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1. О ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА 

 

1.1. Конституисање Високог савета судства 

 

Високи савет судства установљен је Уставом Републике Србије и Законом о Високом 

савету судства, као независан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и 

самосталност судова и судија.  

Чланови Савета по положају су председник Врховног касационог суда, министар 

надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине. Oсам изборних 

чланова Савета, које бира Народна скупштина, чини шест судија са сталном судијском 

функцијом, од којих је један судија са територије аутономних покрајина и два угледна и 

истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други 

професор правног факултета.  

У складу са уставним и законским овлашћењима, Савет, између осталог, бира судије за 

трајно обављање судијске функције; одлучује о престанку судијске функције; предлаже 

Народној скупштини кандидате за први избор судија на трогодишњи мандат; предлаже 

Народној скупштини избор и разрешење председника Врховног касационог суда и председника 

суда; са Државним већем тужилаца предлаже Врховном касационом суду кандидате за судије 

Уставног суда; одлучује у поступку вредновања рада судија и председника судова; одређује 

састав, трајање и престанак мандата чланова дисциплинских органа; именује чланове тих 

органа и уређује начин рада и одлучивања у тим органима; одлучује о правним лековима у 

дисциплинском поступку; одлучује о премештају, упућивању и приговору о удаљењу судија; 

одређује број судија и судија поротника за сваки суд; доноси Етички кодекс; обавља послове у 

вези са спровођењем Националне стратегије реформе правосуђа; сарађује са судским саветима 

других држава и међународним организацијама и обавља друге послове одређене законом.  

Савет, у складу са Законом о уређењу судова, врши послове правосудне управе, и то: 

доноси упутства за састављање извештаја о раду судова; утврђује опште смернице за 

унутрашње уређење судова; води лични лист за судије, судије поротнике и судско особље; 

предлаже део буџета за рад судова за текуће расходе, осим расхода за судско особље и 

одржавање опреме и објеката и врши расподелу ових средстава; врши надзор над наменским 

коришћењем буџетских средстава и надзор над финансијским и материјалним пословањем 

суда.  

 

1.2. Састав Високог савета судства 

 

Председник Савета је Јасмина Васовић, председник Врховног касационог суда. 

Председник Савета Јасмина Васовић ступила је на функцију дана 16.04.2021. године. 

Изборни чланови Савета из реда судија су: Зорана Делибашић, судија Врховног 

касационог суда, Вукица Кужић, судија Апелационог суда у Новом Саду, Александар Пантић, 

судија Апелационог суда у Нишу, Марија Аранђеловић Јуреша, судија Вишег суда у Београду, 

Снежана Бјелогрлић, судија Основног суда у Ивањици и Жак Павловић, судија Трећег основног 

суда у Београду. Изборни чланови Савета из реда судија ступили су на функцију дана 

06.04.2021. године. 

Изборни члан Савета из реда професора правног факултета је проф. др Ранко Кеча. 

Чланови Савета по положају су: Маја Поповић, министар правде и Владимир Ђукановић, 

председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине 

Републике Србије. 



 
 

 

  5 
 

Од 26.10.2014. године, када је адвокату Дејану Ћирићу престала функција члана Савета, 

Савет у свом саставу нема изборног члана из реда адвоката. 

Председник Високог савета судства дана 31.08.2021. године донела је Одлуку о 

отпочињању поступка предлагања члана Високог савета судства из реда судија апелационих 

судова.  

Избори за новог члана Високог савета судства су одржани 2.11.2021. године и највећи 

број гласова добила је Гордана Вељовић, судија Апелационог суда у Крагујевцу. 

Народна скупштина Републике Србије дана 15.12.2021. године донела је одлуку о избору 

Гордане Вељовић, судије Апелационог суда у Крагујевцу за члана Високог савета судства из 

реда судија апелационих судова. 

 

1.3. Административна канцеларија Високог савета судства 

 

За обављање стручних, административних и других послова у оквиру Савета образована 

је Административна канцеларија, чији је рад ближе уређен Одлуком о организацији и раду 

Административне канцеларије Високог савета судства1. Административном канцеларијом 

руководи секретар и за свој рад одговоран је Савету. 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Административној канцеларији, који је усвојен 19.03.2019. године и Правилником о изменама 

и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

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

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

потребама обављања послова из делокруга рада Административне канцеларије. У 

Административној канцеларији образоване су следеће унутрашње јединице: Сектор за статусна 

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

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

обраду притужби упућених Савету и Група за писарницу (административно-техничке послове). 

У оквиру Сектора за статусна питања судија и судија поротника, као унутрашње јединице 

образоване су: Одсек за статусна питања судија и судија поротника, Група за вредновање рада 

судија и председника судова и Група за аналитичко-статистичке послове. У оквиру Сектора за 

материјално-финансијске послове, као унутрашње јединице образовани су: Одсек за буџет и 

аналитичко-планске послове и Одсек за финансијско-рачуноводствене послове. Посебна 

унутрашња јединица је Кабинет председника Савета, а самостални извршиоци изван свих 

унутрашњих јединица обављају стручне послове за Дисциплинског тужиоца и Дисциплинску 

комисију, као и административно-техничке послове за дисциплинске органе, Жалбену 

комисију судова, као и послове интерног ревизора.  

Укупан број систематизованих радних места је 60 са 56 државних службеника (од тога 3 

државна службеника на положају и 8 намештеника). Од наведеног броја у Кабинету 

председника Савета, систематизована су 2 радна места, са 2 државна службеника.  

У оквиру Одељења за кадровске и опште послове обављани су послови у области 

радноправног статуса чланова Савета и запослених у Административној канцеларији, послови 

безбедности и здравља на раду, послови везани за спречавање сукоба интереса и праћење 

прописа и планираних активности везаних за спровођење мера из плана интегритета, општи 

правни послови (припрема уговора о радном ангажовању лица ван радног односа, ради 

пружања експертских, техничких и других услуга, израда појединачних аката у вези са 

 
1 "Службени гласник РС", бр. 31 од 05.04.2013, 137 од 16.12.2014. године 
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службеним и студијским путовањима и др.) и остали општи послови (административно – 

технички, послови курира-возача, одржавања чистоће). Радом Одељења руководи начелник.  

Кадровски план Високог савета судства број: 110-00-1/2021-01 од 15.03.2021. године (по 

добијеној сагласности Министарства финансија број: 110-00-000571/2020-03 од 24.02.2021. 

године) донет је за укупно 43 државна службеника и намештеника на неодређено време и 1 

државног службеник на одређено време. 

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

савета судства и 1 председник Жалбене комисије судова. 

У 2021. години у Административној канцеларији попуњено је једно радно место, у звању 

самосталног саветника, по основу спроведеног Интерног конкурса. 

Четири лица је ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима (у 

периоду од 05.05.2021. године, и даље; друго лице у периоду од 08.07.2021. године, и даље; 

треће лице у периоду од 06-09.12.2021 (споразумни раскид уговора) и четврто лице у периоду 

од 20.12.2021. године и даље). 

Радни однос у 2021. години престао је 1 државном службенику и то по основу смрти 

запосленог (септембар 2021). 

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

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

а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-4192/2020 од 28.05.2020. године, и на 

основу спроведеног Јавног конкурса, 6 извршилаца је ступило на рад у јануару 2021. године. 

Такође, у августу 2021. године у Високом савету судства спроведен је Интерни конкурс 

за попуњавање 1 извршилачког радног места (1 извршилац у звању самостални саветник). 

На дан 31.12.2021. године у Административној канцеларији је 41 запослени државни 

службеника и намештеник: 3 државна службеника на положају, 37 државних службеника на 

неодређено време и 4 намештеника. По основу уговора о привременим и повременим 

пословима ангажована су 3 лица. 

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

попуњавања свих упражњених радних места, а реализација ће се у току 2022. године одвијати 

сходно приоритетима и одобреним финансијским средствима и у оквиру кадровског плана.  

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

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

циљеви за организационе јединице, односно самосталне извршиоце у Административној 

канцеларији за 2021. годину и сви државни службеници су информисани о годишњим 

циљевима. 

У циљу остваривања безбедности и здравља на раду, а у складу са Законом о безбедности 

и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 91/15 и 113/17), и Програмом 

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

оспособљавање новозапослених у Високом савету судства као и испитивање услова радне 

околине, микроклиме у летњем периоду и осветљености. 

 

Стручно усавршавање запослених и обуке  

 

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

програмом обуке руководилаца (чл. 97б и 97в Закона о државним службеницима „Службени 
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гласник РС“ 79/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18 и 157/20“), током 

2021. године запослени у Савету су похађали следеће обуке: 

 

Обуке у организацији НАЈА 

 

1. Примена ЗУП у пракси, 1 запослени 

2. Анти-стрес радионица, 1 запослени 

3. Интерна и екстерна комуникација, 1 запослени 

4. Мобинг-спречавање и заштита од злостављања на раду, 1 запослени 

5. Спречавање сукоба интереса, провера имовине функционера и регистри, 1 

запослени 

6. Вештине комуникације у пословном окружењу, 1 запослени 

7. Како да асертивно комуницирамо, 2 запослених 

8. Дискриминација пред органима јавне власти, 1 запослени 

9. Родна равноправност, 1 запослени 

10. Управљање променама и руковођењем, 1 запослени 

11. Заштита људских права, 1 запослени 

 

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

спроводи немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) 

 

1. Емоционална интелигенција, 15 запослених 

2. Лидерске вештине, 13 запослених 

3. Презентационе вештине, 9 запослених 

4. Тренинг за тренере, 5 запослених 

5. Обука Управљање временом, 9 запослених 

6. Асертивна комуникација. 13 запослених 

 

У оквиру обука које спроводи Савет Европе, одржана је и Обука за портпароле са подручја 

београдских судова. Обуци је просуствовао 1 запослени и 1 члан Савета. 

