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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. 

 

Уставом Републике Србије и Законом о Високом савету судства одређена је надлежност 

Високог савета судства: да 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 судова; да заједно 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.  

 

 

1. АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА  

 

 

1.1. Састав Високог савета судства   

 

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 чини 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. 

 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС”, број 23/11) 

изабрани су чланови сталног састава Високог савета судства из реда судија. Изборни 

чланови сталног састава Високог савета судства из реда судија ступили су на функцију 

дана 05. априла 2011. године.   
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За време обављања функције у Савету, изборни чланови сталног састава Високог савета 

судства из реда судија ослобађају се вршења судијске функције, а права из радног односа 

остварују у Савету. 

 

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

правног факултета остварују накнаду за рад у Савету у складу са Одлуком 

Административног одбора Народне скупштине Републике Србије о висини накнаде за рад 

у Високом савету судства 28 број 120-2424/09 од 16. јула 2009. године, 28 број 120-1808/11 

од 17. маја 2011. године и 22 број 120-2983/12 од 25. септембра 2012. године,  а у вези са 

чланом 9. Закона о примањима народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 7/91, 

22/91, 28/91, 68/91, 44/98 и 34/01) . 

 

Toком 2012. године Високи савет судства је радио у непотпуном саставу. Савет је радио у 

саставу од 9 чланова, а од 05. марта 2012. године, након избора члана Савета из реда 

судија апелационих судова, па до краја 2012. године Савет је радио у саставу од 10 

чланова. 

 

До јула 2012. године Савет је радио у следећем саставу: Ната Месаровић, председника 

Врховног касационог суда и председник Високог савета судства, Снежана Маловић, 

министар правде, Бошко Ристић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и 

локалну самоуправу, изборни чланови из реда судија – Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, 

Александар Стоиљковски, Соња Видановић и Бранка Банчевић, др Предраг 

Димитријевић, изборни члан из реда професора правног факултета и Дејан Ћирић, 

изборни члан из реда адвоката. 

 

Одлуком председника Високог савета судства број: 119-00-201/2011-01 од 09. децембра 

2011. године Благоје Јакшић, изборни члан Високог савета судства коме је одређен 

притвор решењем Вишег суда у Београду  Ки По1 45/11 од 24. септембра 2011. године 

удаљен је са функције члана Савета до укидања притвора. Виши суд у Београду је 

решењем К По1 бр 89/2011 од 08. марта 2012. године укинуо притвор према Благоју 

Јакшићу, те је председник Високог савета судства донела одлуку број: 119-00-22/2012-01 

од 09. марта 2012. године о удаљењу Благоја Јакшића са функције члана Високог савета 

судства до окончања кривичног поступка  пред  Посебним одељењем  Вишег суда у 

Београду у предмету К По1 89/2011. 

 

Након што је Милимир Лукић поднео оставку на место члана Високог савета судства 23. 

новембра 2011. године, Савет је на седници одржаној 20. децембра 2011. године донео 

Одлуку о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета 

судства из реда судија апелационих судова. Избори за члана Савета из реда судија 

апелационих судова одржани су 19. јануара 2012. године. Гласало је укупно 92,63% судија 

бирача. 
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Савет је у складу са Записником о раду Изборне комисије, предложио Народној 

скупштини да изабере Мирољуба Томића, судију Апелационог суда у Крагујевцу, за члана 

Високог савета судства из реда судија апелационих судова. 

 

Мирољуб Томић, судија у Апелационом суду у Крагујевцу је Одлуком Народне 

скупштине Републике Србије од 27. фебруара 2012. године („Службени гласник РС”, број 

14/12) изабран за члана сталног састава Високог савета судства из реда судија и 05. марта 

2012. године ступиo је на функцију у Високом савету судства. 

 

Никола Селаковић од 27. јула 2012. године обавља функцију министра правде и државне 

управе у Влади Републике Србије, од када је и члан Високог савета судства по положају. 

 

Петар Петровић је 24. јулa 2012. године изабран за председника Одбора за правосуђе, 

државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине РС, од када је и члан Високог 

савета судства по положају. 

 

Савет је на седници одржаној дана 26. октобра 2012. године донео одлуку о отпочињању 

поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда 

професора правног факултета, имајући у виду да је Народна скупштине РС - Одбор за 

правосуђе, државну управу и локалну самоуправу дописом од 22. октобра 2012. године 

обавестила  Високи савет судства да је проф. др Предраг Димитријевић дана 15. октобра 

2012. године поднео оставку на функцију члана Савета. 

 

Одлуком Народне скупштине од 15. новембра 2012. године ("Службени гласник РС", број 

109/ 12) за члана Високог савета судства из реда професора правног факултета изабран је 

др Зоран Стојановић, редовни професор кривичног права на Правном факултету 

Универзитета у Београду.  

 

Мирјана Ивић, изборни члан Савета из реда судија обавља функцију заменика 

председника Високог савета судства од 13. маја 2011. године. На предлог председника 

Високи савет судства, Савет је на седници одржаној дана 12. јула 2012. године  донео 

одлуку којом се Александар Стоиљковски изборни члан Високог савета судства из реда 

судија бира за заменика председника Високог савета судства.  

 

1.2. Седнице Савета 

 

Стални састав Високог савета судства је у 2012. години одржао 48 седница и то: 42 

редовне седнице и шест телефонских седница.  
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У оквиру редовних седница Савета, у периоду од 08. марта до 30. маја 2012. године, у 

складу са одредбом члана 26.  Правила за примену Одлуке о утврђивању критеријума и 

мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања 

одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности одржано је  

25 седница Савета о већању и гласању, на којима се одлучивало о приговорима судија 

којима је престала судијска дужност дана 31. децембра 2009. године.  

 

О свим седницама Савета сачињени су записници. Дневни редови заказаних седница 

објављивали су се на интернет страници Савета. За седнице Савета, које су одржане у 

периоду 18. септембра до 28. децембра 2012. године и које су се тонски снимале, 

сачињена је архива звучних записа. 

 

Савет је усвојио Извештај о раду за 2011. годину и доставио га Народној скупштини у 

марту 2012. године; спровео поступак преиспитивања одлука првог састава Високог 

савета судства о престанку судијске дужности судија из члана 101. став 1. Закона о 

судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 58/09 - одлука УС и 104/09), који поступак 

је завршен 30. маја 2012. године; у периоду од 18. септембра до 24. децембра 2012. године 

Савет је спровео поступак извршења одлука Уставног суда, којима су усвојене жалбе 

неизабраних судија и извршио избор судија на сталну судијску функцију; поступио у 

складу са Законом о допуни Закона о судијама („Службени гласник РС”, број 121/12) и 

судије које су први пут изабране на судијску функцију на трогодишњи мандат у судовима 

опште и посебне надлежности изабрао на сталну судијску функцију; поступао је у три 

предмета по жалбама Дисциплинског тужиоца и судија против којих се водио 

дисциплински поступал, а које су изјављене против одлука Дисциплинске комисије. 

Агенцији за борбу против корупције је 06. децембра 2012. године достављен Извештај о 

спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за 

примену стратегије за 2012. годину. Савет је образовао Комисију за одлучивање о 

приговору на решење о оцени судијског помоћника и усвојио Правилник о раду Комисије 

за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника.  

 

1.3. Одлуке и општа акта Савета:  

 

-Правилник о изменама и допунама Правилника о унтрашњем уређењу и систематизацији  

радних места у Административној канцеларији Високог савета судства  број 110-00-

4/2012-01 од 19. априла 2012. године; 

 

-Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима ("Службени гласник РС", бр. 91/12, 

109/12, 116/12 и 122/12); 

 

http://www.vss.sud.rs/doc/akti/izmene-sitematizacije-2011-9-3.pdf
http://www.vss.sud.rs/doc/akti/izmene-sitematizacije-2011-9-3.pdf
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-Одлуке о избору судија у поступку извршења одлука Уставног суда којима су усвојене 

жалбе неизабраних судија број: 06-00-64/2012-01 од 18. септембра 2012. године, број: 06-

00-72/2012-01 од 13. новембра 2012. године, број: 06-00-75/2012-01 од 03. децембра 2012. 

године и број: 06-00-77/2012-01 од 24. децембра 2012. године; 

 

-Одлуке о избору судија на сталну судијску функцију број: 119-00-139/2012-01 и број: 119-

00-140/2012-01 од 28. децембра 2012. године ("Службени гласник РС", бр. 124/12); 

 

-Правилник о раду Комисије за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског 

помоћника ("Службени гласник РС", бр. 116/12); 

 

Одлуке Савета су објављене у „Службеном гласнику РС“  и на интернет страници Савета.  
 

 

1.4. Поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о 

престанку судијске дужности  

 

 

Стални састав Високог савета судства је на основу  Закона о изменама и допунама Закона 

о судијама („Службени гласник РС“ број 101/10) преиспитао одлуке првог састава 

Високог савета судства о престанку судијске дужности судија из члана 101. став 1. Закона 

о судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 58/09 - одлука УС и 104/09) и спровео 

поступак у складу са Правилима за примену Одлуке о утврђивању критеријума и мерила 

за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука 

првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности ("Службени гласник 

РС", бр. 35/11 и 90/11).  

 

Поступак преиситивања одлука о престанку судијске дужности започео је 15. јуна 2011. 

године и завршен је 30. маја 2012. године. 

 

У поступку преисптивања одлука о престанку судијске дужности, стални састав Високог 

савета судства поступао је у 819 предмета, од ког броја је 753 предмета који су формирани 

по приговору судија којима је престала судијска дужност 31. децембра 2009. године и 66 

предмета који су формирани по приговорима судија из органа за прекршаје и већа за 

прекршаје, којима је дужност престала 31. децембра 2009. године. 

 

У периоду од 11. јануара до 30. маја 2012. одржана су 74 рочишта пред Комисијом 

Високог савета судства. Разговори са подносиоцима приговора су снимани уз претходну 

сагласност подносиоца приговора, направљен је аудио и видео запис сваког обављеног 

разговора, а заинтересована јавност је могла да прати разговоре у просторијама Савета 

путем видео бима. На захтев подносилаца приговора, достављани су транскрипти са 
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одржаних рочишта као и аудио записи. Подносиоцима приговора у просторијама Високог 

савета судства омогућен је увид  у списе предмета, као и фотокопирање списа предмета. 

           

Свим рочиштима присуствовали су посматрачи испред Европске комисије. 

 

Председник Савета је поступајући по захтевима за изузеће, које су поднели  подносиоци 

приговора донела четири одлуке о одбијању захтева за изузеће чланова Савета из 

поступка одлучивања о приговорима.  

