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На основу члана 13. алинеја 23. и члана 19. Закона о Високом савету судства
(„Службени гласник РС“, бр. 116/08 и 101/10) и члана 37. став 1. и 2. Пословника
Високог савета судства („Службени гласник РС“, број 43/09), Високи савет судства на
седници одржаној 24. марта 2011. године усвојио је

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ЗА 2010. ГОДИНУ

Високи савет судства установљен је Уставом РС и Законом о Високом савету
судства, као независан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и
самосталност судова и судија. Чланови Високог савета судства (у даљем тексту:
Савет) су председник Врховног касационог суда, министар надлежан за правосуђе и
председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају и осам
изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са законом.
Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је један
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.
1. АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
1.1. Одлуке и општа акта Савета:
Oдлука о накнадама судије који је премештен, односно упућен, 8. марта 2010.
године, ("Службени гласник РС", број 18/2010)
Правилник о попуњавању извршилачких радних места и положаја у
Административној канцеларији Високог савета судства, 15. априла 2010.
године, ("Службени гласник РС", број 33/2010)
Одлука о именовању чланова Управног одбора Правосудне академије, 29.
априла 2010. године, ("Службени гласник РС", број 36/2010)
Одлука о измени броја судија у судовима, 11. маја 2010. године, ("Службени
гласник РС", број 35/2010)
Одлука о избору судија на сталну функцију у судовима опште и посебне
надлежности, 21. јули 20101. године, ("Службени гласник РС", број 50/2010)
Правилник о раду Изборне комисије Високог савета судства, 10. августа 2010.
године, ("Службени гласник РС", број 58/2010)
Одлука о накнадама и наградама судијама поротницима, 3. септембра 2010.
године, ("Службени гласник РС", број 64/2010)
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Одлука о избору председника, чланова и њихових заменика Изборне комисије
Високог савета судства, 3. септембра 2010. године, ("Службени гласник РС",
број 70/2010)
Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија 24.
септембра 2010. године, ("Службени гласник РС", број 71/2010)
Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове
Високог савета судства из реда судија, 30. септембра 2010. године, ("Службени
гласник РС", број 71/2010)
Етички кодекс, 14. децембра 2010. године, ("Службени гласник РС", број
96/2010)
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Административној канцеларији Високог савета судства број: 110-00-10/2010-01
од 14. децембра 2010. године
Одлука о именовању председника Дисциплинске комисије, чланова и заменика
чланова Дисциплинске комисије 28. децембра 2010. године, ("Службени
гласник РС", број 102/2010)
Одлука о именовању Дисциплинског тужиоца и заменика дисциплинског
тужиоца, 28. децембра 2010. године, ("Службени гласник РС", број 102/2010)
1.2. Седнице Савета
До 31. децембра 2010. године Савет је одржао 33 седнице, и то: 28 редовних седница и
две телефонске седнице, као и три заједничке седнице са Државним већем тужилаца,
ради предлагања кандидата Општој седници Врховног касационог суда за судије
Уставног суда. О свим седницама Високог савета судства сачињени су записници.
Савет је предузимао радње у складу са плановима активности које је доносио, и то:
- Планом активности од јануара до јуна 2010. године било је предвиђено укупно 18
активности. Савет је у оквиру предвиђених активности извршио предлагање
кандидата Општој седници Врховног касационог суда за избор судија Уставног суда;
именована су четири члана Управног одбора Правосудне академије и одређен је број
корисника почетне обуке за Правосудну академију; извршена је шестомесечна
анализа рада судова; израђен је Информатор о раду; извршена је презентација нацрта
правилника о дисциплинској одговорности судија и председника судова и правилника
о вредновању рада судија; и предузете друге активности у оквиру зацртаног плана.
Одложено је доношење Етичког кодекса, избор председника судова опште и посебне
надлежности, као и избор сталног састава Савета из реда судија.
- Планом активности од 17. јуна до 30. септембра 2010. године било је предвиђено
укупно 15 активности. Савет је у оквиру предвиђених активности приступио изради
појединачних одлука са индивидуализованим образложењима поводом жалби
неизабраних судија изјављених Уставном суду; спроведен је поступак избора судија
за 81 судијско мест; донет је Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској
одговорности судија и Правилник о раду Изборне комисије Високог савета судства. У
септембру је одржана и конференција за штампу на којој су представљени
шестомесечни резултати рада судова.
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- Планом активности од 01. октобра до 31. децембра 2010. године било је предвиђено
15 активности, од којих је највећи део реализован. Спроведен је поступак за избор
председника судова, обрађене су све пристигле пријаве, одређене су комисије и
обављени интервјуи са кандидатима. У оквиру плана активности, Савет је именовао
дисциплинске органе; доставио Уставном суду 566 одлука поводом жалби
неизабраних судија; донео Етички кодекс и Акт о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Административној канцеларији Савета. Одлуком
Високог савета судства број: 119-05-14/2011-01 од 11. јануара 2011. године поништен
је оглас за избор председника у судовима опште и посебне надлежности у Републици
Србији, који је објављен 17. септембра 2010. године у „Службеном гласнику РС“ број
67/2010 и дневном листу „Политика“, тако да ће се након избора сталног састава
Савета спровести нови поступак избора председника судова у Републици Србији.
1.3. Статус судија
На седницама одржаним 11. јануара и 08. марта 2010. године Савет је донео одлуке о
упућивању двоје судија Врховног касационог суда и девет судија апелационих судова у
Виши суд у Београду, ради распоређивања у Посебно одељење за организовани
криминал и Одељење за ратне злочине како би завршили предмете у којима су
поступали до доношења Одлуке о избору судија на сталну судијску функцију у
судовима опште и посебне надлежности. Поред упућивања у Посебна одељења у
Вишем суду у Београду, Савет је донео још шест решења о упућивању судија у складу
са чланом 20. став 3. Закона о судијама. Упућивање судија је било неопходно обзиром
да је због недовољног броја судија и оптерећености поступајућих судија, био отежан
рад судова у које су судије упућене.
Савет је донео четири одлуке о постављењу вршилаца функције председника суда и то
у Апелационом суду у Нишу, Вишем суду у Чачку, Основном суду у Крагујевцу и
Основном суду у Чачку, имајући у виду да су дотадашњи вршиоци функције
председника суда поднели захтев за разрешење са те функције.
1.4. Избор судија
Савет је 19. фебруара 2010. године објавио оглас за избор судија у судовима опште и
посебне надлежности за 81 упражњено судијско место. На наведени оглас пријаву је
поднео 1381 кандидат, од ког броја је 119 непотпуних и неуредних пријава.
Међу кандидатима чије су пријаве потпуне било је: 181 кандидат из реда судија, 415