У 2021. години, запослени у Одељењу за кадровске и опште послове, као и запослени у 

Сектору за финансијско-рачуноводствене послове, били су учесници online обуке Портал 

Централног информационог система за обрачун зарада – ISKRA (SAP) 

 

Регистар запослених (Управа за трезор) и Централни регистар обавезног социјалног 

осигурања 

 

1. Регистар запослених (Управа за трезор) 

 У 2021. години је на месечном нивоу вршено ажурирање свих кадровских података за 

изборне чланове Савета и запослене у Административној канцеларији у Регистар запослених 

који води Министарство финансија РС – Управа за трезор. 

 

2. Централни регистар обавезног социјалног осигурања 

На основу добијеног квалификованог електронског сертификата и овлашћења за 

предузимање одређених радњи ради уноса података у Централни регистар обавезног 
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социјалног осигурања, овлашћена лица у Административној канцеларији су у току 2021. године 

благовремено вршила ажурирање података у наведеном регистру. 

 

1.4. Јавност рада Високог савета судства  

 

У Кабинету председника Високог савета судства систематизовано је једно радно место за 

односе са јавношћу, које није попуњено.  

Високи савет судства информише јавност објављивањем саопштења, одговорима на 

питања и захтеве новинара, објављивањем дневног реда и записника са седница Савета, 

одржавањем јавних седница, поступањем по захтевима за достављање информација од јавног 

значаја и објављивањем Информатора о раду, Годишњег извештаја о раду, као и свих одлука и 

других општих аката у „Службеном гласнику РС“ и на интернет страни Савета. Седнице Савета 

су јавне. 

У 2021. години на интернет страници Савета налази се 170 објава (саопштења за јавност 

у вези актуелних догађаја, обавештења у вези полагања испита и разговора са кандидатима за 

судије, одлуке Савета...). 

Изборна комисија Високог савета судства објавила је 3 саопштења на интернет страници. 

 

1.5. Информатор о раду 

 

Ажурирање података објављених у Информатору о раду извршено је у априлу 2022. 

године. Информатор о раду објављен је у електронској верзији на интернет страници Савета, а 

одштампани текст Информатора о раду може се преузети на пријавници Савета. Информатор 

о раду сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја (“Сл. гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и 

објављивање информатора о раду државних органа (“Сл. гласник РС”, број 68/10).  

 

1.6.  Група за писарницу 

 

У 2021. години је укупно заведено 7445 нових предмета. 

Преглед предмета по организационим јединицама: Кабинет председника 584 предмета, 

Одељење за примену прописа и европске интеграције 154, Одељење за статусна питања судија 

и судија поротника 4844, Одељење за притужбе и представке 822, Сектор за материјално 

финансијске послове 166, Одељење за опште и кадровске послове 144, Дисциплински тужилац 

473, Дисциплинска комисија 12, Жалбена комисија судова 183, Група за писарницу 6, Етички 

одбор 7, Изборна комисија 50. 

 

2. СРЕДСТВА ЗА РАД И ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Сектор за материјално-финансијске послове обавља стручно-оперативнe и студијско-

аналитичкe пословe који се односе на: спровођење смерница и упутстaва министарства 

надлежног за финансије и Савета; планирање средстава, односно буџета за рад Савета; 

предлагање и расподелу дела буџета за рад судова за текуће расходе; израду финансијског 

плана и праћење реализације буџетских средстава; финансијско-рачуноводствене послове; 

контролу финансијске документације; извештавање о извршењу буџета Савета и судова; 

послове јавних набавки; анализу позиција прихода и расхода; давање стручних мишљења и 

упутстава; давање података за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ 
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информацијама од јавног значаја везано за послове Сектора; вршење надзора над наменским 

коришћењем буџетских средстава судова и друге послове из области материјално-

финансијских послова. 

У оквиру Сектора образоване су две унутрашње јединице: Одсек за буџет и аналитичко-

планске послове и Одсек за финансијско-рачуноводствене послове, са укупно 11 радних места 

и 12 извршилаца, којима руководи помоћник секретара.  

Одсек за буџет и аналитичко-планске послове обавља следеће послове: припрема 

предлога финансијског плана, односно буџета за Савет и судове; припрема Одлуке о расподели 

средстава судовима у оквиру одобрених апропријација; контрола финансијских планова судова 

и корекција апропријација и квота; праћење и анализа извршења буџета судова; израда 

извештаја позиција прихода и расхода; израда извештаја о доцњама судова; праћење динамике 

наплате судских такси и пренос средстава судовима из прихода од судских такси и друге 

послове из делокруга Одсека и Сектора.  

Одсек за финансијско-рачуноводствене послове обавља следеће послове: планирање, 

извршење и праћење буџетских средстава опредељених за рад Савета; послове јавних набавки, 

праћење реализације закључених уговора; обрачун и исплату личних примања; евидентирање 

пословних промена и финансијских трансакција у помоћним књигама; усклађивање стања 

помоћних књига са главном књигом Трезора; консолидација и израда периодичних и годишњих 

извештаја о извршењу буџета Савета и судова; контрола рачуноводствене документације и 

друге послове из делокруга Одсека и Сектора.  

У циљу успешне реализације послова и активности, Сектор највише сарађује са 

министарством надлежним за финансије и Управом за Трезор, судовима, Министарством 

правде, Народном банком Србије и Државним правобранилаштвом. 

Сви циљеви и послови из делокруга Сектора за 2021. годину, остварени су и завршени у 

законом прописаним роковима. 

Послови Сектора за материјално-финансијске послове обављају се уз примену следећих 

прописа: Закон о буџету Републике Србије; Закон о буџетском систему; Закон о рачуноводству; 

Закон о Високом савету судства; Закон о уређењу судова; Закон о судијама; Закон о јавним 

набавкама; Уредба о буџетском рачуноводству; Правилник о систему извршењу буџета 

Републике Србије; Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

извештаја корисника буџетских средстава; Правилник о стандардном класификационом оквиру 

и Контном плану за буџетски систем; прописи који уређују положај и права из радног односа 

изабраних и постављених лица, државних службеника и намештеника; као и других закона, 

подзаконских аката и инструкција министарства надлежног за финансије, и других надлежних 

органа.  

 

2.1. Средства за рад Високог савета судства 

 

Средства за рад Високог савета судства обезбеђују се у буџету Републике Србије, на 

предлог Савета. Савет самостално располаже средствима, у складу са законом.  

Средства за рад за 2021. годину обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 

2021.годину („Сл.гласник” бр. 149/20, 40/21 и 100/21), у оквиру Раздела 5 - Високи савет 

судства, у укупном износу од 129.109.000,00 динара.  
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Табеларни преглед апропријација и извршења буџета за 2021. годину 
 

О п и с ЕК Апропријација Извршено Извршено у % 

Плате, додаци и накнаде  411 87,799,000.00 83,722.009.38 99.91% 

Социјални доприноси на терет послодавца 412 13,953,000.00 13,939,799.45 99.90% 

Накнаде у натури 413 450,000.00 105,000.00 23.33% 

Социјална давања запосленима 414 850,000.00 468,939.74 55.17% 

Накнаде трошкова за запослене 415 4,240,000.00 4,210,268.70 99.30% 

Награде запосленима и остали расходи 416 410,000.00 400,017.99 97.57% 

Стални трошкови 421 1,500,000.00 1,200,710.77 80.05% 

Трошкови путовања 422 650,000.00 64,482.30 9.92% 

Услуге по уговору 423 8,700,000.00 8,272,292.43 95.08% 

Специјализоване услуге 424 620.000.00 575.800.00 92,87% 

Текуће поправке и одржавање 425 300,000.00 183,238.80 61.08% 

Материјал 426 1,200,000.00 1,139,564.73 94.96% 

Порези, обавезне таксе, казне и пенали 482 1.000.00 / 0.00% 

Новчане казне и пенали по решењу судова 483 11,200,000.00 6,553,304.49 58.51% 

Накнада штете 485 780,000.00 150,000.00 19.23% 

Машине и опрема 512 456,000.00 360,719.00 79.11%  

УКУПНО 129,109,000.00 121,346,062.92 93.99% 

 

 

Графички приказ структуре извршених расхода 
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2.2. Подаци о платама запослених у Високом савету судства 
  

Изборни чланови Савета из реда судија имају право на плату у висини која je одређена 

Законом о Високом савету судства, док се плата запослених у Административној канцеларији 

Савета одређује у складу са прописима који уређују положај државних службеника и 

намештеника.  

 

Преглед коефицијената и основице за све категорије запослених 

 

 

2.3. Подаци о накнадама за рад чланова Високог савета судства 

Члановима Савета по положају и изборним члановима Савета из реда адвоката и 

професора правног факултета припада посебна накнада за рад у Савету, коју одређује надлежни 

одбор Народне скупштине.  

  

68%
5%

15%

12%

Графички приказ квалификационе структуре запослених  

Висока

Виша

Средња

Намештеници

Запослени Број запослених Основица Коефицијент 

Члан Високог савета судства из реда судија 6 38.364,32 6 

Секретар савета (положај друге групе) 1 22.877,27 8 

Председник Жалбене комисије судова 1 22.877,27 8 

Помоћник секретара (положај треће групе) 2 22.877,27 7,11 

Виши саветник  10 22.877,27 4,36 - 5,57 

Самостални саветник  5 22.877,27 3,16 - 4,45 

Саветник 5 22.877,27 2,53 - 3,08 

Млађи саветник 3 22.877,27 2,03 - 2,34 

Сарадник 2 22.877,27 1,90-2,67 

Млађи сарадник 1 22.877,27 2,10 

Референт 8 22.877,27 1,55 - 2,18 

Намештеник 4 22.877,27 1,50 - 1,90 

Укупан број запослених 48 
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Преглед месечних накнада  

 

Напомена: Изборни члан из реда адвоката није изабран.  
 