У периоду од 08. марта до 30. маја 2012. године одржано је 25 седница Савета о већању и 

гласању, на којима се одлучивало о приговорима судија којима је престала судијска 

дужност дана 31. децембра 2009. године. У поступку преиспитивања посматрачима 

испред Европске комисије и ОЕБС-а било је омогућено присуство у јавном делу на 

седницама Савета и то приликом саопштавања стања у списима предмета од стране 

известилаца и изношења предлога одлуке Комисије. У складу са одредбом члана 33. став 

3. Правила за примену Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 

оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава 

Високог савета судства о престанку судијске дужности у поступку већања и гласања 

јавност је искључена, због чега у овом делу седнице није било дозвољено ни присуство  

посматрача. О већању и гласању сачињени су посебни записници. 

 

Савет је у поступку преиспитивања одлука о престанку судијске дужности одлучио о 

укупно 753 приговора, од ког броја је усвојено 99 приговора, 630 одбијено, 6 одбачено, 11 

приговора је основано, поступак је обустављен у 6 предмета и у једном предмету је 

утврђен престанак судијске дужности.  Писмени отправци одлука израђени су у свим 

предметима и достављени подносиоцима приговора до 26. јула 2012. године. Примерци 

одлука прослеђени су и Европској комисији,  у складу са договором који је постигнут на 

састанку одржаном 30. јануара 2012. године са генералним директором Директората за 

проширење у Европској комисији, Стефаном Санином. 

 

За подносиоце приговора из реда судија општинских органа за прекршаје и већа за 

прекршаје, Савет је донео 66 одлука којом се одбацују приговори. 

 

1.5. Поступање Високог савета судства по одлукама Уставног суда којима су усвојене 

жалбе неизабраних судија 

 

Уставни суд је у периоду од јула до новембра 2012. године донео 7 одлука којима су 

усвојене жалбе 577 неизабраних судија и поништене одлуке Високог савета судства, 

којима је одбијен приговор у поступку преиспитивања одлука о престанку судијске 

дужности. Високом савету судства је наложено да у року од 60 дана од дана пријема 

одлука Уставног суда изврши избор подносилаца жалби у складу са одредбом члана 30. 
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Правила за примену Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 

оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава 

Високог савета судства о престанку судијске дужности.  

 

Савет je благовремено и у потпуности поступио по одлукама Уставног суда, те је донео 

oдлуке о измени Одлуке о броју судија у судовима у Републици Србији, како би се број 

судијских места по судовима уподобио са бројем судија чије жалбе су усвојене и извршио 

је избор неизабраних судија на сталну судијску функцију у суд који је преузео надлежност  

или део надлежности суда у коме је судија обављао судијску дужност. У складу са 

наведеним, судије које су до 31. децембра 2009. године биле судије општинских судова 

изабране су на сталну судијску функцију у основне судове, судије окружних судова 

изабране су на сталну судијску функцију у више судове, судије Врховног суда Србије 

изабране су на сталну судијску функцију у Врховни касациони суд, судије Вишег 

трговинског суда изабране су на сталну судијску функцију у Привредни апелациони суд а 

судије трговинских судова изабране су на сталну судијску функцију у  привредне судове. 

 

У поступку извршења одлука Уставног суда бр.VIII У-534/2011 од 11. јула  2012. године, 

бр.VIII У-364/2011 од 18. јула  2012. године, бр.VIII У-570/2011 од 18. јула  2012. године и 

бр.VIII У-727/2011 од 18. јула  2012. године, Високи савет судства је на седници одржаној 

18. септембра 2012. године донео одлуку о избору 303 судије.  

 

У поступку извршења одлуке Уставног суда број VIII У-413/2012 од 09. октобра 2012. 

године, Високи савет судства је на седници одржаној на седници одржаној 13. новембра 

2012. године, одлуку о избору 203 судије. 

 

У поступку извршења одлука Уставног суда бр. VIII У-420/12 од 24. октобра 2012. године, 

Високи савет судства је на седници одржаној 03. децембра 2012. године, донео одлуку о 

избору 55 судија.  

 

У поступку извршења одлуке Уставног суда број VIII У-486/12 од 22. новембра 2012. 

године, Високи савет судства је на седници одржаној 24. децембра 2012. године, донео 

одлуку о избору 16 судија. 

 

У поступку извршења одлука Уставног суда укупно је изабрано 577 судија и то 404 судије 

у основне судове, 95 судија у више судове, 38 судија у привредне судове, 7 судија у 

Привредни апелациони суд и 12 судија у Врховни касациони суд.  

 

Судијама које су до дана доношења одлука Високог савета судства навршиле 65 година 

живота или 40 година стажа осигурања или код којих је наступио потпуни губитак радне 

способности утврђен је престанак судијске функције по сили закона. Од укупног броја 
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судија који су изабрани на сталну судијску функцију, за 21 судију утврђен је престанак 

судијске функције због навршења радног века. 

 

Судије које су изабране на сталну судијску функцију у поступку извршења одлука 

Уставног суда, а које су након престанка примања накнаде плате на основу закључака 

Владе 05 број: 120-4978/2010 од 06. јула 2010. године и 05 број: 121-2249/2011 од 05. 

априла 2011. године засновале радни однос, пре ступања на функцију у суд за који су 

биране полагале су заклетву пред председником Народне скупштине. 378 изабраних 

судија је требало да положе заклетву, а полагању заклетве пред председником Народне 

скупштине приступило је 328 судија. 

 

Од укупног броја судија, који су изабрани на сталну судијску функцију у поступку 

извршења одлука Уставног суда, у прописаном року од 30 дана од дана избора, на 

функцију је ступило 500 судија. 

 

1.6. Избор на сталну судијску функцију судија који су први пут изабрани на судијску 

функцију на трогодишњи мандат 

 

Дана 25. децембра 2012. године ступио је на снагу Закон о допуни Закона о судијама 

(„Службени гласник РС”, број 121/12) којим је прописано да ће судије које су први пут 

изабране на судијску функцију на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне 

надлежности, а током трогодишњег мандата нису оцењиване, бити изабране на сталну 

судијску функцију одлуком Високог савета судства. 

 

На седници од 28. децембра 2012. године Савет је донео две одлуке о избору судија на 

сталну судијску функцију. Одлуком о избору судија на сталну судијску функцију број: 

119-00-139/12-01 од 28. децембра 2012. године изабрано је 835 судија, који су изабрани 

први пут на трогодишњи мандат Одлуком о избору судија на трогодишњи мандат у 

судовима опште и посебне надлежности („Службени гласник РС”, број 111/09) и који су 

ступили на сталну судијску функцију 02. јануара 2013. године. Одлуком о избору судија 

на сталну судијску функцију број:119-00-140/12-01 од 28. децембра 2012. године изабрано 

је 24 судије, које су изабране први пут на трогодишњи мандат Одлуком о избору судија на 

трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности („Службени гласник РС”, 

број 52/10) и које ступају на сталну судијску функцију истеком трогодишњег мандата. 

 

Поступајући у складу са одредбама Закона о допуни Закона о судијама на сталну судијску 

функцију је изабрано укупно 859 судија, од тога су 254 судије изабране на сталну судијску 

функцију у основним судовима, 2 судије у вишим судовима, 2 судије у апелационим 

судовима, 9 судија у Управном суду, 14 судија у привредним судовима, 520 судија у 

прекршајним судовима и 58 судија у Вишем прекршајном суду. 
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1.7.  Статус судија  

 

1.7.1. Престанак судијске функције 

 

Судијска функција у складу са Законом о судијама престаје на захтев судије, кад судија 

наврши радни век, кад трајно изгуби радну способност за обављање судијске функције, 

кад не буде изабран на сталну функцију или кад буде разрешен. 

 

Савет је у 2012. години донео 62 одлуке о престанку судијске функције и то 26 одлука о 

престанку судијске функције на лични захтев судије, 30 одлука због навршења радног 

века (65 година живота или 40 година стажа осигурања), 5 одлука због трајног губитка 

радне способности и једну одлуку о разрешењу са судијске функције због учињеног 

тешког дисциплинског прекршаја. 

 

Савет је донео четири одлуке којима се одбија приговор судија изјављен у складу са 

одредбом члана 57. став 2. Закона о судијама против одлука Високог савета судства о 

престанку судијске функције. 

 

Савет је донео четири одлуке о продужењу радног века, како би судије завршиле рад на 

започетим предметима и две одлуке којима се одбија захтев за продужење радног века,  с 

обзиром да нису испуњени законом прописани услови. 

 

 

1.7.2. Упућивање и премештај судија 

 

У складу са Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 

организованог криминала,  корупције и других посебно тешких кривичних дела и Законом 

о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, Савет је 

донео одлуке о упућивању судија у Виши суд у Београду, ради распоређивања у Посебно 

одељење и Одељење за ратне злочине. 

 

Савет је 16. јануара 2012. године донео одлуке о упућивању Маје Ковачевић Томић, судије 

Врховног касационог суда, Александра Вујичића, судије Апелационог суда у Београду, 

Душана Војиновића, судије Апелационог суда у Новом Саду и Гордане Павловић,  судије 

Апелационог суда у Нишу у Посебно одељење Вишег суда у Београду и одлуке о 

упућивању Татјане Вуковић и Оливере Анђелковић, судија Апелационог суда у Београду 

у Одељење за ратне злочине Вишег суда у Београду. Именоване судије су упућене у 

посебна одељења Вишег суда у Београду како би завршиле рад у предметима којима су 

задужени до 31. децембра 2011. године и у којима су поступци у завршној фази 

поступања, почев од 14. јануара 2012. године, а најдуже на период од годину дана.  
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Oдлуком од 24. децембра 2012. године дозвољено је поновно упућивање судије Врховног 

касационог суда и судија апелационих судова у Виши суд у Београду, ради распоређивања 

у Посебно одељење, почев од 14. јануара 2013. године. Маја Ковачевић Томић, судија 

Врховног касационог суда, упућена је у Виши суд у Београду на период од четири месеца, 

како би као председник већа завршила рад у предмету К-По1 191/10; Гордана Павловић, 

судија Апелационог суда у Нишу, упућена је на период од шест месеци, како би као 

председник већа завршила рад у започетим предметима, а Душан Војиновић, судија 

Апелационог суда у Новом Саду и Александар Вујичић, судија Апелационог суда у 

Београду, упућени су на рад у Виши суд у Београду, ради распоређивања у Посебно 

одељење, најдуже на годину дана.  