кандидата којима је престала судијска дужност 31. децембра 2009. године, 89
кандидата из реда судија општинских органа за прекршаје и већа за прекршаје, 207
судијских помоћника, 116 адвоката и 254 кандидата из осталих органа и организација.
Савет је на седници одржаној 21. јула 2010. године донео Одлуку о избору судија на
сталну функцију у судовима опште и посебне надлежности и Предлог одлуке о избору
судија на трогодишњи мандат, тако да је изабрано укупно 62 кандидата.
На сталну судијску функцију изабрано је 35 кандидата, од којх су 32 судије којима је
31. децембра 2009. године престала судијска дужност. Савет је Народној скупштини
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Републике Србије за први избор на судијску функцију на трогодишњи мандат
предложио 27 кандидата.
1.5. Статус судија поротника
Савет је 19. фебруара 2010. године објавио оглас за именовање судија поротника
(„Службени гласник РС”, број 7/2010) и то за 159 упражњених места судија поротника
у судовима опште и посебне надлежности. На наведени оглас поднето је 710 пријава.
На седници одржаној 31. маја 2010. године, на предлог министра правде, донета је
Одлука о именовању судија поротника за мандатни период од пет година, која је
објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 40 од 11.06.2010. године. Именовано је
135 судија поротника.
Савет је донео 15 одлука о престанку функције судија поротника.
У складу са чланом 87. став 2. Закона о судијама („Службени гласник РС”,
број116/2008), Савет је донео 3. септембра 2010. године Одлуку о накнадама и
наградама судијама поротницима ("Службени гласник РС", бр. 64/2010).
Због најаваљене обуставе рада судија поротника, 15. новембра 2010. године одржан је
састанак чланова Савета и представника Друштва судија поротника, којом приликом је
договорено да ће Савет преиспитати Одлуку о накнадама и наградама судијама
поротницима, као и да судије поротници не обустављају обављање функције.
1.6. Доношење појединачних, образложених одлука за неизабране судије и
учествовање на расправама у поступку по жалби судија на одлуку о
престанку судијске дужности
У децембру 2009. године Савет је завршио поступак општег избора судија, руководећи
се при том одредбама Устава Републике Србије из 2006. године, Уставног закона,
Закона о Уставном суду, решења Уставног суда број Иуз – 43/09 од 09. јула 2009.
године којим није прихваћена иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговорима одредаба члана
99. став 2, члана 100. и члана 101. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС“
бр. 116/08). На одлуку Савета о престанку судијске дужности од 25. децембра 2009.
године, законодавац није предвидео правни лек, јер судијска дужност престаје
судијама које нису изабране по сили закона, а не на основу одлуке Савета. У
супротном, ако би се прихватило становиште да судијама које нису изабране, дужност,
није престала по сили закона, него на основу одлуке Високог савета судства и да је у
питању конститутивна одлука, онда би њене последице, а то је престанак судијске
дужности наступиле по правноснажности исте, тј. доношењем одлуке Уставног суда у
поступку по жалби и објављивањем исте у Службеном гласнику РС. Стога су судије
које нису изабране приликом општег избора судија имале право на уставну жалбу као
правно средство у складу са Уставом, а не право на жалбу Уставном суду.
Међутим, Уставни суд је неизабраним судијама дао право на жалбу, те су против
одлуке Високог савета судства број: 06-00-37/2009-01 од 25. децембра 2009. године о
престанку судијске дужности са 31. децембром 2009. године, неизабране судије то
право и искористиле и изјавиле жалбу Уставном суду Србије.
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Уставни суд је 25. марта 2010. године усвојио ставове којим је утврђено да судије из
члана 99. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС", број 116/08) које су биле
изабране по одредбама раније важећих закона, а које у поступку избора судија
спроведеног на основу одредаба члана 100. важећег Закона о судијама нису изабране
на сталну судијску функцију, имају право на жалбу Уставном суду, што је утврђено
одредбама члана 148. Устава и одредбама члана 67. Закона о судијама. Такође је
утврдио да судијама које Одлуком Високог савета судства нису изабране на сталну
судијску функцију, судијска дужност престаје даном ступања на дужност
новоизабраних судија (члан 101. став 1. Закона о судијама), на основу појединачне,
образложене одлуке Високог савета судства која, мора да садржи индивидуализоване
разлоге због којих одређено лице није изабрано, а који се темеље на условима за избор
судија, прописаним одредбама члана 45. Закона о судијама и ближе уређеним Одлуком
Високог савета судства о критеријумима и мерилима за оцену стручности,
оспособљености и достојности за избор судија и председника судова („Службени
гласник РС", број 49/09). Према наведеним ставовима, Уставни суд је наложио Савету
да поводом изјављених жалби неизабраних судија достави одговоре на жалбе, који ће
садржати појединачне разлоге о престанку судијске дужности.
До доношења одлуке Уставног суда VIII У-102/2010 од 28. маја 2010. године, у
предмету неизабраног судије Зорана Савељића, Савет је Уставном суду упутио 500
одговора на жалбе неизабраних судија. У одлуци Уставног суда VIII У-102/2010
наведено је да оспорена Одлука Високог савета судства, није образложена на начин
прописан законом, чиме се повређују Уставом зајемчена права подносиоца, да Високи
савет судства у остављеном року није поступио у складу са правним ставом Уставног
суда од 25. марта 2010. године, према коме је требало да донесе појединачну одлуку о
престанку судијске дужности подносиоцу жалбе. Уставни суд сматра да се накнадним
достављањем поднеска којим је доносилац допунио образложење оспореног акта у
погледу разлога због којих подносилац жалбе није изабран на сталну судијску
функцију, који није саставни део тог акта, не могу отклонити недостаци оспорене
Одлуке, јер образложење мора бити садржано у самом оспореном акту, чиме се
омогућава оцена правилности утврђеног чињеничног стања и примене одговарајућих
материјалних прописа. С обзиром на то да је жалба у конкретном случају поднета
против Одлуке Високог савета судства о престанку судијске дужности неизабраних
судија, предмет оцене у поступку по жалби може бити само оспорена Одлука и њена
садржина, па непостојање утврђеног чињеничног стања и разлога који се односе на
неизбор подносиоца жалбе у образложењу оспорене Одлуке представљају крупан и
непремостив недостатак који спречава Уставни суд да приступи њеном мериторном
испитивању.
Након одлуке Уставног суда у предмету неизабраног судије Зорана Савељића, којом се
одступило од усвојених ставова 25. марта 2010. године у складу са којим је тражено да
се доставе одговори на жалбе неизабраних судија, Савет је већином гласова (седам „за“
и три „против“), на седници одржаној 14. јуна 2010. године, одлучио да за неизабране
судије донесе појединачне одлуке са индивидуализованим образложењем. Савет је до
14. децембра 2010. године подносиоцима жалбе и Уставном суду доставио 566
појединачних одлука о престанку судијске дужности са 31. децембром 2009. године.
Након што је 22. септембра 2010. године усвојио ставове о условима и начину