 

2.4. Подаци о накнадама чланова Жалбене комисије судова  

Члановима Жалбене комисије судова исплаћује се накнада у складу са Одлуком о накнади 

за рад чланова Жалбених комисија, према броју дана ангажовања, за пун месец ангажовања 

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

Жалбену комисију судова чини председник жалбене комисије и 5 чланова.  

Укупни расходи по основу накнаде за рад чланова жалбене комисије, у 2021. години 

износе 444.303,33 динара. 

 

2.5. Подаци о запосленима ван радног односа 

 

Укупни расходи на име ангажовања запослених ван радног односа, по основу уговора о 

привременим и повременим пословима, у 2021. години износе 778.783,89 динара.  

 

2.6. Јавне набавке – спроведени поступци јавних набавки  

 

Савет је између осталог, надлежан и за спровођење јавних набавки које се врше 

јединствено за судове, на основу члана 32. став 4. Закона о буџету РС за 2021. годину. 

У 2021. години, спроведена су три поступка јавних набавки, и то: 

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

финансијских служби судова  

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

3. Набавка услуге колективног осигурања имовине и запослених у судовима  

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

Републике Србије за 2021. годину. 

 

  

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства  52.208,82 

Министар правде  17.402,94 

Председник Одбора за правосуђе  17.402,94  

Изборни члан из реда професора правног факултета  34.805,88 

Изборни члан из реда адвоката 34.805,88 
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Табела јавних набавки 

 

2.7. Средства за рад судова  

 

Средства за рад судова обезбеђују се у буџету Републике Србије, а својим обимом и 

приливом треба да одржавају независност судске власти и омогуће уредан рад судова.  

Судови се финансирају из два извора:  

- извора 01 – Општи приходи и примања буџета и  

- извора 04 – Приход остварен по основу наплате судских такси које припадају 

правосудним органима  

Последњих година, забележен је знатно је мањи приход од судских такси, због чега се са 

40% наплаћених судских такси, који се на основу члана 51. став 2. Закона о судским таксама 

расподељује за текуће расходе судова из надлежности Високог савета судства, може 

финансирати једино део основице за обрачун и исплату плата судија. 

У 2021. као и у претходној 2020. години, приход по основу наплате судских такси је чак 

био недовољан и за финансирање 30% основице за обрачун и исплату плата судија, како је 

прописано чланом 9. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, због чега су плате 

судија апелационих, виших, основних, привредних и прекршајних судова, за два месеца, у 

целости финансиране из додатно обезбеђених средстава из прихода 01 – Општи приходи и 

примања буџета.  

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину обезбеђена су средства за рад судова, 

у оквиру Раздела 6 – Судови, у укупном износу од 17.166.813.000,00 динара, на име текућих 

расхода за чије је предлагање и расподелу надлежан Високи савет судства, и то: 

- 01 – Опши приходи и примања буџета - 15.007.877.778,30 

- 04 – Приход од наплаћених судских такси 40% - 2.158.935.221,70 

Ред.

Број 
Врста поступка 

Опис предмета јавне 

набавке 

Процењена 

вредност 

без ПДВ-а 

Уговорена 

вредност  

без ПДВ-а 

Назив и седиште 

изабраног понуђача 

Датум 

закључења 

уговора 

1. 

Преговарачки 

поступак без 

објављивања јавног 

позива - JН бр.3/21 

ЗЈН- Чл.61.став 1, 

тачка 1.подтачка 3 

Услуга одржавања 

рачуноводственог 

програма, за судове 

“Трезор-саветник” 

2.500.000,00 2.952.000,00 

“Завод за унапређење 

пословања” д.о.о. 

Устаничка бр. 64/14 

Београд 

28.09.2021. 

2. 

Преговарачки 

поступак без 

објављивања јавног 

позива - JН бр.2/21 

ЗЈН- Чл.61.став 1, 

тачка 1.подтачка 3. 

Услуга одржавања 

софтвера за 

планирање буџета 

судова “БПМИС” 

2.600.000,00 2.900.520,00 

“СРЦ системске 

интеграције“ д.о.о. 

Булевар Михајла 

Пупина165в 

Београд 

28.09.2021. 

3. 
Отворени поступак  

JН бр. 1 

ЗЈН- Чл.52. 

Услуга осигурања 

имовине и запослених 

у судовима  

 

- Партија 1 –

осигурање имовине  

 

- Партија 2 – 

осигурање запослених 

 

 

 

39.000.000,00 

 

 

11.000.000,00 

 

 

28.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

11.425.228,55 

 

 

27.796.322,01 

Глобос“ а.д.о, Бул. 

Михајла Пупина 165д 

Београд 

 

„Дунав осигурање“а.д.о 

Македонска бр.4,                   

Београд  

 

 

03.08.2021. 

 

 

 

03.08.2021. 
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Од наплаћеног прихода од судских такси у 2021. години извршен је пренос средстава 

судовима републичког ранга, Врховном касационом, Привредном апелационом, Управном и 

Прекршајном апелационом суду у укупном износу од 217.269.000 динара, на име финансирања 

30% судијске основице. 

У складу са Законом о буџету РС за 2021. годину, Планом извршења буџета и приходом 

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

 

Укупно одобрена средстава за рад судова 01 и 04 17.166.813.000,00 

Укупно извршење средстава 17.019.011.116,22 

Проценат извршења буџета за рад судова 99,14 

 

Буџет је извршен скоро у целости. 

 

 

 

Преглед апропријација и извршења буџета по врстама судова  
 

6.0 - СУДОВИ апропријација  извршење 

421 - стални трошкови  39.500.000,00 39.014.086,44 

423 - услуге по уговору  6.730.000,00 6.082.320,00 

483 - новчане казне и пенали по решењу судова 134.500.000,00 124.559.019,06 

Укупно 

 

УКУПНО  

180.730.000,00 169.655.425,50 

6.5 - АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ апропријација извршење 

411 - плате, додаци и накнаде 683.454.000,00 679.764.309,73 

412 - социјални доприноси  117.600.000,00 116.930.122,07 

413 - накнаде у натури  400.000,00 246.698,00 

414 - социјална давања судијама 5.500.000,00 5.281.488,81 

415 - накнада трошкова  24.541.000,00 22.424.034,10 

416 - награде запосленима и остали расходи 5.000.000,00 4.657.171,00 

421 - стални трошкови  50.000.000,00 45.496.040,65 

422 - трошкови путовања  1.300.000,00 607.490,88 

423 - услуге по уговору  50.000.000,00 43.126.091,41 

426 - материјал  15.000.000,00 14.998.108,63 

482 - порези, обавезне таксе и казне  500.000,00 141.610,00 

483 - новчане казне и пенали по решењу судова 10.000.000,00 6.795.946,77 

485 - накнаде штете 2.900.000,00 2.274.608,16 

Укупно 966.195.000,00 942.743.720,22 

6.6 - ВИШИ СУДОВИ апропријација извршење 

411 - плате, додаци и накнаде 1.089.590.000,00 1.061.914.364,05 

412 - социјални доприноси  188.802.000,00 183.441.180,53 

413 - накнаде у натури  800.000,00 553.163,00 

414 - социјална давања судијама 5.400.000,00 5.063.561,51 

415 - накнада трошкова  18.000.000,00 16.413.313,22 

416 - награде запосленима и остали расходи 4.050.000,00 3.711.933,89 

421 - стални трошкови  248.338.400,00 240.774.221,28 

422 - трошкови путовања  2.986.000,00 1.989.127,65 

423 - услуге по уговору  1.150.000.000,00 1.147.608.954,53 
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426 - материјал  55.000.000,00 53.646.638,26 

482 - порези, обавезне таксе и казне  1.202.000,00 944.441,00 

483 - новчане казне и пенали по решењу судова 103.973.600,00 103.699.548,93 

485 - накнаде штете 2.000.000,00 1.288.681,96 

Укупно 2.870.142.000,00 2.821.049.129,81 

6.7 - ОСНОВНИ СУДОВИ апропријација извршење  

411 - плате, додаци и накнаде 2.712.714.000,00 2.705.750.026,33 

412 - социјални доприноси  451.469.000,00 450.294.092,95 

413 - накнаде у натури  3.350.000,00 3.039.958,00 

414 - социјална давања судијама 16.000.000,00 12.055.453,17 

415 - накнада трошкова  49.650.000,00 47.388.563,37 

416 - награде запосленима и остали расходи 17.000.000,00 16.920.728,36 

421 - стални трошкови  585.000.000,00 583.216.317,85 

422 - трошкови путовања  5.000.000,00 3.435.266,91 

423 - услуге по уговору  1.700.000.000,00 1.689.116.783,80 

426 - материјал  157.000.000,00 155.150.153,54 

482 - порези, обавезне таксе и казне  4.000.000,00 2.070.482,45 

483 - новчане казне и пенали по решењу судова 708.000.000,00 706.280.994,97 

485 - накнаде штете 3.000.000,00 1.800.460,60 

Укупно 6.412.183.000,00 6.376.519.282,30 

6.8 - ПРИВРЕДНИ СУДОВИ апропријација извршење  

411 - плате, додаци и накнаде 434.497.000,00 433.883.619,02 

412 - социјални доприноси  72.426.000,00 72.248.952,15 

413 - накнаде у натури  500.000,00 337.626,65 

414 - социјална давања судијама 2.000.000,00 1.788.630,93 

415 - накнада трошкова  6.200.000,00 5.810.756,08 

416 - награде запосленима и остали расходи 2.700.000,00 1.462.097,19 

421 - стални трошкови  80.000.000,00 79.487.333,99 

422 - трошкови путовања  2.000.000,00 682.271,83 

423 - услуге по уговору  53.000.000,00 52.357.581,52 

426 - материјал  45.000.000,00 44.275.234,59 

482 - порези, обавезне таксе и казне  1.600.000,00 868.091,93 

483 - новчане казне и пенали по решењу судова 3.500.000.000,00 3.499.941.005,51 

485 - накнаде штете 1.000.000,00 151.792,00 

Укупно 4.200.923.000,00 4.193.294.993,39 

6.9 - ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ апропријација извршење 

411 - плате, додаци и накнаде 934.364.000,00 929.558.125,20 

412 - социјални доприноси  156.476.000,00 154.820.836,43 

413 - накнаде у натури  2.100.000,00 1.870.442,50 

414 - социјална давања судијама 9.000.000,00 7.229.185,76 

415 - накнада трошкова  21.000.000,00 18.708.175,09 

416 - награде запосленима и остали расходи 8.000.000,00 6.319.057,99 

421 - стални трошкови  242.000.000,00 240.619.431,59 

422 - трошкови путовања  4.500.000,00 2.097.067,44 
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У укупној структури расхода највећи удео имају лична примања судија 41%, затим следе 

трошкови за редован рада суда са 30% и на крају обавезне таксе, новчане казне и пенали са 

уделом од 29%.  