 

Одлуком Савета од 05. марта 2012. године Зоран Дрецун, судија Вишег суда у Новом Саду 

и Гордана Којић, судија Вишег суда у Суботици упућени су у Виши суд у Београду ради 

распоређивања у Посебно одељење Вишег суда у Београду, почев од 15. марта 2012. 

године, на период од годину дана. 

  

Савет је у 2012. години донео две одлуке о упућивању судија. Упућивање судије на рад из 

Прекршајног суда у Пријепољу у Прекршајни суд у Сјеници било је неопходно с обзиром 

да је због недовољног броја судија био отежан рад прекршајног суда у који је судија 

упућен и ради поступања у већу по жалбама на одлуке органа управе. Упућивање судије 

Управног суда на рад у Врховни касациони суд је било потребно због недовољног броја 

судија за поступање у специјализованом већу за управну материју. 

 

Савет је у 2012. години донео једну одлуку о премештају и том одлуком је дозвољен 

премештај судије из Основног суда у Косовској Митровици у Основни суд у Нишу. 

 

 

1.7.3.Удаљење са судијске функције 

 

Судија се удаљује са функције кад му је одређен притвор, а може бити удаљен са 

функције кад је покренут поступак за његово разрешење или кривични поступак за дело 

због кога може бити разрешен. Ако удаљење није обавезно, о њему одлучује председник 

Врховног касационог суда.  

 

Против решења председника Врховног касационог суда о удаљењу са судијске функције 

до окончања кривичног поступка који се води против судије, Високом савету судства су 

изјављена четири приговора. Савет је у складу са одредбом члана 17. став 2. Закона о 

судијама донео три одкуке којима је одбијен приговор изјављен против одлуке 

председника Врховног касационог суда о удаљењу са судијске функције и једну одлуку 

којом је приговор усвојен.  
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1.7.4. Одлучивање о жалбама изјављеним на одлуке Дисциплинске комисије 

 

Против одлуке Дисциплинске комисије, сходно одредби члана 97. став 2. Закона о 

судијама Дисциплински тужилац и судија против кога се води дисциплински поступак, 

могу изјавити жалбу Високом савету судства, у року од осам дана од дана достављања 

одлуке. Савет је у 2012. години одлучивао у три предмета по жалбама које су изјављене на 

одлуке Дисциплинске комисије. У два предмета је потврдио првостепену одлуку 

Дисциплинске комисије којима је утврђена дисциплинска одговорност судија, против 

којих је вођен поступак и којима је изречена дисциплинска санкција. У једном предмету 

Савет је преиначио првостепену одлуку, тако што је утврдио да постоји одговорност 

судије за учињени дисциплински прекршај и изрекао је дисциплинску санкцију. 

 

1.7.5.Однос других служби, послова и поступака са судијском функцијом 

 

Савет је поступајући по захтевима за утврђивање неспојивости послова са обављањем 

судијске  функције донео одлуке којима  је утврђено да су посао фудбалског делегата и 

рад у Савету за социјалну политику, као радног тела Скупштине општине неспојиви са 

обављањем судијске функције, с обзиром да представљају јавни посао, за који се остварује 

прописана накнада. 

 

Савет је донео две одлуке којима је утврђено да посао председника Комисије за вођење 

поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта, а која је образована у 

складу са Законом о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је 

прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и 

конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних 

производа (,,Службени гласник РС”, бр. 18/91, 20/92 и 42/98) није неспојив са судијском 

функцијом. Савет је у децембру 2012. године Министарству правде и државне управе 

упутио иницијативу ради измене Закона о начину и условима признавања права и враћању 

земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног 

фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних 

производа, с обзиром да је одредба која прописује ко може бити председник Комисије за 

вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта у супротности са 

одредбом члана 30. став 1. Закона о судијама. 

 

1.8. Број судија у судовима опште и посебне надлежности 

 

На дан 31. децембра 2012. године, а имајући у виду укупан број судија који су ступили на 

судијску функцију након избора у поступку извршења одлука Уставног суда, као и број 
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одлука о престанку судијске функције због разрешења, престанку судијске функције на 

лични захтев, због навршења радног века или потпуног губитка радне способности у 

судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији, било је укупно 2939 судија и 

то: 1508 судија у основним судовима, 364 судије у вишим судовима, 213 судија у 

апелационим судовима, 35 судија у Врховном касационом суду, 29 судија у Управном 

суду, 31 судија у Привредном апелационом суду, 171 судија у привредним судовима, 528 

у прекршајним судовима и 60 судија у Вишем прекршајном суду. 

 

 

1.9. Статус судија поротника  

 

Савет је донео 13 одлука о престанку функције судија поротника. 

 

На крају 2012. године у судовима опште и посебне надлежности било је укупно 2920 

поротника. 

 

У току 2012. године Савет није објављивао оглас за избор судија поротника у судовима у 

Републици Србији. 

 

 

1.10.  Избор председника судова  
  

Високи савет судства је 01. новембра 2011. године огласио у „Службеном гласнику РС“ 

број 81 избор за председнике судова у судовима опште и посебне надлежности у 

Републици Србији. Рок за подношење пријава истекао је 16. новембра 2011. године, а на 

наведени оглас пријаве је поднело 250 кандидата.  

  

Одлуком Високог савета судства број: 111-00-3/2012-01 од 16. јануара 2012. године 

поништен је оглас за избор председника у судовима опште и посебне надлежности у 

Републици Србији и то у делу који се односи на избор председника Вишег прекршајног 

суда и председника прекршајних судова у Републици Србији. Увидом у поднете пријаве 

на наведени оглас, утврђено је да су пријаве за избор председника Вишег прекршајног 

суда и  председника прекршајних судова у Републици Србији поднели кандидати из реда 

судија који су бирани на трогодишњи мандат.  Како по истеку трогодишњег мандата 

Савет бира судије на сталну судијску функцију сходно одредби члана 52. Закона о 

судијама, Савет је нашао да није целисходно разматрати пријаве и предлагати кандидате 

Народној скупштини за председника Вишег прекршајног суда и председнике прекршајних 

судова у Републици Србији о чијој сталности судијске функције би се одлучивало након 

избора за председника суда. 

 

У складу са чланом 44. став 3. Пословника Високог савета судства (“Службени гласник 

РС“, бр. 43/09,22/11 и 33/11) формиране су трочлане комисије које су 09. фебруара  2012. 
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године започеле да обављају разговор са пријављеним кандидатима.  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 сагласност кандидата да се обави 

видео снимање.  

 

Разговори са кандидатима који су поднели пријаву за избор за председнике привредних 

судова обављени су у периоду од 09. до 13. фебруара 2012. године. Разговор је обављен са 

29 кандидата. 

 

Разговори са кандидатима који су поднели пријаву за избор за председнике виших судова 

обављени су у периоду од 21. до 29. фебруара 2012. године. Разговор је обављен са 40 

кандидата. 

 

Разговори са кандидатима који су поднели пријаву за избор за председнике основних 

судова обављени су у периоду од 07. до 14. марта 2012. године и од 27. марта до 04. 

априла 2012. године. Разговор је обављен са 74 кандидата.  

 

Разговори са кандидатима који су поднели пријаву за избор за председнике Првог 

основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду, Основног суда у Крагујевцу, 

Вишег суда у Крагујевцу, Привредног апелационог суда, Управног суда, Апелационог 

суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и 

Апелационог суда у Нишу обављени су у периоду од 18. до 20. јуна 2012. године и 29. јуна 

2012. године. Разговор је обављен са 30 кандидата.  

 

Савет је на предлог министра правде и државне управе, на седници одржаној 05. 

септембра 2012. године усвојио закључак да се одложи избор председника судова, те да се 

поступак избора председника у судовима опште и посебне надлежности у Републици 

Србији спроведе након што се изврши избор и распоређивање свих неизабраних судија, 

чије жалбе је Уставни суд усвојио, како би се и њима омогућило да учествују у поступку 

избора, као и да се избор одложи док не почне са радом нова мрежа судова. 

 

 

1.11. Упућивање у међународне организације у области правосуђа, студијска 

путовања судија  

 

 

На основу члана 30. став 6. Закона о судијама, Савет је донео одлуке о упућивању судија 

на студијска путовања: 
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 - Снежана Петричић и Гордана Павловић, судије Вишег суда у Београду учествовале су у 

радионици „Обука за борбу против корупције и сукоб интереса“, која се одржала у 

Бриселу 21. и 22. фебруара 2012. године;   

 

-Ивана Рамић, судија Првог основног суда у Београду, у периоду од 19. до 23. марта 2012. 

године учествовала је у Букурешту, Румунији, на конференцији „Промовисање и 

обезбеђивање транспарентности и одговорности у правосуђу“, коју организује Европски 

центар за безбедносне студије;  

 

- Зоран Савића, Славка Михајловић, судије Апелационог суда у Београду и Весна 

Божовић Милошевић, судија Вишег суда у Београду учествовали су у Ослу, Норвешкој 

28. и 29. марта 2012. године у оквиру Пројекта „Унапређење система малолетничког 

правосуђа“, у сардњи са ИМГ; 

 

-  Наташа Дачић, судија Вишег суда у Новом Саду, Милена Живковић, судија Привредног 

суда у Ваљеву и Јасмина Стаменковић и Ивана Павловић, судије Привредног апелационог 

суда, учествовале су  04. и 05. јуна 2012. године у Скопљу, Македонији на семинару, који 

организује Правосудна академија Републике Србије у сарадњи са Правосудном 

академијом Републике Македоније и Европском патентном акдемијом из Минхена са 

темом: ,,Патентни поступци и парница у погледу патената“ ; 

 

-  Мирослав Николић, в.ф. председника Привредног апелационог суда учествовао је 05. и 

06. јула 2012. године на конференцији у Минску, Белорусији у организацији Економске 

Заједнице независних држава и Вишег привредног суда Републике Белорусије; 

 

- Весна Поповић, судија Врховног касационог суда,Јелица Бојанић Керкез, судија 

Апелационог суда у Новом Саду, Зоран Поповић, судија Апелационог суда у Нишу, 

Јелена Јовановић Тишма, судија Управног суда, Љиљана Матић, судија Привредног суда у 

Београду, Зорана Трајковић, судија Вишег суда у Београду, Зорица Булајић, судија Вишег 

суда у Београду, Владимир Јокановић, судија Вишег суда у Шапцу, Владана Вукчевић 

Јовановић, судија Првог основног суда у Београду и Слободан Младеновић, судија 

Прекршајног суда у Београду упућуни су 15. и 16. маја 2012. године на обуку у Европски 

суд за људска права, у Стразбуру  о примени Европске Конвенције о људским правима;  

 

-  Бојана Пауновић, судија Апелационог суда у Београду учествовала је на обуци за 

тренере у области борбе против високотехнолошког криминала која је одржана у Загребу, 

Хрватској, у периоду од 10. до 13. јула 2012. године.  