одржавања расправе у поступку по жалбама судија, јавних тужилаца и заменика јавних
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тужилаца на одлуку о престанку функције, Уставни суд је приступио заказивању
расправа по жалбама неизабраних судија.
Председник и чланови Савета и овлашћена лица од стране председника Савета
учествовали су на расправама пред Уставним судом у поступку по жалбама
неизабраних судија. Прву јавну расправу Уставни суд заказао је за 15. новембар 2010.
године и до 06. децембра 2010. године, одржао је 30 јавних расправа. Након 06.
децембра, одржано је још пет јавних расправа, на којима нису учествовали
представници Савета. Иако су одржане јавне расправе, Уставни суд до данас није
доставио ни једну одлуку Савету.
У децембру 2010. године усвојене су измене Закона о судијама и Закона о Високом
савету судства. Одредбом члана 5. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о
судијама („Службени гласник РС“ бр.101/10) прописано је да се поступци по жалбама,
односно по уставним жалбама које су неизабране судије поднеле Уставном суду,
окончавају ступањем на снагу овог закона а предмети се уступају Високом савету
судства. Уставни суд још није уступио наведене предмете Високом савету судства.
1.7. Предлагање кандидата за судије Уставног суда Србије
Одредбом члана 172. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС,
бр.98/2006“), прописано је да општа седница Врховног касационог суда именује пет
судија између 10 кандидата које на заједничкој седници предложе Високи савет
судства и Државно веће тужилаца. Одржане су три заједничке седнице Високог савета
судства и Државног већа тужилаца ради предлагања кандидата за судије Уставног суда
Општој седници Врховног касационог суда. Прва заједничка седница одржана је 16.
марта 2010. године, ради заузимање заједничког става Савета и Државног већа
тужилаца око начина утврђивања листе кандидата за судије Уставног суда, којом
приликом је усвојен предлог да сваки орган предложи по шест кандидата за именовање
судија Уставног суда. Друга заједничка седница одржана је 01. априла 2010. године, на
којој је утврђена листа од десет кандидата, који су предложени Општој седници
Врховног касационог суда за именовање судија Уставног суда.
Oпшта седница Врховног касационог суда је на седници одржаној 15. априла 2010.
године донела Одлуку о именовању четири судије Уставног суда. 24. јуна 2010. године
одржана је трећа заједничка седница Високог савета судства и Државног већа
тужилаца на којој су предложена два кандидата за именовање једног судије Уставног
суда. Општа седница Врховног касационог суда је на седници одржаној 06. јула 2010.
године именовала још једног судију Уставног суда, чиме је испуњена законска обавеза
да се именује пет судија Уставног суда на предлог Високог савета судства и Државног
већа тужилаца. На овај начин је омогућено да Уставни суд ради у пуном капацитету.
1.8. АНАЛИЗА РАДА СУДОВА
Тромесечни извештај о раду судова
Савет је са Министарством правде 03. марта 2010. године формирао петочлану
комисију чији је задатак био да се утврди укупан број предмета у раду у Првом
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основном суду у Београду и Вишем суду у Београду, у складу са Судским
пословником.
Савет је након анализе извештаја о раду судова, на основу укупног броја предмета у
раду и просечне оптерећености по судији, утврдио да је потребно да се измени Одлука
о броју судија у судовима. Одлуком о измени Одлуке о броју судија ("Службени
гласник РС", број 35/2010) број судијских места у судовима повећан је за 104 судијска
места, тако да укупно има 2 587 судијских места.
Шестомесечни извештај о раду судова
Савет је на основу извештаја о раду које су доставили судови извршио анализу рада
свих судова у Републици Србији. Анализом рада Високог савета судства утврђен је
укупан број предмета у раду по судовима у посматраном периоду, укупан број
решених предмета, као и просечан број решених предмета по судији у свим судећим
материјама.
На седници одржаној 03. септембра 2010. године, Савет је усвојио Шестомесечни
извештај о раду судова опште и посебне надлежности у Републици Србији, који је
објављен и на сајту Савета. Поводом анализе шестомесечног извештаја о раду свих
судова у Републици Србији, Савет је одржао конференцију за медије 03. септембра
2010. године којом приликом су саопштени резултати о квалитету рада, ефикасности и
ажурности судова.
1.9. Избор председника судова
Поводом огласа за избор председника у судовима опште и посебне надлежности у
Републици Србији који је објављен у ,,Службенoм гласнику РС”, број 67 од 17.
септембра 2010. године, Савет је одлучио да се приликом обављања разговора са
кандидатима који су поднели пријаве на оглас изврши аудио и видео снимање, као и да
се разговор преноси путем видео бима у циљу обезбеђења транспарентности и
присуства јавности, уз писмену сагласност кандидата да се обави видео снимање.
Савет је у складу са чланом 44. став 3. Пословника Високог савета судства (“Службени
гласник РС“, број 43/09) формирао трочлане комисије које су у периоду од 01. до 16.
новембра 2010. године обавиле разговор са пријављеним кандидатима.
Од 01. до 04. новембра Комисија у саставу Јелена Боровац, Ђурђина Бјелобаба и
Биљана Тошковић разговарала је са 69 кандидата који су поднели пријаве на оглас за
избор председника 34 Основна суда у Републици Србији.
Од 09. до 12. новембра комисија у саставу Вучко Мирчић, Надица Јовановић, Предраг
Димитријевић и Бошко Ристић разговорала је са 76 кандидата који су поднели пријаве
на оглас за избор председника 45 Прекршајних судова у Републици Србији, као и са
кандидатом који је поднео пријаву на оглас за избор председника Вишег суда у Новом
Пазару. Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор
председника 16 Привредних судова обављени су 5. и 8. новембра. Комисија Високог
савета судства у саставу Младен Николић, Надица Јовановић, Дејан Ћирић и Предраг
Димитријевић разговарала је са 27 кандидатa који су поднели пријаве на оглас за избор
председника Привредних судова као и са кандидатом који је поднео пријаву на оглас за
избор председника Основног суда у Суботици.
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15. и 16. новембра 2010. године Комисија Савета разговарала је са кандидатима који су
поднели пријаве на оглас за избор председника Виших судова, а 18. новембра са
кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор председника Апелационих
судова, Привредног апелационог суда, Управног суда, Вишег прекршајног суда и
Вишег суда у Београду.
Списак кандидата са тачно одређеним датумом и временом разговора са Комисијом
био је достављен свим кандидатима и објављен на интернет страници Савета.
Разговори са кандидатима су снимани уз претходну сагласност кандидата, направљен
је аудио и видео запис сваког обављеног интервјуа, а заинтересована јавност је могла
да прати интервјуе у просторијама Савета путем видео бима.
Одлуком Савета број: 119-05-14/2011-01 од 11. јануара 2011. године поништен је оглас
за избор председника свих судова, који је објављен 17. септембра 2010. године у
„Службеном гласнику РС“ број 67/2010 и дневном листу „Политика“, тако да ће се
након избора сталног састава Савета спровести нови поступак избора председника
судова у Републици Србији.

