. години одржао 28 редовних седница и 10 телефонских
седница.
Седнице Савета се по правилу одржавају једном недељно. О свим седницама Савета
сачињени су записници. Дневни ред, записници и закључци са седница објављују се на
интернет страници Савета, одмах након њиховог усвајања. Седнице Савета се тонски
снимају и сачињена је архива аудио записа.
4.1.

Избор судија – табеларни приказ

У 2018. години Савет је објавио огласе за избор судија у ,,Службеном гласнику РС“, број
14/18, ,,Службеном гласнику РС“, број 37/18, ,,Службеном гласнику РС“, број 39/18,
,,Службеном гласнику РС“, број 47/18, ,,Службеном гласнику РС“, број 56/18, ,,Службеном
гласнику РС“, број 69/18 и ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18. У 2018. години није
окончан избор по огласу који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18.
Поступак избора спроводен је у складу са одредбама Закона о судијама, Правилника о
критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор
судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање
кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, брoj 94/16) и Правилника о
програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност
кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18).
Савет је за кандидате који се први пут бирају спровео полагање испита за проверу
стручности и оспособљености. Посебно истичемо да је 13. и 14. јуна 2018. године Савет
организовао полагање испита за проверу стручности и оспособљености кандидата за судије
који се први пут бирају, а који су поднели пријаву за основне и прекршајне судове на оглас
за избор судија који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 14 од 23. фебруара 2018.
године. Испити су, због великог броја кандидата, одржани у Хали 2 Београдског сајма. Дана
13. јуна 2018. године одржан је испит за 353 кандидата који су поднели пријаве за
прекршајне судове, а дана 14. јуна 2018. године одржан је испит за 719 кандидата који су
поднели пријаве за основне судове.
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Број ,,Службеног
гласника“ у коме је
оглас објављен

Датум објаве огласа у ,,Службеном гласнику“

Сл Гл 14/2018

23.2.2018

Суд за који је оглашен
избор судија
Управни суд
Прекршајни апелациони
суд

бирано
бирано
бирано
бирано
полазника осталих
судија суд.помоћника
ПА
лица
1

8

1

укупно
изабрано
10

7

7

4

4

3

3

3

3

1

1

16

16

Виши суд у Врању

2

2

Виши суд у Зајечару

1

1

Виши суд у Зрењанину

1

1

Виши суд у Крагујевцу

2

2

Виши суд у Краљеву

7

7

Виши суд у Нишу
Виши суд у Новом
Пазару
Виши суд у Новом Саду

7

7

2

2

7

7

Виши суд у Пожаревцу

2

2

Виши суд у Прокупљу

1

1

Виши суд у Смедереву

1

1

Виши суд у Сомбору
Виши суд у Сремској
Митровици
Виши суд у Суботици

1

1

1

1

1

1

Виши суд у Чачку

1

1

Виши суд у Шапцу

1

1

Апелациони суд у
Београду
Апелациони суд у
Крагујевцу
Апелациони суд у Нишу
Апелациони суд у Новом
Саду
Виши суд у Београду

Први основни суд у
Београду
Други основни суд у
Београду
Трећи основни суд у
Београду
20

24

13

2

39

2

2

2

6

7

1

2

10

Основни суд у
Алексинцу
Основни суд у
Аранђеловцу
Основни суд у Бачкој
Паланци
Основни суд у Бору

1

1

3

3

1

1

1

1

Основни суд у Брусу

1

1

Основни суд у Бујановцу

1

1

Основни суд у Ваљеву
Основни суд у Великој
Плани
Основни суд у Врању

1

1

Основни суд у Врбасу

1

2

3

Основни суд у Вршцу
Основни суд у
Деспотовцу
Основни суд у
Димитровграду
Основни суд у Зајечару
Основни суд у
Зрењанину
Основни суд у Јагодини

1

1

2

1

1

Основни суд у Кикинди

1

1

Основни суд у Књажевцу
Основни суд у
Крагујевцу
Основни суд у Краљеву

1

1

1

1

3

2
3

4

4

1

1

4

4

1

1

14

2

1

1

15
1

Основни суд у Крушевцу

6

2

8

Основни суд у Лазаревцу

1

1

2

Основни суд у Лебану

1

1

Основни суд у Лесковцу

4

4

Основни суд у Лозници
Основни суд у
Младеновцу
Основни суд у Нишу
Основни суд у Новом
Пазару
Основни суд у Новом
Саду
Основни суд у
Обреновцу
Основни суд у Панчеву

3

3

1

1

13

3

1

17

2

1

1

4

14

3

1

17
1

2

2

4

Основни суд у Пироту
Основни суд у
Пожаревцу
Основни суд у Пожеги

1

1

2

Основни суд у Прокупљу

4

1

1
1

21

1
4

Основни суд у Руми

1

1

Основни суд у Сенти

1

1

Основни суд у Сјеници
Основни суд у
Смедереву
Основни суд у Сомбору
Основни суд у Старој
Пазови
Основни суд у Суботици
Основни суд у
Сурдулици
Основни суд у Убу