 

- Милан Дилпарић, судија Вишег суда у Београду учествовао је на Петом међународном 

семинару на тему “Геноцид, ратни злочин и злочин против човечности” у Лиону, 

Француској у периоду од 20. до 22. новембра 2012. године. 
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На седници одржаној 23. јануара 2012. године, Савет је именовао Ђурђу Нешковић, судију 

Вишег суда у Београду и Мају Маринковић, судију Првог основог суда у Београду за 

чланове Међународне хашке мреже судова. 

 

Закључцима министарске конференције која је одржана 29. и 30. новембра 2011. године у 

Београду предвиђено је да се образује експертска Радна група Републике Србије која ће се 

бавити питањима међународне правне помоћи и прекограничној сарадњи у грађанским и 

кривичним стварима. У складу са овим закључцима, Савет је 05. марта 2012. године донео 

одлуку  да се Владимир Вучинић, судија Вишег суда у Београду, Јасмина Васовић, судија 

Вишег суда у Београду, Ференц Молнар, в.ф. председника Вишег суда у Суботици,  

Јулијана Будинчевић, судија Апелационог суда у Новом Саду и Весна Тодоровић, судија 

Привредног суда у Београду  именују за чланове експертске радне групе Републике 

Србије која ће се бавити питањима међународне правне помоћи и прекограничној сарадњи 

у грађанским и кривичним стварима. 

 

 

1.12. Правосудна академија  

 

Високи савет судства у складу са Законом о Правосудној академији, одређује број 

корисника почетне обуке, те је у јуну 2012. године донео Одлуку којом се одређује број 

корисника за програм почетне обуке у Правосудној академији за 2012. годину. 

 

Одлуком Високог савета судства може бити прописана обавезна стална обука судија и то 

у случају избора за суд, промене специјализације, битних промена прописа и увођења 

нових техника рада. На седници одржаној 29. марта 2012. године, Савет је донео Одлуку 

којом се  прописује  обавезна обука судија у Републици Србији о Законику о кривичном 

поступку и Закону о парничном поступку и којом се обавезује Правосудна академија да 

изради посебан програм сталне обуке, спроведе и организује обуку свих судија у 

Републици Србији о Законику о кривичном поступку и Закону о парничном поступку. На 

седници одржаној 12. априла 2012. године, Савет је донео Одлуку којом се  прописује 

обавезна обука свих судија у Републици Србији који поступају у предметима 

рехабилитације у складу са Законом о рехабилитацији. 

 

Савет је на седници одржаној дана 20. априла 2012. године донео одлуку и предложио 

Нату Месаровић, председника Врховног касационог суда и Високог савета судства за 

годишњу награду Правосудне академије за унапређење правосудне професије и Ruth van 

Rhijn, шефа Одељења за владавину права и људска права у ОЕБС Мисији у Србији, за 

годишњу награду за афирмацију правосуђа.  
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1.13. Радна тела Високог савета судства 

 

1.13.1. Стална радна тела 

 

Стална радна тела Савета су: Комисија за вредновање рада судија и председника судова, 

Изборна комисија, дисциплински органи и радно тело за одлучивање о приговору на 

решење о оцени судијског помоћника. Рад сталних радних тела уређује се посебним 

актом.  

 

Савет је 03. децембра 2012. године донео Одлуку  о образовању Комисије за одлучивање о 

приговору на решење о оцени судијског помоћника, која има седам чланова. Рад Комисије 

регулисан је Правилником о раду Комисије за одлучивање о приговору на решење о оцени 

судијског помоћника ("Службени гласник РС", број 116/12). 

 

1.13.2.Повремена радна тела 
 

Савет може образовати повремена радна тела за разматрање и обављање појединих 

послова из своје надлежности. Повремена радна тела образују се као комисије, стручни 

тимови или радне групе. 

 

На основу члана 13. алинеја 20. Закона о Високом савету судства  и члана 16. Пословника 

Високог савета судства Савет је у 2012. години образовао две радне групе: Радну групу за 

оснивање подршке сведоцима и жртвама и Радну групу за израду комуникационе 

стратегије. 

 

Чланови Радне групе за оснивање подршке сведоцима и жртвама  били су у студијској 

посети Одјелу за кординацију подршке жртвама и сведоцима при Министарству правде 

Републике Хрватске и јединице за подршку жртвама и сведоцима у Жупанијском суду у 

Осијеку 17. и 18. априла 2012. године, која је организована уз подршку ОЕБС мисије у 

Србији.  Савет је на седници одржаној дана 18. октобра 2012. године усвојио Предлог 

Радне групе за допуну члана 51. Закона о уређењу судова. Наведена допуна се односи на 

организовање службе за пружање подршке и помоћи сведоцима и оштећеним у судовима. 

Имајући у виду да је Министарство правде и државне управе образовало Радну групу за 

израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, предлог 

Радне групе за подршку жртвама и сведоцима је достављен на упознавање Министарству 

правде и државне управе. 

 

Радна група за израду комуникационе стратегије израдила је Нацрт комуникационе 

стратегије, која представља документ којим се дефинишу циљеви, врсте, начини 

комуникације и активности, како унутар Савета, тако и између Савета и судова, јавности и 

циљних група, што укључује правовремено информисање о раду Савета и судова у 



18 
 

Републици Србији, како би се рад Савета и судова приближио стручној и широј јавности и 

на тај начин постао доступнији и транспарентнији.  

 

Према Закону о судијама, рад свих судија и председника судова подлеже редовном 

вредновању, што обухвата све аспекте судијског посла, односно послова председника суда 

и представља основу за избор, обавезну обуку судија и разрешење. Савет је на седници 

одржаној 29. марта 2012. године именовао два нова члана Радне групе за израду 

критеријума и мерилима за вредновање рада судија и председника судова, а која  

радна група је образована 24. јуна 2011. године. Мисија ОЕБС-а је у сарадњи са 

Амбасадом Француске у Београду, за чланове Радне групе организовала студијско 

путовање у Париз (Министарству правде, Високом савету судства, Апелационом и 

Основном суду у Паризу) у периоду од 22. до 25. октобра 2012. године. Радна група је у 

току 2012. године одржала 10 састанака уз присуство и подршку представника ОЕБС-а, на 

којима је радила на изради радне верзије Правилника за вредновање рада судија и 

председника  судова. 

 

Радна група за израду Предлога правилника о критеријумима, мерилима и поступку 

за вредновање рада судија који су први пут бирани на трогодишњи мандата 

образована је 06. октобра 2011. године. Радна група у задатом року није успела да изради 

нацрт Правилника у коначној верзији, с обзиром да су четири члана Савета који су и 

чланови Радне групе приоритетно учествовали у поступку преиспитивања одлука првог 

састава Високог савета судста о престанку судијске дужности. Радна група израдила је 

Правилник о поступку, критеријуми и мерилима за вредновање и оцењивање рада судија 

који су први пут изабрани на судијску функцију. Приликом израде нацрта, обављена је и 

консултације са судијама прекршајних судова имајући у виду да до сада нису постојала 

јасна и потпуна мерила за оцењивање рада судија прекршајних судова. Нацрт правилника 

је разматран на седници Савета одржаној 04. јула 2012. године, те је након изнетих 

примедби, текст враћен на допуну. Нацрт правилника  је након допуне, поново  разматран 

на седници Савета 18. октобра 2012. године. Имајући у виду предлоге Радне групе за 

израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судијма којим је предвиђено да се 

за све судије које су биране на трогодишњи мандат и нису оцењене за претходни период 

сматра да испуњавају услове за избор на сталну судијску функцију, Савет је донео 

закључак да се усвајање Правилника о поступку, критеријумима и мерилима за 

вредновање и оцењивање рада судија који су први пут изабрани на судијску функцију 

одложи до усвајања  Закона. 

 

Радна група за израду методологије за вредновање предмета по тежини формирана је 

29. јуна 2010. године. Програм поделе власти УСАИД-а пружао је стручну и 

административно-техничку подршку Радној групи у њеном раду и изради ове 

методологије. Током последње две године Радна група је радила на многим питањима 

вредновања предмета обухваћеним овом методологијом. У извештају, који је достављен и 
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презентован члановима Савету у децембру 2012. године,  Радна група изнела је резултате  

рада и методолошке алатке потребне за вредновања предмета по тежини и објективно 

утврђивање потребног броја судија у суду за савладавање обима посла. Са овим 

информацијама Савет  може да изврши  компарацију обима посла и на основу тога 

распореди потребан број судија,  средстава и других ресурса судовима.   

 

1.14. Поступање по притужбама грађана  

 

У току 2012. године у Високом савету судства евидентирано је укупно 1440  предмета 

који се воде по притужбама на рад судова. Све притужбе се евидентирају и по њима се 

траже извештаји од судова на чији рад се странке притужују. По притужбама појединих 

притужилаца је поступано више пута. О свим предузетим мерама притужиоци су 

обавештавани од стране судова или Високог савета судства. Одређени број притужби, 

прослеђен је на даље поступање Дисциплинском тужиоцу. 

 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНА КАНЦЕЛАРИЈА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

2.1.Систематизација радних места у Административној канцеларији Високог савета 

судства  

 

Административна канцеларија је током 2012. године пружала административну, стручну и 

техничку помоћ Савету, дисциплинским органима, Изборној комисији и радним групама 

Савета.  

 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Административној канцеларији који је усвојен 14. децембра 2010. године и измењен и 

допуњен 7. марта 2011. године и 19. априла 2012. године, у Канцеларији има 40 радних 

места са укупно 48 извршилаца, од чега су: 2 државни службеници на положају, 44 

државни службеници на извршилачким радним местима и 2 намештеника. 

 

На дан 31. децембра 2012. године у Административној канцеларији је било 27 запослених. 

На неодређено време запослена су 23 државна службеника и 1 намештеник, а на одређено 

време 2 државна службеника. До новембра 2012. године три приправника из Првог 

основног суда у Београду били су упућени на обуку у Савет. Имајући у виду обим посла и 

прописану надлежност Високог савета судства, постојећи број запослених је 

незадовољавајући и са истим се не може обезбедити ажуран рад, што указује на 

неопходност попуњавања свих упражњених радних места. 