1.10.

Избор чланова сталног састава Савета из реда судија

Како би се створили услови за избор сталног састава Савета из реда судија, Савет је на
седници одржаној 10. августа 2010. године усвојио Правилник о раду Изборне
комисије Високог савета судства („Службени гласник РС“, број 58/10). Након ступања
на снагу овог акта, Савет је 03. септембра 2010. године именовао предсендика и
чланове Изборне комисије Високог савета судства, као и њихове заменике.
Председник Савета је 30. септембра 2010. године донела Одлуку о отпочињању
поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда
судија („Службени гласник РС“, број 71/10). На основу ове одлуке, Изборна комисија
донела је 11. октобра 2010. године Упутство за спровођење поступка предлагања
кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија („Службени
гласник РС“, број 74/10).
Министарство правде Републике Србије је 26. новембра 2010. године обавестило Савет
да су у току припреме за измену и допуну Закона о Високом савету судства и Закона о
судијама, ради усклађивања са стандардима ЕУ. Како су се најављене иземене и
допуне односиле на одредбе Закона о Високом савету судства које се тичу предлагања
кандидата за чланове за стални састав Савета из реда судија, председник Савета је 26.
новембра 2010. године донела Одлуку којом се поништава Одлука председника о
отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета
судства из реда судија. Будући да је поништена одлука, Изборна комисија је
поништила све изборне радње и одлуке које су биле предузете до тада.

1.11.

Одлучивање о неспојивости послова са судијском функцијом

Поступајући по захтевима судија, који су решењима Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде именовани за председника Комисије за вођење поступка и
доношење решења по захтеву за враћање земљишта, Савет је на основу члана 30. став
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1. и члана 31. став 2. Закона о судијама (,,Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09 и
104/09) утврдио да посао председника Комисије за вођење поступка и доношење
решења по захтеву за враћање земљишта није неспојив са судијском функцијом.

1.12.