Појединачно гледано, код привредних судова највећи удео у структури расхода 83% 

евидентиран је на позицији 483 - новчане казне и пенали по решењу судова, а односи се на 

решења за исплату новчаног обештећења за неимовинску штету која је странци изазвана  

повредом права на суђење у разумном року, у поступцима стечаја, а која се у највећој мери 

извршавају путем принудног извршења са рачуна привредних судова.  

Такође велика ставка у структури расхода судова, забележена је код прекршајних судова. 

Трошкови прекршајног поступка, у збиру, плаћени добровољно и путем принудног извршења, 

прешли су једну милијарду динара. 

Када је реч о трошковима за редован рад суда, највећу ставку у износу од 3.606.791.581,34 

динара чине услуге по уговору - трошкови судског поступка (адвокати, вештаци, тумачи, 

поротници, сведоци, ообуставе поступка, и сл.), затим следе стални трошкови (струја, грејање, 

телефони, достава поште...) на име којих је исплаћено 1.228.607.431,80 динара, трошкови 

материјала ( канцеларијски материјал, ситан инвентар, гориво), за које је издвојено око 333 

милиона динара и на крају трошкови службених путовања са 8.8 милиона динара. 

На име обавезних такси, новчаних казни и пенала по решењима судова у 2021. години,  

извршено је 4.866.726.610,31 динара, што је за око 1,2 милијарде динара више него у претходној 

2021. години, или за 33% више. Повећање издатака за ове намене изазвано је великим бројем 

предмета који се односе на повреду права на суђење у разумном року у поступцима стечаја који 

се воде пред привредним судовима, на чији терет и падају ови расходи. 

  

423 - услуге по уговору  670.000.000,00 668.499.850,08 

426 - материјал  66.000.000,00 65.468.564,65 

482 - порези, обавезне таксе и казне  1.200.000,00 623.275,93 

483 - новчане казне и пенали по решењу судова 420.000.000,00 418.345.951,20 

485 - накнаде штете 2.000.000,00 1.588.601,15 

Укупно 2.536.640.000,00 2.515.748.565,01 



 
 

 

  17 
 

 

2.8.  Накнада штете по пресудама домаћих и иностраних судова у 2021. години 

 

- Накнада нематеријалне штете по Пресудама Европског суда за људска права у 

Стразбуру – 84.143.000,00 динара. 

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

домаћих судова, плаћена добровољно од стране судова – 383.364.000,00 динара.  

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

домаћих судова, наплаћена принудним путем на терет судова – 3.307.828.000,00 

динара. 

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

домаћих судова, плаћена добровољно на основу споразума са Правобранилаштвом 

– 124.559.000,00 динара.  

 

2.9.  Стање доцњи судова 
 

Неизмирене обавезе – доцње, које су судови доставили Високом савету судства, износе 

672.478.426,21 динара, с тим што је на дан 31.12.2021. године у систему принудне наплате 

Управе за трезор, на привредним судовима остало неизвршено 822.939.474,72 динара, што није 

урачунато у доцње судова.  

Преглед доцњи према врстама судова на дан 31.12.2021. године 

Шифра Судови 421 423 426 Укупно 

30211 Апелациони судови 2,917,074.67 824,400.67 539,765.89 4,281,241.23 

30225 Виши судови 649,623.41 133,691,792.57 375,330.72 134,716,746.70 

30226 Основни судови 26,516,536.69 115,826,893.06 1,807,524.03 144,150,953.78 

30227 Привредни судови 7,363,337.22 6,385,767.50 635,505.28 14,384,610.00 

30233 Прекршајни судови 33,107,979.67 340,569,015.67 1,267,879.16 374,944,874.50 

Укупно 70,554,551.66 597,297,869.47 4,626,005.08 672,478,426.21 
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Образложење: 

- 421 – трошкови за енергетске, комуналне и комуникационе услуге  

- 423 – трошкови судског поступка (адвокати, вештаци, тумачи, ослобађајуће пресуде…) 

- 426 – канцеларијски материјал, гориво 

Значајан недостатак средстава видљив је код прекршајних судова, за трошкове 

прекршајног поступка, а код привредних судова, за износ нереализованих налога из принудне 

наплате, који се односе на накнаду штете на име утврђене повреде права на суђење у разумном 

року у поступцима стечаја. Сектор се за ове намене, обраћао Министарству финансија захтевом 

за додатна средства, од чега је одобрено мало више од половине траженог износа.  

 

 

3. ПРИПРЕМА ПРОПИСА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 

 У 2021. години Високи савет судства је:  

 

- Дао мишљењe на Нацрт Стратегије људских ресурса у правосуђу за период 2021-

2025. године са Акционим планом за његову примену; 

- Дао мишљењe на Нацрт закона о истополним заједницама; 

- Донео Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства; 

- Дао иницијативу Министарству правде за доношење Закона о изменама и допунама 

Закона о судијама и за доношење Закона о изменама и допунама Закона о Високом 

савету судства;  

- Донео Пословник о раду Етичког одбора Високог савета судства; 

- Дао мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани 

дискриминације; 

- Дао мишљења на Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о интерном и 

јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима; 

- Донео одлуку о изменама Пословника о раду Етичког одбора Високог савета 

судства;  

- Донео одлуку о изменама Пословника о раду Високог савета судства; 

- Анализирао и дао мишљења на амандмане на измену Устава; 

- Упутио допис свим судовима на територији Републике Србије, како би се изјаснили 

о својим примедбама на критеријуме и мерила за вредновање рада судија и 

председника судова, како би Високи савет судства након анализе достављених 

примедби извршио измену Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и 

органима за вредновање рада судија и председника судова. 

 

Укупно 43 судије и председника судова су доставили примедбе и мишљења и то: 

Привредни апелациони суд 2 мишљења, прекршајни судови 7 мишљења, виши 

судови 14 мишљења, основни судови 14 мишљења, апелациони судови 2 мишљења, 

Управни суд 2 мишљења, привредни судови 2 мишљења. Мишљење на Правилник 

је доставило и Друштво судија Србије. 

 

- Донео Одлуку о допуни Правилника о раду Етичког одбора Високог савета 

судства; 
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- Дао мишљење на План за праћење примене препорука Уједињених нација за 

људска права; 

- Донео Одлуку о изменама и допунама Правилника о попуњавању извршилачких 

радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета судства. 

 

4. СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

  

Високи савет судства је у 2021. години одржао 26 редовних седница и 5 телефонских 

седница.  

О свим седницама Савета сачињени су записници. Дневни ред и записници са седница 

објављују се на интернет страници Савета, одмах након њиховог усвајања. Седнице Савета се 

тонски снимају и сачињена је архива аудио записа.  

 

4.1. Избор судија 
 

У 2020. години Високи савет судства је објавио огласе за избор судија, од којих су неки, 

за поједине судове, окончани тек у 2021. години избором предложених кандидата у Народној 

скупштини РС: 

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

2. Оглас у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20,  

3. Оглас у ,,Службеном гласнику РС“, број 116/20 и 

4. Оглас у ,,Службеном гласнику РС“, број 124/20.   

 

„Службени гласник РС“ број 21/20 од 06.03.2020. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

укупно 

изабрано 

Основни суд у Краљеву  6  2 8 

Основни суд у Крагујевцу  13 1  14 

Основни суд у Лесковцу  8   8 

Основни суд у Алексинцу  3   3 

Основни суд у Сомбору  2 1  3 

Основни суд у Новом Пазару  2   2 

Основни суд у Ужицу  3 2  5 
 

„Службени гласник РС“ број 83/20 од 10.06.2020. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих лица 

укупно 

изабрано 

Други основни суд у Београду 1 4 2 1 8 

Основни суд у Брусу   3   3 

Основни суд у Бујановцу  2   2 

Основни суд у Великој Плани  4  1 5 

Основни суд у Великом Градишту  1  1 2 

Основни суд у Врању  4   4 

Основни суд у Димитровграду  1  1 2 

Основни суд у Зрењанину  4   4 
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Основни суд у Књажевцу  1   1 