1

1

4

4
1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

Основни суд у Ужицу

2

2

Основни суд у Чачку

1

1

Привредни суд у
Београду
Привредни суд Ваљево

9

Привредни суд Зрењанин
Привредни суд
Крагујевац
Привредни суд Краљево
Привредни суд Лесковац

1

1

10

1

1

1

1

2

2

1

1

3

4

Привредни суд Ниш

1

Привредни суд Нови Сад
Привредни суд
Пожаревац
Привредни суд Сомбор
Прекршајни суд у
Аранђеловцу
Прекршајни суд у
Београду
Прекршајни суд у
Ваљеву
Прекршајни суд у Врању

1

1

1

2

2

1

1

1
13

1
3

1

3

3

2

Прекршајни суд у Вршцу
Прекршајни суд у
Горњем Милановцу
Прекршајни суд у
Зрењанину
Прекршајни суд у
Јагодини
Прекршајни суд у
Крагујевцу
Прекршајни суд у
Краљеву

1
1

2

22

1

3

2

2
1

1

2
1

17

2
2

1

2
2

Прекршајни суд у
Крушевцу
Прекршајни суд у
Лазаревцу
Прекршајни суд у
Лесковцу
Прекршајни суд у Нишу
Прекршајни суд у Новом
Пазару
Прекршајни суд у Новом
Саду
Прекршајни суд у
Обреновцу
Прекршајни суд у
Пожаревцу
Прекршајни суд у
Пожеги
Прекршајни суд у
Пријепољу
Прекршајни суд у
Прокупљу
Прекршајни суд у Руми

2

2

2

2

2

2

4

4

1

1

4

4

1

1

2

2

2

2

1

1

1

Прекршајни суд у Сенти
Прекршајни суд у
Смедереву
Прекршајни суд у
Сомбору
Прекршајни суд у
Суботици
Прекршајни суд у Ужицу

1

Прекршајни суд у Чачку

1

1

2
1

2

2

2

1

1

1

1
1

1
1

Број ,,Службеног
гласника“ у коме је оглас
објављен

Датум објаве огласа у ,,Службеном гласнику“

Сл Гл 37/2018

11.05.2018.

Суд за који је оглашен
избор судија

Врховни касациони суд
Број ,,Службеног
гласника“ у коме је оглас
објављен
Сл Гл 39/2018
Управни суд
Број ,,Службеног
гласника“ у коме је оглас
објављен

бирано
судија

бирано
суд.помоћника

бирано
полазника
академије

бирано
осталих
лица

3

укупно
изабрано

3

Датум објаве огласа у ,,Службеном гласнику“
25.05.2018.
2
Датум објаве огласа у ,,Службеном гласнику“
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2

Сл гл 47/2018
Привредни апелациони суд
Број ,,Службеног
гласника“ у коме је оглас
објављен
Сл Гл 56/2018
Прекршајни суд Прешево
Број ,,Службеног
гласника“ у коме је оглас
објављен
Сл Гл 69/2018
Апелациони суд у
Крагујевцу

20.06.2018.
2
Датум објаве огласа у ,,Службеном гласнику“
18.07.2018.
4

1

5

Датум објаве огласа у ,,Службеном гласнику“
14.09.2018.
1
1

Виши суд у Ваљеву

2

Виши суд у Зрењанину

1

Виши суд у Крагујевцу

3

Виши суд у Нишу

2

Виши суд у Панчеву

4

Број ,,Службеног
гласника“ у коме је оглас
објављен
Сл Гл 103/2018

2

2
1
3
2
4
Датум објаве огласа у ,,Службеном гласнику“-није окончан у 2018.
години
26.12.2018.

Врховни касациони суд
Управни суд
Виши суд у Београду
Виши суд у Краљеву
Виши суд у Пироту
Виши суд у Суботици
Виши суд у Суботици
Основни суд у Великом
Градишту
Основни суд у Зрењанину
Основни суд у Ивањици
Основни суд у Краљеву
Основни суд у Крушевцу
Основни суд у Мионици
Основни суд у Рашки
Привредни суд у Ужицу
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Преглед избора судија од 2013 – 2018.
изабрано
судија
другог
суда

изабрано за судије
2013-2018

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

изабран
о
изабра
полазни
но суд.
ка
помоћн
Прав.
ика
академиј
е

остала
лица

укупно
изабрано
за судију

77

14

14

1

106

57

44

3

5

109

48

67

6

5

126

40

83

4

6

133

48

2

1

0

51

Укупно изабрано судија у 2018.
години

92

229

45

17

383

Укупно изабрано 2013-2018

362

439

73

34

908

Преглед избора судија од 2013 – 2018.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
изабрано судија
другог суда