Студијска путовања судија

На основу члана 13. алинеја 28. Закона о Високом савету судства („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 30. став 6. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 58/09 и 104/09), Савет је донео одлуке о упућивању судија на студијска
путовања, и то:
- Ната Месаровић, председник Савета и Ђурђина Бјелобаба, изборни члан Савета из
реда судија, учествовале су на Међународној конференцији o контроли судова,
судија и тужилаца у државама чланицама ЕУ у Паризу, у Француској, у периоду од
17. до 20. фебруара 2010. године.
- Ната Месаровић, председник Савета, вршиоци функција председника апелационих
судова, Радмила Драгичевић Дичић, Слободан Надрљански, Бата Цветковић и Весна
Петровић, и Мајда Кршикапа, секретар Савета, боравили од 16. До 20. Маја у
Берлину, на семинару „Организација и управљање у апелационим судовима“ у
организацији ИРЗ-а – Немачке фондације за међународну правну сарадњу.
- Гордана Ајншпилер Поповић, судија Привредног апелационог суда, Јасминка
Обућина, вршилац функције председника Привредног суда у Ужицу и Мирјана
Димитријевић, судија Првог основног суда у Београду упућене су као чланови Радне
групе за израду текста радне верзије подзаконских аката за примену Закона о
извршењу и обезбеђењу на студијско путовање у Хаг, од 27. јуна до 02. јула 2010.
године, у организацији Пројекта за реформу у извршном поступку у земљама
Балкана (BERP);
- Ната Месаровић, председник Савета и Звездана Лутовац, судија Врховног
касационог суда боравиле су од 20. до 23. јула 2010. године у Прагу на Другом
округлом столу високих представника судства, који је организовао CEELI Институт
из Прага. На округлом столу учествовали су представници 18 земаља централне и
југоисточне Европе и земље Кавказа, са фокусом на реформу и интегритет судства
након пада Берлинског зида, као и развој механизама за унапређење сарадње између
носилаца судске власти у земљама региона. Дискусије које су вођене на Округлом
столу треба да допринесу развоју и размени стратегије за борбу против корупције у
судству и унапређење интегритета судства.
- Ната Месаровић, председник Савета и Мајда Кршикапа, секретар Савета,
присуствовале су I Регионалној конференцији председника Врховних судова и
генералних тужилаца о сарадњи у кривичним стварима у Црној Гори, од 6. – 8.
септембра 2010. године, у организацији Врховног суда Црне Горе, а у сарадњи са
ОЕБС Мисијом у Црној Гори. Циљ конференције је био да се удруже напори за
успостављање и унапређење сарадње Врховних судова и Генералних државних
тужилаштава земаља региона у борби против корупције, организованог криминала и
ратних злочина. На конференцији су усвојени закључци и препоруке који су
усмерени ка унапређењу сарадње.
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- Ната Месаровић, председник Савета и Мајда Кршикапа, секретар Саета, боравиле су
у оквиру делегације Републике Србије у Шпанији, Мадриду од 19. до 17. септембра
2010. године, када је министар правде Србије Снежана Маловић, са колегом
Франциском Камањом Домингезом потписала Меморандум о сардањи између
министарстaва правде Републике Србије и Краљевине Шпаније. Током посете,
делегација се састала са председником Врховног суда Шпаније, представницима
Генералног судског савета Шпаније и договорено је да Високи савет судства Србије
организује узвратну посету, током које ће се прецизирати будући облици сарадње
два савета;
- Драгољуб Албијанић, вршилац функције председника Вишег суда у Београду и
Милица Поповић Ђуричковић, судија Апелационог суда у Београду упућени су на
студијско путовање у Хаг, ради учествовања на Career fair 2010 UN ICTY у периоду
од 21. до 22. септембра 2010. године;
- Ната Месаровић, председник Савета и Младен Николић, изборни члан Савета из
реда судија учествовали су на V Регионалној конференцији Регулаторних
правосудних тела земаља региона у Сиофоку, Мађарској, у периоду од 17. октобра
до 20. октобра 2010. године.
- Мирослав Николић, вршилац функције председника Привредног апелационог суда,
боравио је у Лондону, Велика Британија, од 25. До 29. Октобра 2010. Године, у
организацији TAIEX-a, у циљу јачања капацитета правосудних органа Републике
Србије и унапређења заштите права интелектуалне својине у РС.
- Ната Месаровић, председник Савета, присуствовала је стручном скупу “Борба
против организованог криминала и корупције у региону Балкана“, у Бриселу,
Белгији, у периоду од 27. октобра до 29. октобра 2010. године.
- Ната Месаровић, председник Савета, боравила је у Барселони, Шпанија, од 1. до 5.
новембра 2010. године, којом приликом се упознала са радом и организацијом
Правосудне академије Шпаније;
- Ђурђина Бјелобаба и Надица Јовановић, изборни чланови Савета из реда судија,
учествовале су на Регионалној конференцији у Црној Гори, од 15.-17. Новембра
2010. Године на тему „Реорганизација мреже судова у Црној Гори“, у организацији
Министарства правде Републике Црне Горе.
- Младен Николић, изборни члан Савета из реда судија, учествовао је 23. и 24.
новембра 2010. године на Регионалној конференцији о независности правосуђа, у
Македонији, Скопље, у организацији ОЕБС-а. На конференцији су размењена
искуства о питањима која се односе на статус судија, на ефикасност и
транспарентност у раду судова, пракси Европског суда за људска права.
- Соња Манојловић, Синиша Важић и Омер Хаџиомеровић, судије Апелационог суда
у Београду, упућени су на регионални састанак судија који поступају у поступцима
ратних злочина, а који се одржао 17. јануара 2011. године у Републици Хрватској, у
Загребу у организацији Канцеларије за демократске институције и људска права
Организације за европску безбедност и сарадњу, у оквиру пројекта “Подршка
преносу знања и материјала у вези предмета ратних злочина са МКСЈ на национална
правосуђа“.
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1.13.

Правосудна академија

Савет је на седници одржаној 29. априла 2010. године, на основу члана 13. алинеја 28.
Закона о Високом савету судства и члана 7. став 2. Закона о Правосудној академији
именовао чланове Управног одбора Правосудне академије из реда судија: Споменку
Зарић, судију Апелационог суда у Београду, Стојана Јокића, судију Врховног
касационог суда, Зорана Пашалића, вршиоца функције председника Вишег
прекршајног суда и Новицу Стефановића, судију Апелационог суда у Нишу.
Савет је на седници одржаној 10. августа 2010. године утврдио број кандидата прве
генерације за програм почетне обуке на Правосудној академији. Пријемни испит за
кориснике почетне обуке на Правосудној академији одржан је 20. септембра 2010.
године. Свечаним пријемом 9. новембра 2010. године, 22 полазника са територије
читаве Србије, започели су обуку. Свечаном пријему присуствовали су Борис Тадић,
председник Републике Србије, Венсан Дежер, Шеф делегације Европске Уније у
Србији, Ната Месаровић, председник Врховног касационог суда и Високог савета
судства, Снежана Маловић, министарка правде, Загорка Доловац, Републички јавни
тужилац и председник Државног већа тужилаца, Бруно Векарић, председник Управног
одбора Правосудне академије и Ненад Вујић, директор Правосудне академије.

1.14.

Сарадња са Правним факултетом у Београду

12. октобра 2010. године закључен је споразум о сарадњи између Високог савета
судства и Врховног касационог суда и Правног факултета Универзитета у Београду
којим се регулишу облици узајамне сарадње и начини остваривања сарадње између ове
три институције.
Споразум предвиђа да ће се узајамна сарадња остваривати кроз организовање
заједничких скупова, заједничким учешћем у научно-истраживачким пројектима,
објављивањем научних и стручних радова и судске праксе, учешћем судија у
реализацији наставног плана на основним академским, мастер студијама и
специјалистичким студијама, као и у факултетским програмима перманентног
образовања, заједничким учешћем у реализацији програма „Правна клиника“,
организовањем студентске праксе у судовима у Србији.

1.15.