 

Ради попуне упражњених радних места у Административној канцеларији у току 2012. 

године расписан је један јавни и један интерни конкурс. 
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Савет је дана 02. априла 2012. године огласио интерни конкурс за попуњавање положаја 

секретара Високог савета судства.  Након спроведеног конкурса, Савет је на седници 

одржаној 22. маја 2012. године поставио Ирину Ристић за секретара Савета, која је 

ступила на рад 13. јуна 2012. године. Дана 03. децембра 2012. године Савет је усвојио 

оставку Ирине Ристић за престанак положаја на месту секретара Високог савета судства. 

 

Савет је 22. августа 2012. године огласио јавни конкурс за попуну извршилачког радног 

места за рачуновоствене послове (билансиста). Након спроведеног јавног конкурса, 

председник Савета је донела решење о пријему у радни однос кандидата који је у 

спроведеном изборном поступку оцењен највишом оценом. 

 

2.2. Буџетска канцеларија 

 

Високи савет судства у складу са овлашћењима прописаним Законом о уређењу судова од 

01. јануара 2012. године предлаже обим и структуру буџетских средстава неопходних за 

текуће расходе, осим расхода за судско особље, уз претходно прибављено мишљење 

министарства надлежног за правосуђе и врши расподелу ових средстава на судове, као и 

надзора над наменским коришћењем буџетских средстава и вршење надзора над 

финансијским и материјалним пословањем судова.  

 

Одлуком Савета од 16. јануара 2012. године  Министарство правде је овлашћено да до 15. 

марта 2012. године за потребе Високог савета судства обавља стручне и административно-

техничке послове у области материјално финансијских послова, за чије вршење је 

надлежан Високи савет судства од 01. јануара 2012. године, а у координацији са 

помоћником секретра Сектора за материјално-финансијске послове Административне 

канцеларије. 

 

У складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

Административне канцеларије Савета, формиран је Сектор за материјално-финансијске 

послове са два одсека: Одсек за буџет и аналитичко-планске послове и Одсек за 

финансијско-рачуноводствене послове са укупно 12 запослених. 

 

Приликом успостављања рада буџетске канцеларије, споразумом о преузимању државних 

службеника који је закључен између Високог савета судства и Министарства правде, у 

Сектору за материјално-финансијске послове Административне канцеларије је 

распоређено 6 државних службеника, који су почели са радом 01. aприла 2012. године, 

после предаје завршног рачуна Министарства правде. Извршена је и примопредаја 

рачуноводствене документације, о чему је сачињен Записник о примопредаји, у присуству 

комисије Министарства правде и комисије Високог савета судства. За извршавање обавеза 

према судовима по основу доцњи, закључно са 31. децембром 2011. године, Закључком 
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Владе РС 05 број 119-2321/2012 од 05. априла 2012. године, задужено је  Министарство 

правде.  

 

Успостављање Сектора за материјално-финансијске послове у Савету, захтевало је бројне 

активности на обезбеђењу техничких предуслова. То је пре свега подразумевало 

успостављање локалне мреже, али и директно повезивање рачунарске мреже Савета на 

ресурсе који нису део саме локалне мреже: ФМИС систем (систем Управе за трезор 

Министарства финансија) и систем БПМИС (Budget Planining and Management Information 

System) за планирање буџета, чије формирање је помогао УСАИД, кроз Програм поделе 

власти. БПМИС је информациони систем за планирање и управљање буџетом који 

аутоматизује све процесе циклуса припреме буџета, како за Високи савет судства тако и за 

комплетну мрежу судова у Србији. То је централизован систем коме се приступа преко 

веба, којим судови у Србији достављају своје финансијске планове Савету како би се 

формирао консолидовани предлог буџета  за комплетан систем правосуђа. 

 
Запослени у овом сектору су активним учешћем дали значајан допринос осавремењивању 

рачуноводственог програма „ Саветник“, како за потребе  Сектора, тако и за потребе свих 

судова у Републици Србији  

 

У организацији УСАИД-а, запослени су учествовали у финализацији израде Процедура за 

обављање финансијско-рачуноводствених послова, а у јуну 2012. године упућени су на  

студијско путовање у Холандију, ради упознавања са правосудним системом Холандије, 

дугорочним стратешким планирањем у холандском правосуђу, финансирањем правосуђа у 

Холандији, управљањем квалитетом рада у правосуђу Холандије, улогом холандског 

савета правосуђа у изради нацрта, предлагању нових и изменама постојећих закона и 

финансирањем Министарства за безбедност и правду, са посебним освртом на правосуђе. 

 

 

3. ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Жалбена комисија Високог савета судства у извештајном периоду од 01. јануара  2012. до 

31. децембра 2012. године није примила у рад ни један предмет о коме би одлучивала у 

оквиру своје надлежности прописане одредбом члана 142. Закона о државним 

службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/2005, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 

104/09). 

Савет је 26. септембра 2012. године донео одлуку да се за члана Жалбене комисије, уместо 

Ирине Ристић, која је поднела оставку, именује Јелена Петровић, судијски помоћник у 

Вишем суду у Београду. 
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4.МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

 

Међународна сарадња Савета остварује се учешћем председника Савета и чланова Савета 

на међународним скуповима, семинарима и конференцијама, округлим столовима. Током 

2012. године, чланови Савета активно су учествовали у радним групама чији рад 

подржавају међународне организације.  

 

 

4.1. Састанци са представницима Европске уније 

 

Председник Високог савета судства Ната Месаровић и члан Савета Бошко Ристић 

одржали су 17. јануара 2012. године састанак са Делегацијом Европске уније у Србији. 

Састанку су присуствовали амбасадор Венсан Дежер и политички саветник Томас Њоки. 

Разговарало се о положају Савета у којој се нашао након удаљења Благоја Јакшића,  

изборног члана Савета из реда судија и оставке судије Милимира Лукића на место члана 

Високог савета судства, као и о статусу проф. др Предрага Димитријевића, изборног  

члана Савета из реда професора правног факултета. Делегација ЕУ у Србији је обавештена 

и са поступањима на рочиштима о приговорима неизабраних. Посматрачи Делегације ЕУ 

у Србији који су присуствовали рочиштима нису изнели ни једну примедбу на рад 

комисија Савета и поступка преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о 

престанку судијске дужности.  

 

Председник Високог савета судства Ната Месаровић одржала је 30. јануара 2012. године 

састанак са генералним директором Директората за проширење у Европској комисији, 

Стефаном Санином. Састанку су присуствовали и шеф одељења за Србију у Директорату 

за проширење, Мирјам Феран, шеф мисије Европске комисије у Београду, амбасадор 

Венсан Дежер, шеф политичког дела, Томас Њоки, министар правде, Снежана Маловић, 

директорка Канцеларије за придруживање ЕУ, Милица Делевић, државни секретар 

Министарства правде, Слободан Хомен, председник Одбора Народне скупштине за 

правосуђе, Бошко Ристић, тужилац за организовани криминал, Миљко Радисављевић, као 

и два члана Високог савета судства. Тема састанка била су актуелна питања у постуку 

преиспитивања одлука неизабраних судија, питање састава Високог савета судства и 

потребне већине за одлучивање (кворума) и транспарентност у раду Високог савета 

судства.  

 

Састанак између представника Европске комисије и Републике Србије „Унапређени 

стални дијалог – секторски састанак за слободу, правду и безбедност“, на коме је 

разматран напредак у области правосуђа и владавине права, одржан је 21. јуна 2012. 

године. Састанку су присуствовали председник Високог савета судства, представници 
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Државног већа тужилаца, Министарства правде, Правосудне академије и Народне 

скупштине Републике Србије. Циљ посете представника Европске комисије ( Венсан 

Дежер, Томас Њоки, Патрик Паке, Мануел Монтеано, Пјер Иболд, Мартон Бенедикт, 

Адриано Мартинс, Јоланда Сан Хозе, Ђанлука Ванини) био је упознавање са питањима 

везаним за независност, ефикасност, професионалност и одговорност правосудног система 

у Републици Србији.    

 

 

4.2.Сарадња са Амбасадом Сједињених Америчких држава и Америчком агенцијом  

за међунродни развој (УСАИД) – Програм поделе власти 

 

Уз административно техничку помоћ УСАИД-а, радне групе и чланови Савета су 

завршили рад на изради Комуникационе стратегије Високог савета судства и продужењу 

Стратешког плана Високог савета судства са три на пет година. Комуникациона стратегија 

утврђује смернице које се тичу интерне, екстерне и кризне комуникације Савета и судова, 

а Стратешким планом се утврђују стратешки циљеви, активности и задаци Савета у 

периоду до 2015. године.   

 

Високи савет судства је 29. јуна 2010. године донео одлуку о формирању Радне групе за 

израду методологије за вредновање предмета по тежини и за утврђивање вредности 

одређених врста предмета, уз стручну и административно-техничку подршку Програма 

поделе власти. Радна група је 17. децембра 2012. године члановима Савета презентовала 

финални извештај са прилозима у коме је навела седам препорука у циљу даље 

имплементације методологије.  

 

Подршка УСАИД-а је усмерена  и  на развијање капацитета Савета везаних за буџет и 

финансије и побољшање буџетског процеса судског система. Софистицирани софтвер за 

припрему буџета који је УСАИД, у сарадњи са Саветом, инсталирао у Савету и свим 

судовима значајно је унапредио поступак припреме и планирања буџета. У последњем 

кварталу 2012. године, Програм поделе власти је сарађивао са Саветом на изради 

интерних аката којима се регулише пословање Сектора за материјално-финансијске 

послове. У сарадњи са запосленима у том Сектору, израђени су нацрти пет приоритетних 

интерних аката. 

 

Високи савет судства и УСАИД су у септембру 2012. започели и израду документарног 

филма који промовише унапређења која је Сектор за материјално-финансијске послове 

увео уз помоћ Програма поделе власти, по преласку дела буџетских надлежности са 

Министарства правде на Високи савет судства. Филм ће бити представљен донаторској 

заједници и представницима међународних организација у Србији. 
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4.3.Сарадња са Амбасадом Краљевине Норвешке 

 

У оквиру Протокола о спровођењу пројекта „Јачање Високог савета судства“ који је део  

програма „Унапређење доступности правде у Србији“ Високи савет судства и International 

Management Group (ИМГ) сарађују на успостављању ефикасног поступка пријема и 

обраде притужби и представки странака, као и унапређењу информационо-комуникационе 

технологије. 

 

У циљу организовања добро опремљене штампане и дигиталне правне библиотеке, 09. 