изабрано суд.
помоћника

изабрано
полазника

остала лица

укупно изабрано
за судију

Укупно изабрано судија у 2013. години

Укупно изабрано судија у 2014. години

Укупно изабрано судија у 2015. години

Укупно изабрано судија у 2016. години

Укупно изабрано судија у 2017. години

Укупно изабрано судија у 2018. години
Укупно изабрано 2013-2018
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4.2. Избор председника суда
У ,,Службеном гласнику РС“, број 104/17 оглашен је избор за седам председника
судова и то за: Управни суд, Апелациони суд у Београду, Апелациони суд у Нишу,
Апелациони суд у Крагујевцу, Основни суд у Новом Пазару, Основни суд у Новом Саду и
Прекршајни суд у Обреновцу.
Поступак предлагања кандидата за наведене судове није окончан у 2017. години .
У ,,Службеном гласнику РС“, број 39/18 оглашен је избор за три председника суда и то
за: Основни суд у Новом Саду, Основни суд у Јагодини и Привредни суд у Лесковцу.
У 2018. години Савет је донео одлуку о предлогу кандидата за председнике у
следећим судовима: Привредни суд у Лесковцу, Основни суд у Јагодини, Основни суд у
Новом Саду, Управни суд, Апелациони суд у Београду, Апелациони суд у Крагујевцу,
Апелациони суд у Нишу, Основни суд у Новом Пазару и Прекршајни суд Обреновцу.
4.3. Премештај судија
Одредбом члана 19. став 1. Закона о судијама прописано је да судија може, уз своју
сагласност, бити премештен у други суд исте врсте и истог степена, уколико постоји потреба
за хитном попуном упражњеног судијског места, која се не може решити избором или
упућивањем судије, уз прибављену сагласност председника оба суда.
Савет је током 2018. године донео 10 одлука о премештају судија, и то десет одлука
о премештају судија основних судова.
Савет током 2018. године није донео ни једну одлуку о премештају судије поротника
у други суд.
4.4. Упућивање судија
Члан 20. Закона о судијама прописује да судија може бити упућен на рад само у други
суд исте врсте и истог или непосредно нижег степена, најдуже годину дана. Изузетно, судија
може бити упућен у суд непосредно вишег степена, ако испуњава законом прописане услове
за избор за судију суда у који се упућује. Судија се упућује у суд у коме недостатак,
спреченост, изузеће судија или други разлози отежавају или успоравају рад суда.
Савет је донео 27 одлука о упућивању судије на рад у други суд, једну одлуку о
упућивању у међународну институцију и једну одлуку о упућивању у Правосудну
академију.
Савет је донео 4 одлуке о упућивању судије поротника на рад у други суд.
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4.5. Одлучивање о спојивости вршења других послова са судијском функцијом
Савет је током 2018. године решавао о 32 захтева судија, ради одлучивања о
спојивости других послова са вршењем судијске функције.
Са судијском функцијом неспојиви су следећи послови:












чланство у Комисији за рехабилитационо обештећење;
чланство у Комисији за утврђивање штете, врсте и висине накнаде лицима
неосновано лишених слободе;
чланство у Комисији која спроводи дисциплинске поступке против извршитеља;
посао судије поротника са послом судијског вештака;
заступање ФК „Црвена Звезда“ пред арбитражним судом ФСС;
заступање у својству пуномоћника запосленог лица у суду у дисциплинском
поступку од стране судије који такође ради у том суду;
посао судије суда Части при Привредној комори Србије као председника
првостепених већа и председника, заменика председника и чланова другостепених
већа;
посао арбитра сталног арбитражног суда Фудбалског савеза Србије;
посao члана Савета за безбедност општине Кладово;
чланство у Савету за безбедност општине;
посао предавача на Дипломатској академији на катедри Уставно право уз накнаду у
току радног времена.

Са судијском функцијом спојиви су следећи послови:




посао предавача уставног права у Сенћанској гимназији ван радног времена;
обављање послова заменика председника Комисије за комасацију КО Доње
Видово општина Параћин;
посао председника Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву
за враћање земљишта;
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посао предавача из области кривичног права на Високој школи струковних
студија у Нишу и на Правном факултету за привреду и правосуђе у саставу
Правосудне академије у Новом Саду ван радног времена;
члана Скупштине Удружења правника у привреди Србије;
посао члана Извршног одбора Удружења правника у привреди Србије;
посао члана Управног одбора Удружења правника у привреди Србије;
посао члана Управног одбора Националног удружења медијатора Србије;
посао члана Управног одбора и Дисциплинске комисије ФК „Црвена Звезда“ без
накнаде;
чланство у Стручном савету Јавнобележничке коморе Србије;
посао сарадника за наставу на предмету Пословно право на Машинском
факултету;
чланство у Комисији за полагање стручног испита за добијање лиценце за
обављање посла стечајног управника;
чланство у Комисији за писани тест и представљање програма за организацију и
унапређење рада јавног тужилаштва у поступку предлагања кандидата за јавне
тужиоце;
чланствo у Проширеном жалбеном већу Европске патентне организације;
функцијa председника дисциплинске комисије Фудбалскoг савеза Србије;
посao члана Неформалне интернационалне саветодавне групе;
чланство у Тиму за едукацију ученика и родитеља у програму превенције
употреба дрога у школама;
чланство у Српској Краљевској Академији иновационих наука у својству
академика-дописног члана;
посао предавача на Дипломатској академији на катедри Уставно право уз накнаду
ван радног времена;
посао члана у Етичком одбору Дома здравља без накнаде.