Поступање по притужбама грађана

У току 2010. године, Савет је примио укупно 2201 притужбу на рад судова. У
Административној канцеларији Савета систематизовано је радно место за обраду
притужби. Све притужбе се евидентирају и по њима се траже извештаји од судова на
чији рад се странке притужују.
1.16.
Систематизација радних места у Административној канцеларији
Високог савета судства
Административна канцеларија је током 2010. године пружала административну,
стручну и техничку помоћ Савету, припремала материјал за седнице Савета; пружала
помоћ сталним радним телима Савета (нпр. Радној групи за израду Правилника о
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дисциплинској одговорности судија и председника судова, Радној групи за израду
Правилника о вредновању рада судија, Изборној комисији Високог савета судства,
Дисциплинском тужиоцу). Такође, запослени из канцеларије учествовали су у раду
радних група за одређивање тежине предмета и израду стратешког плана за Савет;
припреми поступка за избор председника судова и изборних чланова сталног састава
Савета из реда судија.
Савет је 16. марта 2010. године поставио секретара Високог савета судства, који
руководи Административном канцеларијом (у даљем тексту: Канцеларија), организује
и обезбеђује њен делотворан рад, а за свој рад и рад Канцеларије одговора Савету, у
складу са Пословником Високог савета судства.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Административној канцеларији који је усвојен 14. децембра 2010. године, утврђено је
да Административна канцеларија има укупно 38 радних места са укупно 48
извршилаца, од чега су: 2 државни службеници на положају, 44 државни службеници
на извршилачким радним местима и 2 намештеника.
Од 2 положаја један је у другој групи положаја, а један у трећој групи положаја.
За обављање послова државних службеника на извршилачким радним местима,
одређена су 44 државна службеника, и то: 5 виших саветника, 11 самосталних
саветника, 11 саветника, 7 сарадника, 1 млађи сарадник, 6 референта и 3 млађих
референата.
За обављање пратећих помоћно-техничких послова у Канцеларији одређено је 1 радно
место намештеника четврте врсте са укупно 2 извршиоца.
Радне просторије Савета и Канцеларије обезбеђене су у Ресавској 42 и адекватно су
технички опремљене.
2. АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА У ПОСТУПКУ
ДОБИЈАЊА СТАТУСА КАНДИДАТА ЗА ЕУ
2.1. Сарадња са Европском делегацијом
Што се тиче сарадње са Европском делегацијом, председник Савета била је у сталном
контакту са представницима Европске делегације у Београду и Бриселу и водили су се
интензивни разговори у циљу давања одговора и појашњења у вези са спроведеним
општим поступком избора судија и другим питањима која су се поставила у процесу
реформе правосуђа. Састанци су одржавани 11. фебруара, 17. и 29. марта, 12. јула, 18.
маја, 26. октобра, 16., 23. и 24. новембра и 15. децембра 2010. године.
2.2. Упитник Европске комисије
Савет је, у складу са договором са Канцеларијом за придруживање ЕУ о подели
надлежности, учествовао у достављању одговора на Упитник Европске комисије на
основу којег се процењује спремност државе да започне процес приступања. Савет је у
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сарадњи са судовима доставио одговоре на следећа поглавља Упитника: Политички
критеријуми; Поглавље 4 – Слободно кретање капитала; Поглавље 7 – Право
интелектуалне својине; Поглавље 19 – Социјална политика и запошљавање; Поглавље
23 – Правосуђе и основна права; Поглавље 24 – Правда, слобода и безбедност и
Поглавље 32 – Финансијска контрола. Савет је додатно превео све акте Савета на
енглески језик и проследио их Канцеларији за придруживање ЕУ.
Савет је спреман да у наредном периоду прими експертске мисије Европске комисије
који ће додатно анализирати одговоре на Упитник са циљем да се припреми Мишљење
о захтеву за чланство Србије у ЕУ, а тичу се реформе правосуђа, ефикасности нове
мреже судова, доступност правосуђа, извршење пресуда, број старих предмета и
других питања од значаја за судски систем.
3. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
3.1. Амбасада Сједињених Америчких држава
Председник Савета је 27. априла 2010. године потписала Mеморандум о разумевању са
Мајклом Харвијем, директором Мисије УСАИД-а у Србији. Потписивању
Меморандума присуствовала је и Мери Ворлик, амбосадорка САД у Србији, као и сви
чланови Савета и вршиоци функција председника свих апелационих судова.
У оквиру Меморандума, УСАИД и Савет су се споразумели да ће сарађивати на
развијању капацитета Савета у вези са буџетирањем, управљањем финансијама и
стратешким планирањем за Савет у наредне три године, као и развијању стратегије за
смањење броја старих предмета. Такође, у оквиру пројекта радиће се на обуци
председника судова, менаџера судова и запослених у рачуноводственим службама
судова. Такође, помоћ ће бити усмерена и на подизање транспарентности рада Савета,
кроз побољшање комуникације и представљања Савета у јавности.
3.2. ОЕБС
У сарадњи са ОЕБС-ом спроводи се Пројекат Оснивање службе за помоћ и подршку
оштећенима и сведоцима при судовима опште надлежности у Републици Србији;
затим финансира пројекат Правда и ратни злочини и то кроз Подршку преносу знања и
материјала из предмета ратних злочина са МКСЈ на национална правосуђа. Уз
подршку ОЕБС-а организована је завршна јавна расправа поводом Нацрта Законика о
кривичном поступку.
Уз подршку ОЕБС-а унапређен је и пуштен у рад нови сајт Савета, садржајнији и
прегледнији за претраживање. Садржи основне податке о Савету, надлежност,
организацију и положај Савета; објављени су сви акти које је Савет донео од свог
конституисања до данас; редовно се дају саопштења за јавност о активности које Савет
предузима. На сајту Савета налазе се имена свих изабраних судија по судовима,
формиран је адресар свих судова са адресама електронске поште и адресама њихових
веб презентација.
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3.3. САВЕТ ЕВРОПЕ
Експерти Савета Европе представили су 19. септембра 2010. године коначни Извештај
о реформи правосуђа у светлу стандарда Савета Европе. Извештај се бави применом
Националне стратегије за реформу правосуђа и у којој мери је Стратегија примењена,
односно дате су препоруке шта је потребно урадити да би се дошло до пуне примене
Стратегије. На крају Извештаја дата је мапа пута, која треба да обезбеди континуирану
и одрживу реформу правосуђа у Србији. Предложене мере су сврстане у три
категорије: краткорочне, средњорочне и дугорочне.
3.4. СВЕТСКА БАНКА
Савет је донео одлуку број 021-05-36/2010-01 од 13. октобра 20101. године којом је
Агенцији Ipsos Stratetegic Marketing одобрено да у име Светске банке, спроведе
истраживање и анонимну анкету у судовима у Републици Србији, у циљу
модернизације правосудног система. Наведено истраживање се односи на период до
краја 2009. године, изузев последњег сегмента питања који је везан за реформу
правосудног система и нову организацију судова која је уведена у јануару 2010.
године.
4. ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У периоду од 24.-31. децембра 2009. године примљено је 66 захтева за приступ
информацијама од јавног значаја на које је одговорено у јануару 2010.године.
У 2010. години примљено је 342 захтева, тако да је у раду било укупно 408 захтева.
Ови захтеви су садржани у 320 заведених предмета (у појединим предметима има више
захтева).
Структура захтева по категорији подносиоца је следећа:
- 305 захтева су поднета од стране физичких лица (неизабране судије, судије
поротници, нераспоређени запослени у судству, странке у поступцима,
адвокати и грађани);
- 15 захтева је поднело Министарство за државну управу и локалну
самоуправу;
- 16 захтева су поднеле Адвокатске коморе;
- 4 захтева је поднело Друштво судија Србије;
- 2 захтева су поднели Заштитници грађана (по један Покрајински и
Републички).
Укупно је достављено 402 одговора, и то:
- 365 одговора физичким лицима;
- 15 одговора Министарству за државну управу и локалну самоуправу;
- 16 одговора Адвокатским коморама;
- 4 одговора Друштву судија Србије и
- 2 одговора Заштитницима грађана.
Донето је 6 решења којима су захтеви одбијени. Ни један захтев није одбачен.
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Изјављене жалбе од стране подносилаца захтева:
- 61 жалба је изјављена од стране физичких лица.
- 3 жалбе су изјављене од стране Адвокатских комора на решења којима се
њихови захтеви одбијају.
- 2 жалбе су изјављене од стране Друштва судија Србије на одговоре.
Повереник је по жалбама подносилаца захтева донео 35 решења којима је наложио
Савету да достави одређену информацију подносиоцима захтева, поништио три
решења Савета и донео 12 решења којима је обуставио поступак по жалби.
У извештајном периоду овлашћено лице за пружање информација од јавног значаја
донела је укупно 511 аката (одговори, решења и изјашњења). Уз помоћ Канцеларије
подносиоцима захтева су достављани разни писани документи и подаци као и CD са
резултатима рада судија који су учествовали на огласу од 15. јула 2009. године.
1)
Ред.
бр.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Захтеви:
Тражилац
информације