Основни суд у Крушевцу  5   5 

Основни суд у Куршумлији   1   1 

Основни суд у Лазаревцу  3   3 

Основни суд у Нишу  10 2  12 

Основни суд у Панчеву  6 1  7 

Основни суд у Параћину  3 1  4 

Основни суд у Пожеги 1 3   4 

Основни суд у Сјеници   1  1 

Основни суд у Смедереву  4 1 1 6 

Основни суд у Суботици  6  2 8 

Основни суд у Шапцу  5   5 

Прекршајни суд у Вршцу  1   1 

Прекршајни суд у Крагујевцу  1 1  2 

Прекршајни суд у Крушевцу    1 1 

Прекршајни суд у Лозници    1 1 

Прекршајни суд у Новом Пазару  1  2 3 

Прекршајни суд у Новом Саду  5   5 

Прекршајни суд у Параћину  1   1 

Прекршајни суд у Пироту    1 1 

Прекршајни суд у Пожаревцу    1 1 

Прекршајни суд у Прокупљу 1 1   2 

Прекршајни суд у Рашкој    1 1 

Прекршајни суд у Руми  1   1 

Прекршајни суд у Сенти  1   1 

Прекршајни суд у Сјеници    1 1 

Прекршајни суд у Смедереву  2   2 

Прекршајни суд у Суботици  2   2 

Прекршајни суд у Трстенику  1   1 

Прекршајни суд у Чачку  2   2 
 

„Службени гласник РС“ број 116/20 од 16.09.2020. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих лица 

укупно 

изабрано 

Прекршајни апелациони суд 2    2 

Прекршајни апелациони суд - 

Одељење у Нишу 
1    1 

Основни суд у Пожаревцу  3  1 4 
 

„Службени гласник РС“ број 124/20 од 16.10.2020. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

укупно 

изабрано 

 Виши суд у Панчеву 2    2 

 Виши суд у Шапцу 2    2 

 Основни суд у Новом Саду  3 1  4 

 Основни суд у Сурдулици  2   2 

 Привредни суд у Београду  6  1 7 
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 Привредни суд у Зајечару  1   1 

 Привредни суд у Ужицу 1    1 

 Прекршајни суд у Београду   1  1 

 Прекршајни суд у Зајечару  1   1 

 Прекршајни суд у Панчеву  1   1 

 

У 2021. години Високи савет судства је објавио огласе за избор судија у:  

1. „Службеном гласнику РС“, број 17/21,  

2. „Службеном гласнику РС“, број 31/21,  

3. „Службеном гласнику РС“, број 36/21,  

4. „Службеном гласнику РС“, број 38/21,  

5. „Службеном гласнику РС“, број 53/21, 

6. „Службеном гласнику РС“, број 58/21, 

7. „Службеном гласнику РС“, број 68/21, 

8. „Службеном гласнику РС“, број 87/21, 

9. „Службеном гласнику РС“, број 93/21, 

10. „Службеном гласнику РС“, број 107/21, 

11. „Службеном гласнику РС“, број 112/21, 

12. „Службеном гласнику РС“, број 120/21 и 

13. „Службеном гласнику РС“, број 129/21. 

 

Поступак избора по наведеним огласима спроводен је у складу са одредбама Закона о 

судијама, Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о 

критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, брoj 

94/16) и Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеносткандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18). 

Савет је за кандидате који се први пут бирају спровео полагање испита за проверу стручности 

и оспособљености.  

„Службени гласник РС“ број 17/21 од 26.02.2021. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

укупно 

изабрано 

Основни суд у Бачкој Паланци  1 2  3 
 

„Службени гласник РС“ број 31/21 од 21.03.2021. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

укупно 

изабрано 

Привредни суд у Крагујевцу  1   1 
 

„Службени гласник РС“ број 36/21 од 09.04.2021. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

укупно 

изабрано 

Врховни касациони суд 7    7 

Апелациони суд у Београду 4    4 
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„Службени гласник РС“ број 38/21 од 16.04.2021. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

укупно 

изабрано 

Прекршајни суд у Прешеву    1 1 
 

„Службени гласник РС“ број 53/21 од 28.05.2021. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

укупно 

изабрано 

Апелациони суд у Новом Саду 4    4 

Виши суд у Ваљеву 1    1 

Основни суд у Горњем Милановцу  1   1 

Основни суд у Мајданпеку  2  1 3 

Основни суд у Ужицу  2 1  3 
 

„Службени гласник РС“ број 53/21 од 28.05.2021. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

укупно 

изабрано 

Управни суд 3 2   5 
 

„Службени гласник РС“ број 58/21 од 09.06.2021. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

укупно 

изабрано 

Управни суд  1   1 

Апелациони суд у Београду 2    2 

Виши суд у Неготину 1    1 

Виши суд у Суботици 2    2 

Основни суд у Лебану  2   2 

Основни суд у Петровцу на Млави  1  1 2 

Привредни суд у Лесковцу 1    1 

Прекршајни суд у Лазаревцу  2   2 

Прекршајни суд у Неготину    1 1 

Прекршајни суд у Руми   1  1 

Прекршајни суд у Сомбору   1  1 
 

„Службени гласник РС“ број 68/21 од 07.07.2021. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

укупно 

изабрано 

Виши суд у Врању 1    1 

Виши суд у Прокупљу 2    2 

Виши суд у Панчеву 1    1 

Виши суд у Пожаревцу 3    3 

Привредни суд у Краљеву  1   1 
 

  



 
 

 

  23 
 

„Службени гласник РС“ број 87/21 од 10.09.2021. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

укупно 

изабрано 

Виши суд у Краљеву 1    1 

Основни суд у Великој Плани  3 1 1 5 

Основни суд у Пријепољу   1 3 4 

Основни суд у Ивањици  1   1 

Привредни суд у Чачку  1   1 
 

„Службени гласник РС“ број 93/21 од 24.09.2021. године 

Суд за који је оглашен избор судија 
бирано 

судија 

бирано 

судијских 

помоћника 

бирано 

полазника 

академије 

бирано 

осталих 

лица 

укупно 

изабрано 

Виши суд у Врању 1    1 

Привредни суд у Зрењанину  1   1 

 

У 2021. години су делимично или нису у потпуности окончани избори по огласима који 

су објављени у: 

1. „Службеном гласнику РС“, број 53/21, за следеће судове: 

 

Трећи основни суд у Београду без предлога кандидата 

Основни суд у Аранђеловцу без предлога кандидата 

Основни суд у Ваљеву без предлога кандидата 

Основни суд у Врбасу дат предлог Народној скупштини 

Основни суд у Вршцу без предлога кандидата 

Основни суд у Великој Плани без предлога кандидата 

Основни суд у Зајечару без предлога кандидата 

Основни суд у Младеновцу дат предлог Народној скупштини 

Основни суд у Прокупљу без предлога кандидата 

Основни суд у Руми без предлога кандидата 

Основни суд у Сремској Митровици без предлога кандидата 

Основни суд у Сенти без предлога кандидата 

Основни суд у Трстенику без предлога кандидата 

Прекршајни суд у Београду без предлога кандидата 

 

2. „Службеном гласнику РС“, број 68/21, за следеће судове: 
 

Основни суд у Старој Пазови без предлога кандидата 

Основни суд у Великом Градишту без предлога кандидата 

Основни суд у Чачку без предлога кандидата 

Основни суд у Смедереву без предлога кандидата 

Основни суд у Бору без предлога кандидата 

Прекршајни суд у Ваљеву без предлога кандидата 

Прекршајни суд у Зајечару без предлога кандидата 

Прекршајни суд у Краљеву без предлога кандидата 
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3. „Службеном гласнику РС“, број 93/21, за следеће судове: 
 

Први основни суд у Београду дат предлог Народној скупштини 

Други основни суд у Београду дат предлог Народној скупштини 

Основни суд у Лазаревцу без предлога кандидата 

Основни суд у Лозници без предлога кандидата 

Основни суд у Новом Саду без предлога кандидата 

Основни суд у Новом Пазару без предлога кандидата 

Основни суд у Петровцу на Млави без предлога кандидата 

Основни суд у Сомбору без предлога кандидата 

Основни суд у Сурдулици без предлога кандидата 

Основни суд у Шапцу без предлога кандидата 

 

4. „Службеном гласнику РС“, број 107/21, за следеће судове: 
 

Привредни апелациони суд без предлога кандидата 

Виши суд у Београду без предлога кандидата 

Виши суд у Новом Саду без предлога кандидата 

Виши суд у Нишу без предлога кандидата 

Трећи основни суд у Београду без предлога кандидата 

 

5.  „Службеном гласнику РС“, број 112/21, за следеће судове:  
 

Основни суд у Рашкој без предлога кандидата 

 

6.  „Службеном гласнику РС“, број 120/21, за следеће судове: 
 

Виши суд у Крагујевцу без предлога кандидата 

Виши суд у Шапцу без предлога кандидата 

Основни суд у Алексинцу без предлога кандидата 

Основни суд у Врању без предлога кандидата 

Основни суд у Деспотовцу без предлога кандидата 

Основни суд у Крушевцу без предлога кандидата 

Основни суд у Лозници без предлога кандидата 

Основни суд у Младеновцу без предлога кандидата 

Основни суд у Нишу без предлога кандидата 

Основни суд у Пироту без предлога кандидата 

Основни суд у Панчеву без предлога кандидата 

Основни суд у Руми без предлога кандидата 

Основни суд у Суботици без предлога кандидата 

Прекршајни суд у Београду без предлога кандидата 

Прекршајни суд у Зрењанину без предлога кандидата 

Прекршајни суд у Сремској Митровици без предлога кандидата 

Привредни суд у Београду без предлога кандидата 

Привредни суд у Нишу без предлога кандидата 

Привредни суд у Новом Саду без предлога кандидата 

Привредни суд у Ужицу без предлога кандидата 

Привредни суд у Чачку без предлога кандидата 
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7. „Службеном гласнику РС“, број 129/21, за следеће судове: 
 

Апелациони суд у Нишу без предлога кандидата 

Виши суд у Сремској Митровици без предлога кандидата 

Основни суд у Зрењанину без предлога кандидата 

 

Преглед избора судија од 2013 до 2021. 