4.6. Престанак судијске функције
Високи савет судства је у 2018. години донео укупно 109 одлука о престанку судијске
функције, и то: 82 одлука због навршења радног века, 22 одлука на лични захтев судије, 4
одлуке због трајног губитка радне способности и једну одлуку о престанку судијске функције
разрешењем.

Престанак судијске функције – 2018. Година
Разлог за престанак судијске функције:

Број престанака

Навршење радног века

82

На лични захтев судије

22

Због трајног губитка радне способности

4

Разрешење

1
Укупно :

* преминули – 12

...............
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109
121

Престанак судијске функције – 2018. Година Број
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...............
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4.7. Студијска путовања
Високи савет судства је, одлучујући у смислу члана 30. став 8. Закона о судијама,
донео 69 одлуке о упућивању судија на студијска путовања.
4.8. Престанак функције судијама поротницима
Током 2018. године, Високи савет судства је донео 10 одлука о престанку функције
судије поротника и то 6 за основне судове и 4 за више судове.

Одлука о престанку функције судије поротника

10

За више судове
За основне судове
Одлука о престанку функције судије поротника

0
1

Одлука о престанку функције судије поротника

5.

За основне судове

За више судове

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

У току 2018. године, Савет је, као другостепени орган решавао у 8 предмета на одлуке
Дисциплинске комисије. У првом предмету Дисициплинска комисија је усвојила предлог
Дисциплинског тужиоца за вођење дисциплинског поступка због дисциплниског прекршаја
из члана 90. став 1. алинеја 7. и 9. Закона о судијама и судију је огласила одговорном за
извршење дисциплнског прекршаја из члана 90. став 1. алинеја 7. и 9. Закона о судијама и
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изрекла дисциплинску санкцију умањење плате у износу од 20% за период од 6 месеци и
забрану напредовања у трајању од годину дана. Дисциплински тужилац и заступник судије
су изјавили жалбе и решавајући по поднетим жалбама Савет је исте одбио и потврдио
решење Дисциплинске комисије.
У другом предмету Дисциплинска комисија је усвојила предлог Дисциплинског
тужиоца за вођење дисциплинског поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90. став
1. алинеја 5. и 7. Закона о Судијама и судију огласила одговорном за извршење
дисциплинских прекршаја из члана 90. став 1. алинеја 5. и 7. Закона о судијама, изрекла му
дисциплинску санкцију умањење плате у износу од 20% на период од једне године. Судија
је изјавио жалбу и решавајући по поднетој жалби Савет је одбио жалбу судије и потврдио
решење Дисциплинске комисије.
У трећем предмету Дисциплинска комисија је одбила предлог Дисциплинског
тужиоца за вођење дисциплинског поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90.
став 1. алинеја 9. Закона о судијама. Заменик Дисциплинског тужиоца изјавио је жалбу и
решавајући по поднетој жалби Савет је решењем констатовао да решење Дисциплинске
комисије остаје на снази, с обзиром да није донета одлука по поднетој жалби, јер није
постојала већина гласова за доношење одлуке.
У четвртом предмету Дисциплинска комисије је усвојила предлог Дисциплинског
тужиоца за вођење дисциплинског поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90.
став 1. алинеја 7. и 9. Закона о судијама и судију огласила одговорном за извршење
дисциплинског прекршаја из члана 90. став 1. алинеја 7. и 9. Закона о судијама, и изрекла јој
дисциплинску санкцију умањење плате у износу од 10% на период од три месеца. Судија је
изјавила жалбу и решавајући по поднетој жалби Савет је одбио жалбу и потврдио решење
Дисциплинске комисије.
У петом предмету Дисциплинска комисија је одбила предлог Дисциплинског
тужиоца за вођење дисциплинског поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90. став
1. алинеја 7. Закона о судијама. Заменик Дисциплинског тужиоца изјавио је жалбу и
решавајући по поднетој жалби Савет је одбио жалбу заменика Дисциплинског тужиоца и
потврдио решење Дисциплинске комисије.
У шестом предмету Дисциплинска комисија је одбила предлог Дисциплинског
тужиоца за вођење дисциплинског поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90. став
1. алинеја 7. Закона о судијама. Дисциплински тужилац изјавио је жалбу и решавајући по
поднетој жалби Савет је одбио жалбу Дисциплинског тужиоца и потврдио решење
Дисциплинске комисије.
У седмом предмету Дисциплинска комисија је усвојила предлог Дисциплинског
тужиоца за вођење дисцпилинског поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90. став
1. алинеја 7. и 9. Закона о судијама и судију огласила одговорном за извршење
дисциплинског прекршаја из чана 90. став 1. алинеја 9. Закона о судијама и изрекла му
дисциплинску санкцију забрана напредовања у трајању од две године. Судија је изјавио
жалбу, а решавајући по поднетој жалби Савет је усвојио исту и преиначио решење
Дисциплинске комисије и одбио предлог Дисциплинског тужиоца за вођење дисциплинског
поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90. став 1. алинеја 7. и 9. Закона о
судијама.
У осмом предмету Дисциплинска комисија је одбила предлог Дисциплинског
тужиоца за вођење дисциплинског поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90. став
1. алинеја 7. Закона о судијама. Заменик Дисциплинског тужиоца изјавио је жалбу, а
решавајући по поднетој жалби Савет је одбио исту и потврдио решење Дисциплинске
комисије.
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6.