Број поднетих
захтева

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

305
21

Број усвојених делимично
усвојених захтева
365
21

16
342

Број
одбачених
захтева
-

16
402

Број
одбијених
захтева

-

6

6

Напомена: У периоду од 24.12.2009. године до 31.12.2009. године је примљено 66 захтева за пружање
информација од јавног значаја на које је одговорено у јануару 2010. године те се отуда појављује разлика
од 66 у броју укупно примљених захтева у 2010. години у односу на укупан број усвојених, делимично
усвојених и одбијених захтева.

2) Жалбе:
Ред.
бр.

Тражилац
информације

Укупан бр.
изјављених
жалби

Бр. жалби
због
непоступања
по захтеву у
проп. року
или
непотпуне
информациј

Бр. жалби
због
одбијања
захтева

Бр. жалби
на закључак
о
одбацивању
захтева

Садржина жалбе:
нпр. због непоступ. у
проп. року, одбиј.
захтева, условљавања
уплатом већег износа
од нужних трошкова...

због непоступ. у
проп. року и
незадовољни
добијеном
информацијом

1.

Грађани

61

61

-

-

2.
3.

Медији
Невладине
организације и

5

2

3

-
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4.
5.
6.
7.

др. удружења
грађана
Политичке
странке
Органи власти
Остали
Укупно

-

-

-

-

66

63

3

-

3) Трошкови поступка:
Трошкови наплаћивани
Укупан износ
Број жиро рачуна
4) Информатор о раду органа
Датум израде
Објављен на
информатора
Интернету
05.08.2010

Да

Одржавање обуке запослених
Обука спроведена
Није спроведена

Трошкови нису наплаћивани
ВСС није наплаћивао трошкове

Датум
последњег
ажурирања
05.08.2010
Разлози неспровођења обуке
Приоритетни послови које је ВСС обављао у току 2010.
године

Одржавање носача информација
Редовно се одржавају
Да

У примени Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 97/08
и 104/09) има одређених недоумица. На пример: подносилац захтева за информацију од
јавног значаја је захтевао доставу копије личног листа одређеног неизабраног судије.
Будући да су подаци које садржи лични лист службена тајна (члан 72. став3 Закона о
уређењу судова „Службени гласник РС“, број 116 /2008) том захтеву се није
удовољило. Више неизабраних судија је тражило копију својих личних листова.
Високи савет је сматрао да ни тим захтевима не може да удовољи из наведеног разлога
и позивао је подносиоце захтева да приступе у просторије Високог савета и изврше
увид у свој лични лист. Међутим, одлучујући по жалби једног подносиоца захтева
Повереник је решењем наложио Високом савету да достави копију личног листа судије
што је овлашћено лице тада и учинило. Такође је једна од неизабраних судија,
позвајући се на Закон о заштити података о личности, тражила да се њени резултати
рада и било које информације о њеном раду не стављају на сајт Високог савета судства
или на CD на којем су резултати рада свих судија за трогодишњи посматрани период.
Одлуке о престанку судијске дужности са индивиуализованим разлозима садрже
податке о нестручности, неоспособљености и недостојности одређеног судије, а
тражене су копије од стране корисника (разних заинтересованих: бивше странке у
поступку у коме је судија поступао, поротника, адвокатских комора итд.), што ствара
одређене дилеме о праву корисника у односу на заштиту права личности.