Година 

изабрано 

судија 

другог 

суда 

изабрано 

судских 

помоћника 

изабрано 

полазника 

Правосудне 

академије 

остала 

лица 

укупно 

изабрано 

за судију 

2013. година 77 14 14 1 106 

2014. година 57 44 3 5 109 

2015. година 48 67 6 5 126 

2016. година 40 83 4 6 133 

2017. година 48 2 1 0 51 

2018. година 92 229 45 17 383 

2019. година 117 46 6 7 176 

2020. година 63 57 11 10 141 

2021. година 46 166 20 27 259 

Укупно изабрано 2013-2021 588 708 110 78 1.484 

 

Преглед избора судија од 2013 до 2021. 
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4.2. Избор председника суда 
 

У 2021. године Високи савет судства је на седници одржаној 28.06.2021. године, а по 

огласу објављеном у “Службеном гласнику РС” број 27/20 од 13.03.2020. донео одлуку о 

предлогу кандидата за председнике у следећим судовима: 

1. Основни суд у Руми, 

2. Привредни суд у Зрењанину, 

3. Привредни суд у Панчеву, 

4. Привредни суд у Сомбору. 

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

гласнику РС„ број 27/20 од 13.03.2020. године, у Народној скупштини Републике Србије на 

седници Деветог ванредног заседања у Дванаестом сазиву одржаном 22.7.2021. године 

изабрани су кандидати за: 

1. Привредни суд у Зрењанину, 

2. Привредни суд у Панчеву, 

3. Привредни суд у Сомбору. 

Кандидат за председника Основног суда у Руми није изабран. 

У “Службеном гласнику РС” број 154/20 од 23.12.2020. године, оглашен је избор за 

председника Врховног касационог суда. Високи савет судства је на седници одржаној 

15.03.2021. године донео одлуку о предлогу кандидата за председника Врховног касационог 

суда. На Шестој седници Првог редновног заседања одржаној 08.04.2021. године Народна 

скупштина је донела одлуку о избору председника Врховног касационог суда. 

У “Службеном гласнику РС” број 17/21 од 26.02.2021. године оглашен је избор за 

председнике следећих судова: 

1. Апелациони суд у Крагујевцу, 

2. Виши суд у Панчеву, 

3. Основни суд у Бачкој Паланци, 

4. Основни суд у Зрењанину, 

5. Основни суд у Ивањици, 

6. Основни суд у Панчеву, 

7. Основни суд у Петровцу на Млави, 

8. Основни суд у Прокупљу, 

9. Привредни суд у Београду, 

10. Привредни суд у Зајечару, 

11. Прекршајни суд у Неготину, 

12. Прекршајни суд у Суботици. 

 

Високи савет судства је на седници одржаној 03.06.2021. године донео одлуку о предлогу 

кандидата за председнике у следећим судовима: 

1. Апелациони суд у Крагујевцу, 

2. Виши суд у Панчеву, 

3. Привредни суд у Београду, 
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који су изабрани на седници Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије 

одржаној 07.07.2021. године. 

Високи савет судства је на седници одржаној 28.06.2021. године донео одлуку о предлогу 

кандидата за председнике следећих судова: 

 

1. Основни суд у Бачкој Паланци, 

2. Основни суд у Зрењанину, 

3. Основни суд у Ивањици, 

4. Основни суд у Панчеву, 

5. Основни суд у Петровцу на Млави, 

6. Основни суд у Прокупљу, 

7. Привредни суд у Зајечару, 

8. Прекршајни суд у Неготину, 

9. Прекршајни суд у Суботици. 

Од предложених кандидата за председнике судова по огласу објављеном у “Службеном 

гласнику РС” број 17/21 од 26.02.2021. године, Народна скупштина је на седници Деветог 

ванредног заседања у Дванаестом сазиву одржаном 22.07.2021. од предложених кандидата 

изабрала председнике следећих судова: 

1. Основни суд у Бачкој Паланци, 

2. Основни суд у Ивањици, 

3. Основни суд у Петровцу на Млави, 

4. Привредни суд у Зајечару, 

5. Привредни суд у Неготину, 

6. Привредни суд у Суботици. 

Остали кандидати за председнике нису изабрани. 

У “Службеном гласнику РС” број 48/21 од 13.5.2021. године оглашен је избор за 

председнике за следеће судове: 

1. Основни суд у Крушевцу, 

2. Основни суд у Мајданпеку, 

3. Основни суд у Новом Пазару, 

4. Прекршајни суд у Лазаревцу. 

Високи савет судства је на седници одржаној 14.10.2021. године донео одлуку о предлогу 

кандидата за председнике наведених судова.  

Народна скупштина је на Шестој седници Другог редовног заседања у 2021. години 

одржаној 17.11.2021. године изабрала председнике сва четири суда.  

У “Службеном гласнику РС” број 109/21 од 19.11.2021. године оглашен је избор 

председника Основног суда у Панчеву. Високи савет судства до краја 2021. године није упутио 

Народној скупштини предлог кандидата за избор председника Основног суда у Панчеву.  
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4.3. Премештај судија 
 

Одредбом члана 19. став 1. Закона о судијама прописано је да судија може, уз своју 

сагласност, бити премештен у други суд исте врсте и истог степена, уколико постоји потреба 

за хитном попуном упражњеног судијског места, која се не може решити избором или 

упућивањем судије, уз прибављену сагласност председника оба суда. 

Високи савет судства је током 2021. године донео 10 одлука о премештају судија, и то 5 

одлука о премештају судија основних судова, 1 одлуку о премештају судије вишег суда, 3 

одлуке о премештају судија прекршајних судова, као и 1 одлуку о премештају судија 

привредног суда. 

 

4.4. Упућивање судија 
 

Члан 20. Закона о судијама прописује да судија може бити упућен на рад само у други суд 

исте врсте и истог или непосредно нижег степена, најдуже годину дана. Изузетно, судија може 

бити упућен у суд непосредно вишег степена, ако испуњава законом прописане услове за избор 

за судију суда у који се упућује. Судија се упућује у суд у коме недостатак, спреченост, изузеће 

судија или други разлози отежавају или успоравају рад суда. 

Савет је током 2021. године, донео 13 одлука о упућивању судија на рад у други суд и то 

4 одлуке о упућивању судија апелационих судова, 3 одлуке о упућивању судија основних 

судова, као и 6 одлука о упућивању судија прекршајних судова за рад у већу. 

 

4.5. Престанак судијске функције 

 

Високи савет судства је у 2021. години донео укупно 113 одлука о престанку судијске 

функције, и то: 91 одлука због навршења радног века, 20 одлука на лични захтев судије, 1 

одлуку због трајног губитка радне способности, као и 1 одлуку о престанку судијске функције 

разрешењем.  

У 2021. години преминуло је 14 судија. 

 

Престанак судијске функције – 2021. година 

Разлог за престанак судијске функције Број престанака 

Навршење радног века  91 

На лични захтев судије 20 

Преминуо 14 

Трајни губитак радне способности  1 

Разрешење  1 

Укупно 127 
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Престанак судијске функције - број престанака у 2021. години 

 

* Преминули 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Премештаји и престанак функције судија поротника  

 

Високи савет судства је на седници од 02.02.2021. донео одлуке о престанку функције 5 

судија поротника на лични захтев, и то из следећих судова: 

 

1. Виши суд у Новом Саду, 

2. Виши суд у Београду, 

3. Виши суд у Суботици, 

4. Основни суд у Смедереву, 

5. Основни суд у Кикинди. 

 

На истој седници, Високи савет судства је донео одлуку о премештају судије поротника 

из вишег суда у Зрењанину и Виши суд у Новом Саду почев од 01.03.2021. године. 

На седници Високог савета судства од 15.03.2021. Високи савет судства је донео одлуку 

о премештају судије поротника Вишег суда у Панчеву у Основни суд у Панчеву са даном 

01.04.2021. године. 

На седници Високог савета судства од 30.03.2021. године, донета је одлука о престанку 

функције 3 судије поротника на лични захтев из следећих судова: 

 

1. Основни суд у Новом Саду, 

2. Основни суд у Зрењанину, 

3. Виши суд у Крушевцу. 

 

На седници Високог савета судства од 15.4.2021. године, донета је одлука о престанку 

функције судије поротника Вишег суда у Суботици на лични захтев. 
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На седници Високог савета судства од 3.6.2021. године, донете су одлуке о престанку 

функције 2 судија поротника на лични захтев из следећих судова: 

1. Основни суд у Неготину, 

2. Основни суд у Пироту. 

На седници Високог савета судства од 17.06.2021. године, даном доношења одлуке, на 

лични захтев је престала функција 4 судије поротника у следећим судовима: 

1. Основни суд у Панчеву – 2 судије поротника, 

2. Привредни суд у Нишу – 1 судија поротник, 

3. Основни суд у Кикинди – 1 судија поротник. 

На седници Високог савета судства од 31.08.2021. године, Савет је донео одлуку о 

престанку функције 4 судије поротника у следећим судовима: 

1. Привредни суд у Нишу – 2 судије поротника, 

2. Виши суд у Београду – 1 судија поротник, 

3. Основни суд у Бечеју – 1 судија поротник.  

На седници Високог савета судства одржаној 15.09.2021. године, Савет је донео одлуку о 

престанку функције 2 судије поротника Привредног суд у Краљеву на лични захтев даном 

доношења одлуке. 

На седници Високог савета судства дана 14.10.2021. године, одлукама је престала 

функција 2 судија поротника из следећих судова на лични захтев: 

1. Основни суд у Суботици, 

2. Основни суд у Врбасу. 

На последњој седници Високог савета судства одржаној у 2021. години, и то 23.12.2021. 

године, донете су 2 одлуке о престанку функције судијског поротника у следећим судовима: 

1. Виши суд у Сомбору, 

2. Основни суд у Крагујевцу. 

У 2021. години, Високи савет судства је донео укупно 2 одлуке о премештају судија 

поротника и 25 одлука о престанку функције судије поротника на лични захтев. 