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

На седници одржаној 23. маја 2018. године Високи савет судства је разматрао препоруке
Твининг пројекта ИПА 2013 ,,Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа
тужилаца“.
Пројекат ИПА започет је 2013. године, а окончан је октобра месеца 2017. године. Пројекат
је остварен у оквиру ИПА 2013 фондова у сарадњи са Шпанско-Грчким конзорцијумом.
Одлука о препорукама Твининг пројекта ИПА 2013 ,,Јачање капацитета Високог савета
судства и Државног већа тужилаца“ и одлука о свакој појединачној препоруци се налази у
обједињеној листи препорука која је достављена Европској комисији и објављена је на
интернет страници Савета.
6.2. ИПА 2016 ЕУ ЗА СРБИЈУ – Подршка Високом савету судства
Пројекат ИПА 2016 ЕУ за Србију – „Подршка Високом савету судства“ који финансира ЕУ,
којим управља Делегација Европске комисије у Републици Србији , а спроводи Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH , вредан 2.000.000,00 евра започео
је са радом 15.10.2018. године.
Циљ пројекта је унапређење правосуђа и владавине права у Србији у складу са захтевима за
приступање ЕУ.
Пројекат има за циљ јачање капацитета Високог савета судства у кључним областима што
укључује:
1) унапређење менаџерских вештина запослених у Савету ради праћења процеса
управљања судовима у њиховом свакодневном раду;
2) развијање механизама за развој каријере судија;
3) унапређење финансијског управљања / планирања буџета и
4) побољшање ефикасности дисциплинских поступака.
У првој фази пројекта идентификовано је стање и процес рада унутар Високог савета
судства, којом приликом су вођа и заменик пројекта имали током новембра и почетком
децембра 2018. године разговоре са секретаром, начелницима и запосленима у
Административној канцеларији Високог савета судства.
Као наставак тог процеса од 7. до 8. децембра 2018. године у Новом Саду је одржана
Радионица о планирању пројектних активности на којој су представљени закључци пројекта
везано за процес рада Административне канцеларије Високог савета судства
6.3. Сарадња са Европском мрежом правосудних савета (ENCJ) и саветима
других земаља у оквиру Балканске и Евро-медитеранске мреже
Током 2018. године у оквиру рада Одељења за припрему прописа и европске
интеграције Савет је имао сарадњу са Европском мрежом судских савета (ENCJ) у којој је
заступљен у својству посматрача.
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Представник Високог савета судства присуствовао је Генералној скупштини Европске
мреже судских савета која је одржана у Лисабону од 31. маја до 1. јуна 2018. године. У
складу са стратешким планом 2018-2021 ENCJ у којем се наводи да ће се ENCJ фокусирати
на побољшање правосудних система и рад судских савета тема Генералне скупштине је била
„Водећа позитивна промена“. Том приликом је усвојена Лисабонска декларација о водећим
позитивним променама.
На XIII Конференцији Балканско и Евро-медитеранске мреже судских савета која је
одржана 21. и 22. јуна 2018. године у Будви у организацији Судског савета Црне Горе
учествовао је представник Високог савета судства. Главне теме Конференције су се
односиле на улоге судских и тужилачких савета у борби против тероризма, употреби
друштвених мрежа од стране судија и тужилаца и однос између судских савета и других
државних институција.
Почетком 2018. године председник Европске мреже судских савета Нурија Дијаз Абад
упутила је Високом савету судства упитник Специјалног известиоца за независност судија
и адвоката при Уједињеним нацијама. Подаци које је Високи савет судства доставио у
оквиру упитника су укључени у његов извештај Већу за људска права који је презентован у
јуну 2018. године.
6.4. Сарадња са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)
Савет остварује редовну сарадњу са Ораганизацијом за европску безбедност и
сарадњу.
У сарадњи Мисије ОЕБС-а и ТАПА пројекат – заједнички пројекат Савета Европе
и Европске уније („Horizontal Facility“) организована је студијска посета чланова Савета и
секретара Савета холандским правосудним институцијама у септембру 2018. године (6.5).
Конференција о независности правосуђа као део пројекта „Јачање правних гаранција
независних и непристрасних судова“ у организацији Савета Европе и Мисије ОЕБС-а је
одржана 28. новембра 2018. године у Београду.
6.5. Сарадња са Саветом Европе
ТАПА пројекат – заједнички пројекат Савета Европе и Европске уније („Horizontal
Facility“), инициран 11. априла 2016. године, спроводи се у периоду од 2016-2019 и
представља хоризонтални програм подршке земљама Западног Балкана и Турске. Програм
се спроводи у оквиру ИПА 2015. Укупан буџет је 25 милиона евра, и то средства из ИПА
износе 20 милиона евра и Савета Европе 5 милиона евра.
Високи савет судства је учествовао у реализацији пројекта „Јачање правних
гаранција независних и непристрасних судова“ који имплементира Савет Европе, а
заједнички финансирају пројекат Европска унија и Савет Европе кроз програм „Horizontal
Facility“ који представља хоризонтални програм подршке земљама Западног Балкана и
Турске.
У оквиру пројекта „Horizontal Facility“ Високи савет судства је током 2018. године
унапредио капацитете за спречавање ризика од непримерених утицаја на судство
организујући семинаре за председнике судова.
Током марта месеца 2018. године организоване су радионице на четири апелациона
подручја и то у Нишу, Крагујевцу, Београду и Новом Саду под називом „Независност
правосуђа: развијање способности за ефикасно решавање ризика од непримереног утицаја и
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заштита судија од истих“ на којима је учествовао велики број судија виших и основаних
судова са наведених подручја.
Такође су током јула и октобра месеца организоване радионице у Новом Саду,
Београду, Нишу и Крагујевцу у оквиру пројекта Horizontal Facility „Јачање правних
гаранција независних и непристрасних судова“ за судијске помоћнике под називом
„Независност правосуђа: развијање способности за ефикасно решавање ризика од
непримереног утицаја и заштита судијских помоћника од истих“ на којима су учествовали
судијски помоћници виших, основних, привредних и прекршајних судова.
На свим наведеним радионицама су учествовали и изборни чланови Високог савета
судства из реда судија, на којима су одржали краћу презентацију о улози Савета у заштити
судија од непримереног утицаја.