18
5. ЈАВНОСТ РАДА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
Савет информише јавност објављивањем саопштења, одржавањем конференција за
новинаре, наступима председника и чланова Савета у медијима и преко интернет
презентације.
У складу са чаном 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
израђен је Информатор о раду Високог савета судства, који је 1. августа 2010. године
објављен на сајту Савета www.vss.sud.rs. Све информације које се односе на рад Савета
доступне су на интернет презентацији Савета. Тренутно се Информатор ажурира са
новим подацима и благовремено ће бити достављен Поверенику за информације од
јавног значаја. Податак о веб адреси на којој је објављен Информатор о раду је у
складу са саопштењем Повереника за информације од јавног значаја од 29. децембра
2010. године достављен Републичком заводу за информатику и нтернет
Савет је објавио 18 саопштења (7 саопштења са информацијама о току и динамици
разговора са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор председника
судова у Републици Србији); (3 саопштења Изборне комисије Високог савета судства
са информацијама о активностима Изборне комисије); (1 саопштење са информацијама
о изради појединачних одлука са индивидуализованим образложењима); (4 саопштења
поводом новинских текстова); (3 саопштења – захтева за исправку текстова објављених
у дневним листовима). Саопштења су објављена на интернет страници Савета,
прослеђена агнцијама, писаним и електронским медијима.
Два интервјуа председника Савета Нате Месаровић објављена су у дневном листу
„Вечерње новости“ од 06. октобра 2010. године (повод реформа правосуђа) и дневном
листу „Политика од 14. новембра 2010. године (повод извештај Европске комисије).
Такође, забележена је једна изјава председника Савета Нате Месаровић ТВ Б 92 од 14.
октобра 2010. године и једна изјава изборног члана Савета из реда судија Младена
Николића дневном листу „Вечерње новости“ од 10. децембра 2010. године.
07. децембра 2010. године председник Савета Ната Месаровић и министар правде
Снежана Маловић одговарале су у Народној скупштини Републике Србије на
посланичка питања у вези са темом Решавање проблема насталих у процесу реформе
правосуђа.
6. СРЕДСТВА ЗА РАД
Средства за рад Савета се, према члану 3. Закона о Високом савету судства, обезбеђују
у буџету Републике Србије и за 2010. годину износила су 133.886.000,00 динара.
Извршење буџета за 2010. годину износило је 43.559.168,87 динара, односно 32,53%.
Остало је неизвршено 90.326.831,13 динара и ова средства су на крају године враћена у
буџет Републике Србије.
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Табеларни приказ извршења буџета за 2010. годину:
ДБК 30216 ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.2010. ДО
31.12.2010.
ЕК. КЛ.
411
412
413
414
415
415111
415112
415113
415119
421

ОПИС
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнада трошкова за
запослене

АПРОПРИЈАЦИЈА

29.342.793,82

47.388.206,18

13.777.000,00

4.788.913,75

8.988.086,25

100.000,00

11.250,00

88.750,00

1.102.000,00

72.653,68

1.029.346,32

4.000.000,00

1.259.978,34

2.740.021,66

485.673,77
242.737,41

Накнада трошкова за смештај
Остале накнаде трошкова
запослених

468.767,16
62.800,00
5.000.000,00

466.037,64

421121

Трошкови банкарских услуга

421211

Енергетске услуге

421311

Комуналне услуге

421411

Телефон, телекс и телефакс

253.047,02

421414

Услуге мобилног телефона

211.640,27

4215
422
422111
422131
422194
422211
422221
422231
423

НЕИЗВРШЕНО

76.731.000,00

Накнада трошкова за одвојен
живот од породице
Накнада трошкова за превоз на
посао и са посла

Стални трошкови

ИЗВРШЕЊЕ

4.533.962,36

1.350,35

Трошкови осигурања
Трошкови путовања
Трошкови дневница на
службеном путу
Трошкови смештаја на
службеном путу
Накнада за употребу сопственог
возила
Трошкови дневница за
службени пут у иностранство
Трошкови превоза за службени
пут у иностранство
Трошкови смештаја на
службеном путу у иностранство
Услуге по уговору

423111

Услуге превођења

423191

Остале администеративне
услуге

3.999.000,00

1.426.791,23

2.572.208,77

9.477,67
151.694,00
538.388,18
284.703,45
300.652,00
141.875,00
10.500.000,00

5.447.597,60
194.070,00
56.476,76

5.052.402,40
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423291
423391
423412

Остале компјутерске услуге

45.180,81

Издаци за стручне испите

7.500,00

Услуге штампања часописа

7.260,00

423421

Услуге информисања јавности

52.710,10

423432

Објављивање тендера и огласа

899.908,50

423591

Накнаде члановима комисија и
управних и надзорних одбора

3.941.894,76

423711

Репрезентација

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

482

Канцеларијски материјал
Стручна литература за редовне
потребе
Остали материјали за посебне
намене
Порези , обавезне таксе и
казне

512

Машине и опрема

426111
426311
426919

512211

Намештај

512221

Рачунарска опрема

512222

Штампачи
УКУПНО

242.596,47
500.000,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

487.086,95

512.913,05

205.499,96
224.852,02
56.734,97
1.000,00

0,00

1.000,00

17.176.000,00

256.065,86

16.919.934,14

58.410,00
156.940,00
40.715,86
133.886.000,00

43.559.168,87

90.326.831,13

7. ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У децембру 2010. године спроведен је поступак јавне набавке мале вредности за
набавку рачунарске и пратеће опреме и софтвера за потребе Савета, којом приликом је
набављено:
- 10 рачунара,
- 10 ласерских штампача,
- пројектор са платном за потребе презантaција у Савету,
- софтвер неопходан за рад Савета,
- додатна опрема која укључује мрежне каблове, свичеве и сличну опрему.
Такође, извршена је набавка репрезентативног материјала мање вредности.
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8. БУДУЋЕ ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ САВЕТА
8.1. ИЗБОР
ПРЕДСЕДНИКА
СУДОВА
ОПШТЕ
НАДЛЕЖНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

И

ПОСЕБНЕ

Након избора сталног састава Високог савета судствa из реда судија приступиће се
избору председника судова у судовима опште и посебне надлежности.
8.2. ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОДЛУКА О ИЗБОРУ СУДИЈА
Планом активности Савета за период од децембра 2010. године до септембра 2011.
године одређено је формирање три радна тела – комисија Савета, састављене од
изборних чланова Савета из реда судија. Задатак комисија биће да преиспитају одлуке
Савета које су донете у поступку општег избора судија, како је то предвиђено Законом
о изменама и допунама Закона о судијама из децембра 2010. године.

ПРЕДСЕДНИК
ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
Ната Месаровић
Број: 021-02-15/2011-01
24. март 2011. године