У 2021. години преминуло је 2 судија поротника. 

 

4.7. Одлучивање о спојивости вршења других послова са судијском функцијом  

 

Савет је током 2021. године донео следеће одлуке о спојивости послова са судијском 

функцијом:  

 

- Посао предавача на Факултету за пословне студије и право није неспојиво са 

судијском функцијом. 

- Обављање посла председника културно-уметничког удружења, није неспојиво са 

судијском функцијом 

- Oбављање наставне делатности у оквиру Правне клинике Правног факултета у 

Крагујевцу, ван радног времена, није неспојиво са судијском функцијом, 

- Чланство у Савету за безбедност општине Нови Бечеј и судијске функције и 

функција председника суда није неспојиво са судијском функцијом. 



 
 

 

  31 
 

4.8. Вредновање рада судија и председника судова 

 

У току 2021. године покренут је поступак вредновања за 1834 судије. Од тог броја 134 

судија који су први пут изабране на судијску функцију у 2018. години и прва два месеца 2019. 

године, 1465 на сталној судијској функцији (редовно вредновање) и 235 судија за ванредно 

вредновање. У децембру месецу 2021. године донета је одлука о ванредном вредновању судија 

и покретању редовног вредновања судија те се у току фебруара месеца очекује достављање 

решења о вредновању за 161 судију (70 редовно и 91 ванредно). 

 

 

Рад 1637 судија је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Од 

тог броја 84 њих је вредновано и као председници судова. Тринаесторо судије је вредновано 

„изузетно успешно обавља функцију председника суда“. Рад 15 судија је вреднован оценом 

„успешно обавља судијску функцију“. Рад 8 судија вреднован је оценом „не задовољава“. Од 

тог броја за једног судију је поступак по приговору у току. 

У току 2021. године, судије су на 21 одлуку о оцени рада уложиле приговор. Комисија за 

одлучивање о приговору судија и председника судова на поступак вредновања и оцену рада је 

7 приговора одбила, а 13 усвојила, те преиначила оцену рада. За једног судију поступак по 

приговору је у току. 
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5. ЕТИЧКИ ОДБОР 

 

Високи савет судства на седници одржаној 15.09.2021. године донеo је Правилник о раду 

Етичког одбора Високог савета судства. Етички одбор се образује као стално тело Високог 

савета судства. 

Етички одбор промовише етичке принципе садржане у Етичком кодексу судија и Етичком 

кодексу чланова Високог савета судства и прати њихову примену, са циљем подизања свести 

судија, председника судова и чланова Савета о значају примене етичких принципа и правила 

понашања у вршењу њихових дужности за подизање угледа правосуђа и јачање поверења 

грађана у рад судија и судова. 

Високи савет судства на седници одржаној 14.10.2021. године именовао је чланове 

Етичког одбора Високог савета судства: 

1. Персида Јовановић, судија Апелационог суда у Београду у пензији; 

2. Слободан Газивода, судија Врховног суда Србије у пензији; 

3. Ивана Марковић Радојевић, судија Апелационог суда у Београду; 

4. Омер Хаџиомеровић, судија Апелационог суда у Београду у пензији; 

5. Мира Мићић, судија Вишег суда у Ужицу; 

6. Јулијана Могош Живковић, судија Основног суда у Неготину и 

7. Милена Радивојев, судија Вишег суда у Суботици. 

Етички одбор Високог савета судства на Првој конститутивној седници одржаној 

15.10.2021. године изабрао је:  

- Омера Хаџиомеровићa, судију Апелационог суда у Београду у пензији за 

председника Етичког одбора;  

- Јулијану Могош Живковић, судију Основног суда у Неготину за заменика 

председника Етичког одбора и  

- Слободана Газиводу, судију Врховног суда Србије у пензији за поверљивог 

саветника Етичког одбора. 

На интернет страници Савета објављен је мејл и телефон поверљивог саветника Етичког 

одбора. 

  

6. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ – поступање Високог савета судства као 

другостепеног органа у дисциплинском поступку 

 

У току 2021. годинe, Савет је, као другостепени орган одлучивао у три предмета по 

поднетим жалбама против решења Дисциплинске комисије Високог савета судства. У првом 

предмету Дисциплинска комисија је усвојила предлог Дисциплинског тужиоца за вођење 

дисциплинског поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90. став 1. алинеја 7. Закона 

о судијама, судију огласила одговорном за извршење наведених дисциплинских прекршаја и 

изрекла дисциплинску санкцију умањење плате у износу од 30% за период 6 (шест) месеци. 

Судија је изјавио жалбу и одлучујући по поднетој жалби, Високи савет судства је усвојио 

жалбу, преиначио решење Дисциплинске комисије и одбио предлог Дисциплинског тужиоца 

Високог савета судтсва за вођење дисципинског поступка због дисциплинског прекршаја из 

члана 90. став 1. алинеја 7. Закона о судијама. 
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У другом предмету Дисциплинска комисија је усвојила предлог Дисциплинског тужиоца 

за вођење дисциплинског поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90. став 1. алинеја 

5. и 7. Закона о судијама, судију огласила одговорном за извршење наведених дисциплинских 

прекршаја и изрекла дисциплинску санкцију умањење плате у износу од 50% на период од 1 

(једне) године. Судија је изјавила жалбу и одлучујући по поднетој жалби, Савет је усвојио 

жалбу, преиначио решење Дисциплинске комисије у делу одлуке о изреченој дисциплинској 

санкцији и за извршење наведених дисциплинских прекршаја изрекао дисциплинску санкцију 

умањење плате у износу од 30% на период од 9 (девет) месеци. 

У трећем предмету Дисциплинска комисија је усвојила предлог за вођење дисциплинског 

поступка због дисциплинског прекршаја из члана 90. став 1. алинеја 2. и 7. Закона о судијама и 

изрекла дисциплинску санкцију јавну опомену. Судија је изјавила жалбу и, одлучујући по 

поднетој жалби, Савет је усвојио жалбу, преиначио решење Дисциплинске комисије и одбио 

предлог Дисциплинског тужиоца Високог савета судства за вођење дисципинског поступка 

због дисциплинског прекршаја из члана 90. став 1. алинеја 2. и 7. Закона о судијама. 

 

7. АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНЕ 

САРАДЊЕ 

 

7.1.  ИПА 2016 ЕУ ЗА СРБИЈУ – Подршка Високом савету судства 

 

Стручно усавршавање чланова ВСС и запослених у АК 

У овој области Пројекат је пружао подршку јачању административних капацитета2 ВСС 

и АК, односно унапређењу њихових знања и вештина.  

Важне напомене:  

1. У извештају Европске комисије за 2021. годину наводи се: „Административни 

капацитети Високог савета судства су ојачани, а његова унутрашња 

организација је побољшана“. 

2. ВСС је јачањем знања и вештина својих чланова и запослених АК кроз обуке 

достигао и задати показатељ о обукама, који прати Министарство европских 

интеграција у процесу мониторинга реализације секторских програма и 

пројеката у оквиру Националног програма ИПА ТАИБ и Националног акционог 

програма ИПА. 

Пројекат је подржао следеће активности у вези са обукама: 

▪ План стручног усавршавања запослених у АК 2021/2022. 

Пројекат је пружио подршку АК за израду Плана стручног усавршавања запослених у АК 

за период 2021-2022, који је усвојен. План је урађен на основу серије радионица са запосленима 

АК на којима су они исказали своје потребе за обукама, а које су затим разматране са 

руководиоцима организационих јединица, имајући у виду појединачне описе послова и 

потребне компетенције за свако радно место. Обухвата опште обуке за све запослене у АК, 

обуке на нивоу одељења и индивидуалне обуке за сваког запосленог у АК понаособ, са 

 
2 Административне капацитете чине: а) број људи и б) њихови знања и вештине 
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утврђеним оквирним временским оквиром. Усклађен је са Уредбом о стручном усавршавању 

државних службеника. 

▪ Годишњи план обуке на тему меких вештина за запослене у АК за 2021.  

Пројекат је израдио предлог Годишњег плана обуке на тему меких вештина за запослене 

у АК за 2021, одобрен од стране руководиоца Одељења за људске ресурсе и секретара АК у 

мају 2021. године, којим је обухваћено до 5 обука из области тзв. меких вештина (вештине рада 

са људима, друштвене вештине, карактерне особине, међуљудски односи и преносиве вештине) 

и 3 обуке о управљачким вештинама. Циљ овог програма је повећање капацитета запослених 

АК. План обука за меке вештине је заснован на Плану стручног усавршавања запослених у АК 

2021-2022.  

▪ Одржане обуке у организацији Савета и Пројекта 

У 2021. години, Пројекат је у сарадњи са Саветом организовао укупно 34 тренинга 

са 526 учесника, од чега: 24 тренинга о дисциплинској одговорности судија, у сарадњи са 

Правосудном академијом (учесници: 431 судија) и 10 тренинга за изборне чланове ВСС-судије 

и запослене АК, са укупно 83 учесника, од чега: 7 обука за „меке вештине“ запослених и судија-

чланова ВСС (укупно 70 учесника) и 3 тренинга за стратешко планирање (учесници: изборни 

чланови ВСС, укупно 13 на сва три тренинга). Детаљнији приказ је следећи: 

У оквиру активности „Мини академија људских ресурса“, у складу са Планом стручног 

усавршавања запослених у АК за 2021/2022. и Годишњим планом обука на тему меких вештина 

за запослене у АК, одржане су следеће обуке за судије-чланове ВСС и запослене АК:  

- Обука „Емоционална интелигенција“ одржана је 12.02.2021. године, са учешћем 8 

запослених у АК. 

- Обука „Вештине извођења презентација у онлајн окружењу“ одржана је 14.05.2021. 

године. Учествовало је 7 судија-тренера који држе обуку на тему дисциплинске 

одговорности судија. 