Конференција о независности правосуђа као део пројекта „Јачање правних гаранција
независних и непристрасних судова“ у организацији Савета Европе и Мисије ОЕБС-а је
одржана 28. новембра 2018. године у Београду.
Радионица о односима са медијима и комуникацијама је одржана у Шапцу, 3. и 4.
децембра 2018. године за чланове Високог савета судства из реда судија.
У јуну месецу је Канцеларија Савета Европе је као део пројекта „Јачање правних
гаранција независних и непристрасних судова“ организовала студијску посету првосудним
институцијама у Шпанији за представнике Високог савета судства, Министарства правде и
Правосудне академије.
У сарадњи Мисије ОЕБС-а и ТАПА пројекат – заједнички пројекат Савета Европе и
Европске уније („Horizontal Facility“) организована је студијска посета чланова Савета и
секретара Савета холандским правосудним институцијама у септембру 2018. године.
6.6. Сарадња са Светском банком – подршка унапређењу капацитета
Високог савета судства
Савет остварује редовну сарадњу са експертима Светске банке. У поступку израде
Функционалне анализе правосуђа у Србији, представници Светске банке члановима Савета
презентовали су значај и циљеве Функционалне анализе правосуђа у Србији. Анализа треба
да обухвати процену функционисања правосуђа у циљу усаглашавања са стандардима
Европске уније.
Савет је на захтев Светске банке одредио представника за сарадњу са Светском
банком ради ефикасног достављања података Светском банци у поступку израде
Функционалне анализе правосуђа.
6.7.. Америчка агенција за међународни развој (USAID) – „4 Digits Consulting
- пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви“
Представници Савета су чланови Надзорног одбора пројекта ,,ЕУ за Србију –
Подршка Врховном касационом суду“. У оквиру наведеног пројекта предвиђене су
обуке из области аналитике и статистике, на којима ће учествовати и запослени из
Административне канцеларије Савета.
6.8. УСАИД пројекат Владавине права
Усаид пројекат Владавине права у Србији се током 2018. године бавио унапређењем
система правосуђа, пре свега пружањем подршке институционалном унапређењу професије
судијских помоћника, доставом писмена, али и свим другим иницијативама које би
допринеле побољшању управљања људским ресурсима у судовима.
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Крајем јануара 2018. године организована је Конференција за председнике судова
опште надлежности, на тему неуједначене примене Правилника о критеријумима и
мерилима за оцењивање судијских помоћника и презентована је Анализа о положају
судијских помоћника са препорукама за њихово унапређење.
Округли сто „Проблем доставе судских писмена и могућа решења“ је одржан 31. маја
2018. године. Циљ овог Округлог стола је био да се проблем доставе писмена свестрано
расправи од стране најважнијих носилаца правосудних функција, представника
министарства и поште, како би се дефинисала могућа решења и утврдио временски оквир за
њихово предузимање.
УСАИД пројекат је сачинио анализу постојећег АVP система који је главни систем
за вођење предмета у основним и вишим судовима, модула овог система који се односи на
доставу, као и могућност њиховог даљег развоја уз размену података са Јавним предузећем
Пошта Србије, преко које се достава углавном врши
На седници одржаној 26. новембра 2018. године Високи савет судства је усвојио нову
Комуникациону стратегију Високог савета судства и судова. Комуникациона стратегија је
урађена у сарадњи са УСАИД пројектом и представљена је на Годишњем саветовању судија
у Врњачкој бањи.
7. ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ - ОБАВЕЗЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА У
ОКВИРУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РЕФОРМУ ПРАВОСУЂА 2013-2018
И ПОГЛАВЉЕ 23
1.1. Национална стратегија за реформу правосуђа 2013-2018 и акциони план за
спровођење националне стратегије за реформу правосуђа 2013-2018
У 2018. години Савет је редовно, у прописаним роковима – квартално Комисији за
спровођење Националне стратегије реформе правосуђа достављао извештаје о предузетим
мерама и степену реализације активности дефинисаних Акционим планом за примену
Националне стратегије реформе правосуђа. Извештаји су постављени на интернет страни
Високог савета судства.
Поглавље 23 - правосуђе и основна права и акциони план за поглавље 23
Високи савет судства редовно доставља извештај о статусу спровођења активности
из Акционог плана за поглавље 23 Савету за спровођење Акционог плана за поглавље 23.
Такође, Високи савет судства је достављао и табеле за извештавање по прелазним мерилима.
Представници Високог савета судства редовно су учествовали на састанцима у вези
реализације активности из Акционог плана за поглавље 23.
1.2. Национална стратегија за борбу против корупције и акциони план за
примену стратегије
У току 2018. 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.
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1.3. Сарадња са Канцеларијом за људска и мањинска права – спровођење
Акционог плана за остваривање права националних мањина
Високи савет судства Канцеларији за људска и мањинска права доставља Извештај о
спроведеним активностима по Акционом плану за остваривање права националних мањина.
2. АКТИВНОСТИ
ВИСОКОГ
САВЕТА
СУДСТВА
ПО
ПОДНЕТИМ
ПРИТУЖБАМА И ПРЕДСТАВКАМА НА РАД И ПОСТУПАЊЕ СУДИЈА И
СУДОВА
У току 2018. године у Високом савету судства примљено је укупно 1415 нових
поднесака (представки/притужби) поводом којих је формирано 1415 предмета Високог
савета судства, што износи 393 предмета или 38,45% више у раду у односу на 2017. годину
(1022 нова предмета).
У току 2018. године примљене су 453 допуне које су везане за већ формиране
предмете Високог савета судства у току 2016, 2017. и 2018. године, што је за 35 односно 0,26%, мање у раду у односу на број допуна у 2017. години (488 допуна).
У току 2018. године у Високом савету судства укупно је било у раду 1868 предмета
(1415 нових и 453 допуне) што је за 358 предмета односно 23,71% више у раду у односу на
2017.годину.
У 2018. години Високом савету судства притужбом се обратило 10 судија, исти број
као и у 2017. години.
Од 10 судија које су се обратиле притужбом, 6 судија поднело је притужбу у смислу
члана 29. Закона о судијама.
Одлучујући по наведеним притужбама судија у смислу члана 29. Закона о судијама,
Високи савет судства је шест притужби одбацио, две одбио као неосноване и две притужбе