новембра 2012. године, Савет и ИМГ су потписали Пројектни задатак којим ће се 

извршити санација просторија у којима ће бити смештена штампана и дигитална 

библиотека, а истим Пројектним задатком је предвиђено и формирање писарнице Савета. 

 

 

4.4. Сарадња са Амбасадом Велике Британије  

 

Савет у сарадњи и уз подршку представника Агенције која се бави стратешким 

планирањем и управљањем променама и спроводи пројекте у име Одељења за 

међународни развој Амбасаде Велике Британије, ради на пројетку успостављања 

писарнице Високог савета судства која ће се физички налазити у згради Савета. 

 

Одржано је више састанака на којима су представници Савета и Агенције разматрали 

питања организације управљања предметима, могућности и потребе Високог савета 

судства при успостављању писарнице. 

 

 

4.5. Европска унија– ИПА 2013 

 

У циљу побољшања административних и стратешких капацитета, организовања приступа 

информацијама и транспарентности правосудног система кроз институционалну 

координацију, Савет је поднео пројектни предлог за Инструмент за предприсутпну помоћ 

(ИПА 2013) посредством Министарства правде и државне управе. 

 

Широки обим надлежности и број изазова са којим се суочава Савет у свим областима 

свог рада, оправдавају спровођење пројекта који ће омогућити јачање његовог капацитета 

кроз вишекомпонентни приступ. Пројекат има за циљ да допринесе ефикасности, 

неѕависности и интегритету судства, у складу са европским стандардима и вредностима.  
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4.6. Сарадња са ОЕБС-ом 

 

У сарадњи са ОЕБС-ом спроводи се Пројекат Оснивање службе за помоћ и подршку 

оштећенима и сведоцима при судовима опште надлежности у Републици Србији. Високи 

савет судства је 23. јануара 2012. године образовао радну групу за оснивање подршке 

сведоцима и жртвама. Задатак радне групе је стварање адекватног правног и 

институционалног оквира за пружање подршке сведоцима и жртвама као и дефинисање 

правила и процедура за услуге подршке уз стручну административно-техничку подршку 

мисије ОЕБС у Србији. Радна група је израдила Предлог измене Закона о уређењу судова, 

а у току је израда Правилника о раду службе за помоћ оштећенима и сведоцима. 

 

ОЕБС такође пружа административно-техничку помоћ радној групи Савета за израду 

Предлога правилника о вредновању рада судија и председника судова. 

   

 

4.7. Европска мрежа судских савета 

 

Председник Високог савета судства Ната Месаровић учествовала је на Генералној 

скупштини Европске мреже судских савета која је од 09. до 11. маја 2012. године одржана 

у Даблину, на којој је једногласном одлуком свих чланица, Високи савет судства 

Републике Србије примљен је у Европску мрежу судских савета у својству посматрача. 

Том приликом, председник Европске мреже судских савета Мигуел Кармона Руано 

уручио је председнику Савета Статут Европске мреже као знак прихватања улоге Високог 

савета судства у тој организацији.  

 

 

 

5. ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА  

 

5.1. Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у 2012.  години 

 

 

У  2012. години примљено је  152  захтева за приступ информацијама од јавног значаја. 

 

Структура захтева по категорији подносиоца је следећа: 

- 136 захтева je поднето од стране физичких лица (неизабране судије,  странке у 

поступцима, адвокати и грађани);  

- 10 захтева су  поднеле невладине организације и др. удружења грађана; 

- 3 су поднета од стране медија; 

- 1  захтев од стране органа власти; 
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- 2 остали 

Изјављене жалбе од стране подносилаца захтева: 
 

- 47 жалби је изјављено од стране грађана; 

- 3 од стране невладиних организација или других удружења грађана 

 

1) Захтеви: 

 
Ред.

бр. 

Тражилац  

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр. усвојених- 

делимично 

усвој. захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број 

одбијених захтева 

1. Грађани 136 134 - - 
2. Медији 3   3 - - 

3. Невладине орган. и др. 

удружења грађана  
10 10 - - 

4. Политичке странке - - - - 

5. Органи власти 1 1 - - 

6. Остали 2 2 - - 

7. Укупно 152 150 - - 

 

Напомена: Крајем децембра месеца 2012. године примљена су 2 захтева за приступ 

информацијама од јавног значаја на које је одговорено у јануару 2013. године из којих 

разлога се појављује разлика од 2 у броју укупно примљених захтева у 2012. години у 

односу на укупан број усвојених, делимично усвојених, одбачених и одбијених захтева.

             

2) Жалбе: 

 
Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Укупан бр. 

изјављених 

жалби 

Бр. жалби  

због 

непоступања 

по захтеву 

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... 

1. Грађани  47 47 - - Због  непоступања у 

прописаном року и 

незадовољни 

добијеном 

информацијом 

2. Медији - - - - - 

3. Невладине орган. и  

др. удружења 

грађана  

3 3 - - - 

4. Политичке 

странке 

- - - - - 

5. Oргани власти - - - - - 

6. Остали - - - - - 

7. Укупно 50 50 - - - 
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3) Трошкови поступка: 

 
Трошкови наплаћивани Трошкови нису наплаћивани 

Укупан износ Број жиро рачуна Високи савет судства није 

наплаћивао трошкове - - 

 
 

4) Информатор о раду органа 

 
Датум израде 

Информатора 

Објављен на 

Интернету 

Датум 

последњег 

ажурирања 

Израђен- 

није објављен 

Није 

израђен 

 

Разлози због 

којих није 

израђен 

01.08.2010. Да           15.05.2011.    - - - 

 

 

Одржавање обуке запослених 

 
          Обука спроведена Разлози неспровођења обуке 

         Нe Приоритетни послови које је ВСС обављао током 2012. 

 

Напомена: 

         

Током 2012. године због повећаног обима посла, недовољне кадровске попуњености  и  

пуне  активности  запослених  у пословима администрације првенствено везано за 

поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства, није могла бити 

спроведена обука запослених.  

 

Међутим, представници Савета одазвали су на све позиве и узели учешће на семинарима у 

организацији Повереника у оквиру шестомесечног „Twinning light“ пројекта Европске 

уније  „Унапређење заштите података о личности“ који је у Србији спровела Повереница 

за информације Републике Словеније. 

 

Такође, представници Савета су учествовали на семинару „Усклађивање са стандардима 

ЕУ у области заштите података“ који је организовала Канцеларија за европске интеграције 

Владе Србије у оквиру Луксембуршког пројекта техничке помоћи Србији „Изградња 

капацитета за европске интеграције (IV)“ која ће и током 2013. године наставити са 

организацијом семинара на којима ће се учесници упознати са правним оквиром и 

основним начелима у области заштите података о личности, начинима оставривања права 

на заштиту података о личности, као и смерницама и препрекама у контроли заштите 

података.     
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Савет ће настојати да током 2013. године спроведе обуку запослених лица  како би се 

испунила законска обавеза из Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја и Закона о заштити података о личности. 

 

            Одржавање носача информација 

 
Редовно се одржавају Разлози неодржавања 

Да            

 
             

5.2. Примена Закона о заштити података о личности 

 

У једном предмету Закључком Повереника од 21.06.2012. године обустављен је поступак 

по жалби тражиоца за остваривање права из Закона о заштити података о личности. 

 

 

5.3 Упис у Централни регистар евиденција збирки података о личности 

 

У Централни регистар уписане су следеће збирке Високог савета судства: 

  

- евиденција о коришћењу годишњег одмора изборних чланова Високог савета 

судства из реда судија и запослених у Високом савету судства; 

 

- кадровска евиденција изборних чланова Високог савета судства из реда судија и 

запослених у Високом савету судства; 

 

- евиденција о присуству  на раду изборних чланова Високог савета судства из реда 

судија и запослених у Високом савету судства; 

 

- евиденција о издатим здравственим  легитимацијама изборних чланова Високог 

савета судства из реда судија и запослених у Високом савету судства и члановима 

њихових породица; 

 

-  евиденцију о боловањима изборних чланова Високог савета судства из реда судија и 

запослених у Високом савету судства; 

 

- евиденцију о коришћењу плаћеног и неплаћеног одсуства изборних чланова Високог 

савета судства из реда судија и запослених у Високом савету судства; 

 

-  евиденцију о исплатама накнаде за превоз изборних чланова Високог савета судства 

из реда судија и запослених у Високом савету судства; 

 

-  евиденцију захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

 

 На тај начин број уписаних збирки у Централни регистар  износи осам (8). 

 



29 
 

 

5.4. Напомене у вези примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја 

           

Пред сталним саставом Високог савета судства до јуна 2012. године спроведен је поступак 

преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске 

дужности судија из члана 101. став 1. Закона о судијама,  па се највећи број упућених 

захтева за приступ информацијама од јавног значаја у 2012. години односио на поступак 

преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске 

дужности. Тражиоци информација у највећем броју случајева су биле неизабране судије, 

најчешће захтевајући информације и доставу: копија списа предмета, резултата рада, 

записнике и транскрипте са рочишта, записнике са седница Савета, предлоге одлука 

комисија о приговорима, као и копија молби пријава на оглас за избор судија опште и 

посебне надлежности из 2009. године и др. 

 

У току 2012. године информације у вези са радом Савета објављиване су на интернет 

страници Савета, а односиле су се на поступак преиспитивања, избор за члана Савета из 

реда судија апелационих судова, дневне редове седница Савета, изборе за председнике 

судова, одлуке Уставног суда Србије којима је одлучено о жалбама неизабраних судија и 

друге информације за поступање из оквира надлежности Савета.  

 

 

6. ЈАВНОСТ РАДА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА  

 

 

6.1. Саопштења 

 

Високи савет судства информише јавност објављивањем саопштења, одржавањем 

конференција за новинаре, одговорима на питања и захтеве новинара и медија и преко 

интернет презентације. Јавност рада обезбеђује се и давањем информација од јавног 

значаја. 

 

Савет је објавио 62 саопштења (обавештења, најаве реаговања) у 2012. години. 

Саопштења су објављена на интернет страници Савета, прослеђена писаним и 

електронским медијима.  

  

Изјаве, интервју: 

- изјава председника Високог савета судства РТС-у од 16. јануара 2012. године 

- интервју председника Високог савета судства објављен у дневном листу „Данас“ од 

13. јула 2012. године 

- гостовање председника Високог савета судства у Јутарњем програму РТС-а од 31. 