су у раду.
У односу на 1415 новоформираних предмета, Високи савет судства је у 1034
предмета (представке/притужбе) поступао сходно члану 55. Закона о уређењу судова и
притужбу проследио председнику суда на разматрање и оцену, а што је за 232 предмета
односно 28,93% више у односу на 2017. годину (802 предмета).
Размотрено је и обрађено и 453 допуна притужби које се односе на већ формиране
предмете Високог савета судства у 2016, 2017. и 2018. години, што је за 35 односно -7,17%
мање у односу на 2017. годину (488).
Поступајући по поднесцима/притужбама сагласно члану 55. Закона о уређењу
судова, председник суда је у 99 предмета оценио да је притужба основана, што је за 3 мање
односно за - 2,94% у односу на 2017. годину (102), у 424 предмета оценио је да притужба
није основана, што је за 75 односно 21,49% више у односу на 2017. годину (349), 37
притужби је одбацио што је за 16 или 76,19% више у односу на 2017. годину (21), а у 105
предмета председник суда није дао оцену притужби, што је за 31 предмет односно 41,89 %
више у односу на 2017. годину (74).
У 331 предмету од стране Високог савета судства упућено је обавештење
подносиоцу поднеска, што је за 62 обавештења односно 23,05% више у односу на
2017.годину ( 269).
У 205 предмета подносиоцу притужбе упућено је обавештење о ненадлежности, што
је за 110 обавештења односно 115,79% више у односу на 2017.годину (95).
У 89 премета у којима се указује на дисциплински прекршај из члана 90. Закона о
судијама, поднесак је прослеђен Дисциплинском тужиоцу Високог савета судства, што је за
37 односно 71,15% више поднесака прослеђено у односу на 2017. годину (52).
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У 27 предмета у којима се указује на рад органа тужилаштва, поднесци су прослеђени
Државном већу тужилаца, што је за 20 предмета односно -42,55% мање прослеђено у односу
на 2017. годину (47).
У 147 предмета поводом поднеска који је истог подносиоца сличне садржине по
којима је већ поступано или су непримереног и увредљивог садржаја или су НН и др ...,
сачињена је службена белешка, што је за 96 односно 188,24% више службених белешки у
односу на 2017.годину (51).
Поступано је и по 447 предмета који се воде као остали у раду, али се у тим преметима
чека одговор суда или повратница о уручењу писмена.
У 2018.години у Високом савету судства укупно је било у раду 1868 предмета који
су разматрани и по којима је поступано.
1394 предмета обрађено је и спремно за архиву.
Имајући у виду напред наведено у току 2018. године у Високом савету судства
примљено је нових 1415 предмета, што износи 393 или 38,45% више предмета у раду у
односу на 2017. годину (1022) и 453 допуне што је за 35 односно -0,26% мање у раду у односу
на број допуна у 2017. години (488 допуна).
Број судија који су се притужбом обратили Високом савету судства је исти у 2018. и
2017. години (10).
У 2018.години у Високом савету судства укупно је било у раду 1868 предмета по
којима је и поступано, што износи 358 односно 23,71% више предмета у раду, у односу на
укупан број предмета у раду у 2017.години (1510), а 447 предмета који се воде у раду чека
се или одговор суда или повратница о пријему писмена.
Све поднеске (представке/притужбе и др.) потписује изборни члан Високог савета
судства из реда судија, судија Иван Јовичић, који је од стране Високог савета судства
одређен да поступа по притужбама.
3. ПОСТУПАЊЕ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ СУДОВА
У 2018. години Жалбена комисија судова je примила укупно 780 предмета, од тога 576
жалби изјављених против првостепених решења, 115 жалби против решења којима је
одлучивано у дисциплинском поступку, 83 тужбе против решења Жалбене комисије судова
и 6 предмета који обухватају информације, месечне извештаје о раду чланова Жалбене
комисије судова, представке и остало. Из 2017. године остало је нерешено 317 предмета, од
тога 263 предмета по жалбама и 54 по тужбама, тако да је укупно у 2018. години у раду било
1043 предмета по жалбама и 137 предмета по тужбама, што укупно износи 1180 предмета.
Решено је укупно 1175 предметa и то по жалбама 1038 предмета и 137 предмета по тужбама.
Остало је нерешено по жалбама 5 предмета.
По структури заведено је 5 жалби против решења о престанку радног односа, 2 жалбе
против решења о удаљењу са рада, 15 жалби против решења којима је изречена
дисциплинска казна, 5 жалби на решења којима је решавано о трошковима дисциплинског
поступка, 4 жалбе на решење о пријему у радни однос, 63 жалбе по конкурсу и 21 жалба на
решења о распоређивању односно нераспоређивању и премештају државних службеника,
26 жалби на решења којима је решавано о датуму исплате по новом коефицијенту, 40 жалби
против решења о оцењивању, а против решења о распоређивању и премештају државних
службеника примљено је укупно 20 жалби. Против решења којима је одлучивано о
напредовању и стицању звања примљено је 193 жалбе, 26 жалби у ситуацији када
првостепени орган није одлучио о захтеву запослених у законском року (ћутање управе), 7
жалби против решења о трошковима поступка. Против решења којима је решавано о другим
правима и обавезама државних службеника (дужина трајања годишњег одмора, исплата за
неискоришћени годишњи одмор, додатно оптерећење на раду, путни трошкови, пакетићи,
јубиларна награда и солидарна помоћ, заведено је укупно 346 жалби.
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4. ПОСТУПАЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја и заштиту података о личности у Високом савету судства је изборни члан
Високог савета судства из реда судија, Славица Милошевић Газивода.
Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Административној канцеларији Високог савета судства, сви запослени су, у оквиру описа
својих радних места, дужни да лицу овлашћеном за поступање по захтевима за слободан
приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности достављају
информације и податке из делокруга њихове надлежности, а који су предмет захтева
подносиоца.
Поверенику за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту
података о личности достављен је извештај за 2018. годину о примени Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја и о остваривању права и заштити права лица по
Закону о заштити података о личности.
Табела 1. - Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
у 2018. години
1) Захтеви:
Ред. Тражилац
бр. информације

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

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

Број
поднетих
захтева*

Бр.
усвојенихделимично
усвој.
захтева

Број
одбачених
захтева

66
5
12

65
5
12

0
1
0
84

0
1
0
83
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Број
одбијених
захтева

1

1

2) Жалбе:
Ред
бр.

Тражилац
Укупан број Број
информације изјављених жалби
због
жалби
одбијања
захтева

1.

Грађани

2.

Медији

3.

Невладине
орган. и

Број
жалби на
закључак
о
одбацивањ
у захтева

Број жалби

Број осталих
жалби

због
непоступања
по захтеву

9

1

8

9

1

8

др. удружења
грађана
4.

Политичке
странке

5.

Oргани
власти

6.

Остали

7.

Укупно

3) Трошкови поступка:
Трошкови наплаћивани
Укупан износ

Трошкови нису
наплаћивани
Број жиро рачуна

Информатор о раду органа
Датум израде
Информатора

Објављен на
Интернету

Датум
последњег
ажурирања

01.08.2010.

Да

30.03.2018.

Израђенније
објављен
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Није
израђен

Разлози због
којих није
израђен

Одржавање обуке запослених
Обука спроведена

Разлози неспровођења обуке

Да

Због повећаног обима посла у 2018. години запослени
нису били у могућности да похађају обуке.

Не

Одржавање носача информација
Редовно се одржавају
Да

Разлози неодржавања

Не
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