августа 2012. године 
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- интервју председника Високог савета судства објављен у дневном листу „Данас“ од 

9. октобра 2012. године 

- интервју заменика председника Високог савета судства Мирјане Ивић објављен у 

дневном листу „Политика“ од 29. фебруара 2012. године 

- изјава члана Високог савета судства Мирољуба Томића ТВ Пинк од 18. септембра 

2012. године 

- изјава портпарола Високог савета судства Биљане Ракић агенцији Инфобиро од 19. 

септембра 2012. године 

 

 

6.2. Јавност рада у поступку избора за члана Високог савета судства из реда судија 

апелационих судова 

 

 

Изборна комисија Високог савета судства организовала је и спровела поступак 

предлагања кандидата за изборног члана Савета из реда судија апелационих судова и о 

томе објавила 4 саопштења. На интернет страници објављена су решења и одлуке које је 

доносила Изборна комисија у току спровођења изборног поступка. Савет је на основу 

Записника о раду Изборне комисије о утврђивању резултата избора, а у складу са 

Одлуком о изборним радњама и роковима у поступку предлагања кандидата за изборне 

чланове Високог савета судства из реда судија, објавио резултате избора.  

 

 

6.3. Јавност рада у поступку преиспитивања одлука првог састава Високог савета 

судства о престанку судијске дужности 

 

Поступак преиспитивања одлука о престанку судијске дужности спроведен је јавно и 

транспарентно. Рочиштима пред комисијама су присуствовали представници Европске 

комисије, ОЕБС-а, медији и стручна јавност, а посматрачи Европске комисије 

присуствовали су и на седницама Високог савета судства на којима се одлучивало о 

приговорима неизабраних судија. Савет је у 2012. години одржао 25 седница на којима је 

одлучивао о приговорима неизабраних судија. На интернет старници су свакодневно 

објављивали датуми одржавања рочишта пред комисијама са именима и презименима 

подносиоца приговора, подаци о известиоцу у сваком предмету, подаци о саставу 

комисије пред којом су се рочишта одржавала, дневни редови седница Савета за већање и 

гласање и одлуке са седница. Савет је објавио 5 обавештења у вези са седницама на којима 

се одлучивало о приговорима неизабраних судија. 
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6.4. Јавност рада у поступку обављања разговора са кандидатима који су поднели 

пријаве на оглас за избор председника судова у Републици Србији  

 

Савет је одлучио да се у циљу обезбеђења транспарентности и присуства јавности 

приликом обављања разговора са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор 

председника судова у Републици Србији врши аудио и видео снимање, као и да се 

разговор преноси путем видео бима. Савет је објавио 5 саопштења о току и динамици 

разговора са кандидатима. Списак кандидата са тачно одређеним датумом и временом 

разговора са комисијама Савета благовремено је ажуриран на интернет страници Савета. 

О обављању разговора са кандидатима обавештaвани су и локални медији у градовима у 

којима се налазе судови и судске јединице. 

 

 

6.5. Јавност рада у поступку анкетирања неизабраних судија чије су жалбе усвојена 

 

У циљу спровођења одлуке Уставног суда број: VIIIУ-534/2011 од 11.07.2012. године, 

Високи савет судства је извршио анкетирање неизабраних судија чија је жалба усвојена и 

о томе објавио 1 саопштење и 1 обавештење.  На интернет страници Савета су објављени 

и благовремено ажурирани спискови судија са датумом и термином анкетирања.  

 

 

6.6. Јавност рада у поступку извршавањ одлука Уставног суда којим су којима су 

усвојене жалбе неизабраних судија 

 

Савет  je поступио по одлукама Уставног суда и извршио избор неизабраних судија на 

сталну судијску функцију. О поступку извршења одлука Уставног суда објављена су 7 

саопштења и 4 обавештења. Одлуке о избору судија на сталну судијску функцију и одлуке 

о измени одлуке о броју судија у судовима објављене су у „Службеном гласнику РС“ и на 

интернет страници Савета. 

 

 

6.7. Јавност рада у поступку избор судија на сталну функцију 

   

Одлукe о избору на сталну судијску функцију судија који су први пут изабрани на 

судијску функцију на трогодишњи мандат су објављене у „Службеном гласнику РС“ и на 

интернет страници Савета. О донетим одлукама Савет је објавио једно саопштење.  
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7. СРЕДСТВА ЗА РАД  

 

7.1. Извршење буџета за раздео - Високи савет судства  

 

У складу са одобреним средствима утврђеним Законом о буџету РС за 2012. годину, као  и 

Законом о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2012. године и Планом извршења 

буџета, извршен је буџет за раздео 5 – Високи савет судства. 

 

 

Табеларни приказ извршења буџета Високог савета судства 

 

Позиција 

конто 
О п и с Апропријација Извршено 

Извршење 

апропр. у  

% 

411 Плате, додаци, накнаде 72.408.000,00  56,60 

411111 Плате по основу цене рада  30.580.163,86  

411112 
Додатак за рад дужи од пуног радног 

времена 
 57.032,60  

411115 
Додатак за време проведено на раду 

(минули рад) 
 3.230.451,24  

411117 Боловање до 30 дана  621.224,43  

411118 
Накнада зараде за време одсуствовања са 

рада-годишњи одмор, плаћено одсуство 
 5.933.568,66  

411151 
Накнада штете запосленом за 

неискоришћени годишњи одмор 
 562.927,47  

Укупно 411   72.408.000,00 40.985.368,26 56,60 

412 Доприноси 13.097.000,00   

412111 Доприноси за ПИО  4.430.004,56  

412211 Доприноси за здравствено осигурање  2.476.775,47  

412311 Допринос за незапосленост  302.045,96  

Укупно 412   13.097.000,00 7.208.826,08 55,04 

413 Накнаде у натури 250.000,00  40,50 

413142 Поклони за децу запослених  101.249,02  

Укупно 413   250.000,00 101.249,02 40,50 

414 Социјална давања запосленима 1.073.000,00  54.46 

414111 Породиљско боловање  534.504,32  

414121 Боловање преко 30 дана    

414314 
Помоћ у случају смрти запосленог или 

члана уже породице 
 49.908,00  

Укупно 414   1.073.000,00 584.412,32 54,46 

415 Накнаде трошкова  за запослене 5.000.000,00  71,83 

415111 
Накнаде трошкова за одвојен живот од 

породице 
 1.250.818,13  

415112 Накнада за превоз на посао и са посла  1.180.004,01  

415113 
Накнаде трошкова за смештај изабраних, 

постављених лица 
 1.160.556,34  

Укупно 415   5.000.000,00 3.591.378,48 71,83 
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416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
251.000,00  57,18 

416111 Јубиларне награде  143.532,00  

Укупно 416   251.000,00  57,18 

421 Стални трошкови 1.200.000,00  50,21 

421411 Телефон, телекс и телефакс  384.531,57  

421414 
Услуге мобилног телефона 

(мобилних телефона, интернета) 
 155.932,40  

421521 
Осигурање запослених у случају несреће на 

раду 
 32.616,00  

421522 Здравствено осигурање запослених   29.404,00  

Укупно 421   1.200.000,00 602.483,97 50,21 

422 Трошкови путовања 3.000.000,00  41,56 

422111 Трошкови дневница на службеном путу  28.418,20  

422121 
Трошкови превоза на службеном путу у 

земљи 
 5.200,00  

422131 Трошкови смештаја на службеном путу  222.711,03  

422194 Накнада за употребу сопственог возила  740.575,37  

422211 
Трошкови дневница на сл.пут у 

иностранству 
 90.063,57  

422221 Трошкови превоза на сл.пут у иностранству  83.238,00  

422231 
Трошкови смештаја на службеном путу у 

иностранство 
 76.740,00  

Укупно 422   3.000.000,00 1.246.946,17 41,56 

423 Услуге по уговору 12.000.000,00  79,00 

423211 Услуге за израду софтвера  23.506,16  

423212 Услуге за одржавање софтвера  195.300,00  

423419 Остале услуге штампања  9.021,00  

423431 Услуге рекламе и пропаганде  3.556,04  

423432 
Објављивање тендера и информативних 

огласа 
 868.505,00  

423531 Услуге вештачења  382,24  

423591 
Накнаде члановима управних, надзорних 

одбора и комисија 
 7.940.595,89  

423711 Репрезентација   336.601,90  

423911 Остале опште услуге   102.524,40  

Укупно 423   12.000.000,00 9.479.992,63 79,00 

425 Поправке и одржавање 300.000,00  22.16 

425222 Рачунарска опрема  16.420,01  

425229 
Остале поправке и одржавање 

административне опреме 
 50.069,88  

Укупно 425   300.000,00 66.489,89 22,16 

426  Материјал 1.400.000,00  83,82 

426111 Канцеларијски материјал  384.116,92  

426311 
Стручна литература за редовне потребе 

запослених 
 485.563,43  

426411 Бензин  271.000,00  

426491 Остали материјал за превозна средства  24.323,96  

426812 Инвентар за одржавање хигијене  8.472,47  
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Укупно 426  1.400.000,00 1.173,476,78 83,82 

482  Порези, обавезне таксе  и таксе 1.000,00  0,00 

   0,00  

Укупно 482  1.000,00 0,00 0,00 

483 
 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
50.000,00  0,00 

   0,00  

Укупно 483  50.000,00 0,00 0,00 

512 Машине и опрема 700.000,00  49,57 

512211 Намештај  32.992,80  

512221 Рачунарска опрема  48.910,00  

512222 Штампачи  39.870,00  

512241 Електронска опрема  207.223,20  

512251 Опрема за домаћинство  17.990,00  

Укупно 512   700.000,00 346.986,00 49,57 

ТОТАЛ 
 

 
110.730.000,00 65.511.452,19 59,16 

 

 

7.2. Јавне набавке 

 

 

7.3. Извршење буџета за раздео – Судови 

 

У оквиру укупно одобрених средстава утврђених Законом о буџету РС за 2012. годину, 

као и Законом о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2012. годину, донете су 

Одлуке о расподели средстава у складу са одобреним апропријацијама, које су  

достављене судовима- индиректним корисницима.  

 

У оквиру додељених апропријација, извршен је буџет за раздео - СУДОВИ, у оквиру 

Система извршења буџета, и то по главама : 6.0 – судови, 6.5- апелациони судови, 6.6 – 

виши судови, 6.7 – основни судови, 6.8 – привредни судови и 6.9 – прекршајни судови. 

Извршене набавке за Високи савет судства у 2012. години 

Административна опрема Комада 
Вредност набавке 

са пдв- ом 

 Рачунарске машине 

 Штампачи 

 Фотокопир 

 Додатак за фотокопир 

 Скенер 

 Факс апарати 

 Преносиви диск 

 Усисивач 

 

4 

5 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

 

32.992,80 

58.450,00 

85.800,00 

48.600,00 

11.138,40 

61.684,80 

30.330,00 

17.990,00 

                                                                                                     Укупно: 346.986,00 
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Укупно извршена средства за 2012. годину за текуће расходе, осим за расходе за судско 

особље, за раздео 6 - Судови, износе  9.203.455.612,00 динара, и то: 

 

Шифра ДБК Назив Апропријација  Извршено 
Извршење 

апропријација у  % 

30240 Судови 1.177.119.053,00 903.146.256,63 76,82 

30211 Апелациони судови 872.221.406,00 806.388.729,87 92,45 

30225 Виши судови 1.643.876.358,00 1.573.794.117,59 95,74 

30226 Основни судови 4.128.564.073,00 3.942.548.905,41 95,50 

30227 Привредни судови 607.244.566,00 550.364.302,22 90,63 

30233 Прекршајни судови 1.491.760.120,00 1.427.213.301,28 95,67 

Укупно  9.920.785.576,00 9.203.455.612,00 92,78 

 

68%

30%

2%

Извршење буџета по наменама

плате и остали расходи за судије 

расходи за редован рад судова

новчане казне и пенали по решењу судова

 

54%

43%

3%

Извршење буџета по изворима финансирања

буџетска средства

судске таксе

неутрошена средства из 
претходне године
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У складу са чланом 23. Закона о буџету РС за 2012. годину, председник Високог савета 

судства надлежан је за давање налога за пренос средстава која се остваре по основу 

наплате судских такси на евиденционе рачуне судова, као и за пренос средстава која се 

остваре по основу судских такси са рачуна буџета на подрачуне судова.  

 

Од укупног износа наплаћених судски такси , сходно члану 51. Закона о судским таксама, 

40 % се расподељује за текуће расходе судова, осим за расходе за судско особље.  

 

У 2012. години, 40 % од наплаћених судских такси, износи 4.480.616.770,25 динара: 

 

 Републичким судовима (Врховном касационом, Привредном апелационом, Вишем 

прекршајном и Управном суду) у току 2012. године, прекњижени су приходи од 

судских такси у износу од 294.642.570,00 динара. 

 Судовима – индиректним корисницима, од наплаћених судских такси, пренето је 

администартивним трансферима 3.941.942.139,91 динара, за текуће расходе, и то:  

- плате и остали расходи за судије   1.653.125.216,00 дин 

- расходи за редован рад судова       2.288.816.923,91 дин 

 

 Неутрошена средства, од наплаћених судских такси из 2012. године, у износу од 

244.032.060,34 преносе се у 2013. годину. 

 

37%

51%

7%
5%

Расподела прихода из извора 04
(судске таксе)

плате и остали расходи за судије

расходи за редован рад судова

републички судови

неутрошена средства у 2012. год.
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У оквиру одобрених апропријација из извора 01 (буџетска средства) у 2012. години, 

извршено је 5.017.481.411,33 дин. и то: 

- плате и остали расходи за судије                    4.508.930.394,32 дин 

- расходи за редован рад судова                           393.532.901,59 дин 

- новчане казне и пенали по решењу судова       115.018.115,42 дин 

 

90%

8%

2%

Структура трошења средстава из извора 01 (буџет)

плате и остали расходи за судије

материјални трошкови

новчане казне и пенали по решењу 
судова

 

 

Судови су преузимањем обавеза за редован рад у 2012. години, исказали доцњу на дан 

31.12.2012. год. у износу од 1.660.327.426,62 дин.  

 

Укупно  неизмирене обавезе судова, рачунајући и претходни период, пре 2012. године, 

износе 2.851.180.647,97 дин. 

 

 

Шифра ДБК Назив 
Доцња из претходних 

година  
Доцња из 2012. год Укупна доцња 

30211 Апелациони судови 28.600,00 7.509.635,00 7.538.235,00 

30225 Виши судови 423.806.210,91 561.935.652,35 985.741.863,26 

30226 Основни судови 754.131.511,93 1.023.721.320,26 1.777.852.832,19 

30227 Привредни судови 6.698.971,56 21.326.505,53 28.025.477,09 

30233 Прекршајни судови 6.187.926,95 45.834.313,48 52.022.240,43 

Укупно  1.190.853.221,35 1.660.327.426,62 2.851.180.647,97 
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62%

38%

Извршени расходи за редован рад судова и неизмирене обавезе из 
2012. године

извршено

доцња

 

Сви расходи и издаци у оквиру раздела – Судови, извршени су у складу са Законом о 

буџету РС за 2012. годину и Правилником о систему извршења буџета спровођењем 

трансакција у оквиру Система извршења буџета, на основу процедура и то: 

 

- Процедуре за промену апропријација 

- Процедуре за сачињавање и подношење захтева за промену квота 

- Процедуре за преузимање обавеза и извршавање плаћање 

 

На основу Закона о буџетском систему и Инструкције Министарства финансија за 

предлагање приоритетних области финансирања урађен је Предлог приоритетних области 

финансирања за средњорочни период 2013-2015, за Високи савет судства и буџетске 

кориснике у оквиру раздела СУДОВИ и то: апелациони судови, виши судови, основни 

судови, привредни судови и прекршајни судови; израђен је и Предлог финансијског плана 

за 2013. годину за Високи савет судства и буџетске кориснике у разделу Судови, 

обједињавањем предлога финансијских планова индиректних корисника средстава буџета, 

судова: апелационих, виших, основних, привредних и прекршајних. 

 

 

 

8. ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ 

 

8.1.Дисциплнски тужилац 

 

Дисциплински тужилац и заменици дисциплинског тужиоца почели су са радом у  јануару  

2011. године. Дисциплински тужилац је 16. јануара 2012. године доставио Савету 

извештај о раду дисциплинских органа и поднетим предлозима за вођење дисциплинског 

поступка у 2011. години. 
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Савет је 16. јануара 2012. године донео одлуку којом се дисциплинском тужиоцу умањује 

прилив предмета 50 %, а заменицима дисциплинског тужиоца 40 % у суду у коме врше 

судијску функцију, како би им се омогућило ефикасније поступање у дисциплинским 

предметима.  

               

Oдлуком Савета од 28. децембра 2012. године Душанки Марјановић, судији Управног 

суда престала је  дужност заменика Дисциплинског тужиоца, на лични захтев. 

 

Дисциплинском тужиоцу је у 2012. години поднето укупно 476 пријава на рад судија. 

Четири дисциплинске пријаве поднете су од стране вршилаца функције председника суда. 

 
Дисциплински тужилац је током 2012. године поднео Дисциплинској комисији пет 

предлога за вођење дисциплинског поступка. 

 
Статистички подаци о поднетим дисциплинским пријавама: 

 

Година Поднето пријава 

2010. 58 

2011. 175 

2012. 476 

Укупно: 709 

 

 

8.2. Дисципинска комисија 

 

У 2011. године Дисциплинска комисија је на предлог Дисциплинског тужиоца  спровела 

дисциплински поступак против Александре Златић, судије Апелационог суда у Београду и 

08. марта 2012. године  доставила је Високом савету судства предлог за покретање 

поступка за разрешење судије Александре Златић због учињеног тешког дисциплинског 

прекршаја из 90. став 2. у вези става 1. алинеја 3. Закона о судијама. Савет је 26. марта 

2012. године донео одлуку којом се Александра Златић, судија Апелационог суда у 

Београду разрешава са судијске функције због учињеног тешког дисциплинског 

прекршаја. 

 

У току 2012. године Дисциплинска комисија је на предлог Дисциплинског тужиоца  

спровела пет дисциплинских поступка, који су окончани. Савет је одлучивао у три 

предмета по жалбама које су изјављене на одлуке Дисциплинске комисије . 

 

Дисциплинска комисија је покренула поступак против Бојана Петровића, судије 

Прекршајног суда у Пожаревцу. Поступак је обустављен, јер је судији престала судијска 

функција на лични захтев. Судији је био стављен на терет тежак дисциплински прекршај 

из члана 90. став 2. у вези става 1. алинеја 3, 5. и 7. Закона о судијама (неоправдано 
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кашњење у изради одлука, неоправдано незаказивање рочишта или претреса и 

неоправдано одуговлачење поступка). 

У дисциплинском поступку који се водио против Зорана Стефановића и Зорана Крунића, 

судија Прекршајног суда у Ваљеву, судијама је стављено на терет да су прекршили у већој 

мери начело достојанствености и правила понашања из члана 4 Етичког кодекса. Решењем 

Дисциплинске комисије судија Зоран Крунић је оглашен одговорним за наведени 

дисциплински прекршај и изречена му је дисциплинска санкција - умањење плате у 

износу од 30%, за период од 6 месеци. У односу на судију Зорана Стефановића одбијен је 

предлог за вођење дисциплинског поступка. Високи савет судства је поступајући по 

жалби потврдио решење Дисциплинске комисије. 

 

Одлуком Дисциплинске комисије Зоран Рељић, судија Управног суда је оглашен 

одговорним за кршење у већој мери правила понашања из члана 4.1. Етичког кодекса 

(„Судија мора да се уздржава од недоличних поступака, као и од поступака који могу 

нарушити поверење јавности у суд“) и изречена му је дисциплинска санкција умањење 

плате у износу од 10% за период од 4 (четири) месеца. Високи савет судства је 

поступајући по жалби потврдио решење Дисциплинске комисије. 

Одлуком Дисциплинске комисије, предлог за вођење поступка против Драгана Грујића, 

судија Прекршајног суда у Чачку је одбијен. По жалби Дисциплинског тужиоца, Високи 

савет судства је преиначио одлуку Дисциплинске комисије, те је судија оглашен 

одговорним за кршење у већој мери начела достојанствености и правила понашања из 

члана 4 Етичког кодекса и изречена му је дисциплинска санкција умањење плате у износу 

од 30% за период од 6 (шест) месеци. 

 

Одлуком Дисциплинске комисије Данијела Медаковић, судија Прекршајног суда у 

Крагујевцу је оглашена одговорном за дисциплински прекршај из члана 90. став 1.  

алинеја 16. Закона о судијама (достављање непотпуних или нетачних података од значаја 

за рад и одлучивање Високог савета судства) и изречена јој је дисциплинска санкција 

јавна опомена. С обзиром да су се и судија и Дисциплински тужилац одрекли права на 

жалбу, првостепена одлука Дисциплинске комисије је постала правноснажна.  

 

                                                                                                  ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКA  

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                 Мирјана Ивић  
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