- Обука „Вештине руковођења“ одржана је 10.06.2021. године, намењена 

руководиоцима одељења и свим запосленима који планирају каријеру у вези са 

руковођењем и надзором. Учесници: 14 запослена у АК.  

- Обука „Емоционална интелигенција“ одржана је 23.08.2021, са учешћем 14 

полазника, укључујући пет судија-изабраних чланова ВСС и запослене АК. 

- Обука „Асертивна комуникација“ одржана је 22.11.2021, са учешћем 13 запослених 

у АК. 

- Обука „Презентационе вештине“ одржана је 23.11.2021, са учешћем 9 запослених у 

АК. 

- Обука „Тренинг за тренере“ одржана је 13.12..2021, са учешћем 5 запослених у АК. 

Организоване су три радионице за стратешко планирање у 2021. години (22-23.11.2021, 5 

учесника-судије ВСС, 6-8.12.2021, 4 учесника-судије ВСС, 13-15.12..2021, 4 учесника-судије 

ВСС), са учешћем изборних чланова-судија ВСС, који су упознати са основним елементима 

процеса стратешког планирања и елементима стратешког плана. У току те три радионице, 

урађена је радна верзија Стратешког плана ВСС 2022-2024, која ће у јануару 2022. године 

бити поднета на усвајање на седници ВСС.  
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Аутоматизација пословних процеса у ВСС 

Пројекат је подржао израду Информационог система ВСС (даље: ИС ПРС), са циљем 

општег повећања ефикасности рада запослених и пословних процеса прикупљања, обраде и 

размене података, уз уштеду времена и рационално коришћење људских ресурса. 

Важна напомена:  

У извештају Европске комисије за 2021. годину наводи се: „Високи савет судства (ВСС) 

аутоматизовао је своје главне пословне процесе кроз стварање свеобухватног информационог 

система који омогућава тачније, поузданије и ефикасније прикупљање и обраду података. 

Успостављен је систем финансијског извештавања који повезује свих 158 судова и 90 

тужилаштава. Тиме је побољшано управљање финансијским и људским ресурсима“.  

Пословни процеси обухваћени ИС ПРС-ом укључују: управљање финансијама, поступак 

оглашавања конкурса и избора судија и председника судова, управљање људским ресурсима и 

притужбама на рад судова и судија, као и евиденцију дисциплинских поступака. Овај систем 

служи првенствено запосленима у АК у обављању редовних дневних послова, а обезбеђује и 

делотворне канале за аутоматизовану комуникацију са судовима и Министарством правде у 

области финансијског извештавања и праћења извршења буџета.  

Модул за управљање финансијама ИС ПРС је званично пуштен у рад 31.01.2021. године, 

након што је председник ВСС 17.12.2020. године потписао Потврду о коначној прихваћености 

решења ИС ПРС, којом се потврђује да су тестирање и верификација извршени. Од тада, 

Министарство правде, свих 158 судова у буџетској надлежности ВСС и 90 јавних тужилаштава 

у надлежности Министарства правде повезани су на ИС ПРС, те Модул за управљање 

финансијама користе, између осталог, за подношење тромесечних извештаја о извршењу 

буџета. Остали модули ИС ПРС пуштени су у рад 13.12.2021. године. 

ИС ПРС је додатно унапређен на основу Меморандума о сарадњи између ВСС и 

Министарства правде, којим је и обезбеђена одрживост ИС ПРС по престанку овог Пројекта. 

То значи да МП наставља да финансира одржавање ИС ПРС на неодређен временски период, 

обезбеђује његово хостовање на адекватном серверу и заштиту података по највишим 

технолошким стандардима. 

Пројекат је обезбедио материјал за обуку и 9 приручника (упутстава за коришћење) за све 

групе корисника и обуке за 467 корисника. 

 

Подршка за унапређење аката Савета и других правних аката 

Пројекат је поднео предлоге за измену Пословника о раду ВСС, који су још у разматрању.  

У вези са ранијом подршком у овој области, упућујемо на део Извештаја о напретку за 

2021, у којем се каже: „У циљу побољшања транспарентности рада дисциплинских органа, 

ВСС је на свом сајту поставио 43 анонимизоване дисциплинске одлуке, у складу са својим 

Правилником о анонимизацији података“. Нацрт наведеног акта Савета урадили су експерти 

Пројекта 2020. године.  

Пројекат је Савету доставио предлоге измена Закона о судијама и Закона о Високом савету 

судства које се односе на етику судија, које је Савет проследио Министарству правде, те су 

измене наведених закона усвојене јула 2021. године. Сходно наведеним законским изменама, 

Пројекат је израдио предлог Правилника о раду Етичког одбора, који је усвојен септембра 2021. 

на седници ВСС. С тим у вези, урадио је предлог измена Пословника о раду ВСС у делу који 
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се односи на стална радна тела ВСС и предлог измена Етичког кодекса. И ти акти измењени су 

у септембру 2021. 

Уз подршку Пројекта, у току је израда Стратешког плана ВСС 2022-2024, који предвиђа 

реализацију препорука Пројекта из Анализе функционисања, организације и потреба ВСС и 

његове АК усвојене септембра 2020. године, посебно у вези са унапређењем унутрашње 

организације и структуре АК.  

 

Подршка унапређењу дисциплинске одговорности и етике судија 

 

▪  Дисциплинска одговорност судија 

Као што је већ наведено, Пројекат и ВСС, у сарадњи са Правосудном академијом, 

организовали су укупно 70 обука из области дисциплинске одговорности судија од септембра 

2019. године до краја октобра 2021, са учешћем преко 1700 судија, У 2021. су одржане 24 обуке, 

са 431 учесником. Обуке је похађало преко 1700 судија. Ово је представљало посебно велики 

изазов због епидемије ковида, па је 20 обука одржано онлајн. Одрживост ових обука обезбеђена 

је тако што је наставни план, програм и дидактички материјал за обуку (које су урадили 

чланови дисциплинских органа и експерти Пројекта), Правосудна академија усвојила у 

децембру 2019. године, као део обавезног Програма континуиране обуке судија. 

Пројекат је у сарадњи са Саветом организовао три округла стола из дисциплинске 

одговорности судија, у тзв. хибридном формату, у оквиру којег се учесници панел дискусије 

комбинују са онлајн учесницима који програм прате путем линка или ЈуТјуба, уз обезбеђене 

високе технолошке стандарде.  

У Извештају ЕК о напретку Србије за 2021. годину је наведено: „Предузети су одређени 

кораци како би се повећао степен транспарентности рада Савета, те се записници са седница 

и одређене одлуке сада објављују на његовој интернет презентацији”. С тим у вези, Пројекат 

је у претходној извештајној години подржао израду Правилника о анонимизацији и 

псеудонимизацији одлука ВСС 2020. године, унапређење интернет презентације Савета, и 

псеудонимизовао базу од 43 одлуке дисциплинских органа Савета у првом и другом степену. 

У овој години је настављено са обрадом одлука дисциплинских органа, тако да та база сада 

садржи 73 одлуке дисциплинских органа. Наведене активности непосредно су допринели 

повећању транспарентности рада Савета у интернет окружењу и шире.  

Експерти Пројекта су урадили документ “Дисциплинска одговорност судија у Србији – 

Анализа дисциплинских одлука из 2020. године и пресек усклађености са препорукама из 

2020”, који је такође преведен на енглески језик.  

Израђен је лифлет о дисциплинској одговорности судија, чија дистрибуција се очекује у 

јануару 2022.  

▪ Етика судија  

Пројекат је, осим подршке за унапређење нормативног оквира (предлози измена Закона о 

судијама, Закона о ВСС, Пословника о раду, Етичког кодекса и израда предлога израду 

Правилника о раду ЕО) у области етике судија, публиковао почетком 2021. године документ 

„Судијска етика у Србији – анализа правног оквира и препоруке за унапређење“. То је прва 

свеобухватна нализа те врсте, која садржи препоруке за унапређење како правног оквира, тако 

и самог Етичког кодекса за судије.  

У извештајима о напретку Србије, Европска комисија је више пута наглашавала да је 

потребно да се тај документ изради, а у свом Извештају о напретку за 2021. годину о овој 

анализи наводи: „У погледу ревизије етичких кодекса, у децембру 2020. године је као први корак 
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спроведена свеобухватна оцена тренутног регулаторног оквира“. Важно је напоменути да се 

сваком позитивном констатацијом у овом документу Европске комисије признаје напредак 

Републике Србије у преговарачким Поглављу 23 које се односи на правосуђе, а такође, да ВСС 

остваривањем тих обавеза уједно испуњава и обавезе из најважнијег националног документа 

јавне политике у сектору правосуђа ‒ Стратегије развоја правосуђа. 

Савет, Етички одбор и Пројекат ће у јануару-фебруару 2022. реализовати серију од пет 

дебата о судијској етици под називом „Дани судијске етике“, на које ће бити позване све судије 

у Србији. 

 

Остали видови подршке  

 

▪ Пондерисање предмета у основним, вишим и привредним судовима  

Пројекат је, на основу одлуке Савета од 23.02.2021. године о увођењу пондерисања у све 

основне судове и више судове у предметима у првом степену, у сарадњи са Министарством 

правде и Радном групом Савета за пондерисање у основним и вишим судовима, имплементирао 

формулу за пондерисање предмета у свим основним судовима (66) и 24 виша суда, с тим што 

у Вишем суду у Сремској Митровици то није било могуће јер тај суд за управљање предметима 

користи систем САПС, док сви остали судови користе АВП.  

У оквиру подршке Радној групи за израду и примену формуле за пондерисања предмета 

у привредним судовима, коју је Савет основао 31.08.2021, експерти Пројекта су израдили 

формулу за пондерисање у привредним судовима и у децембру 2021. започели њену 

имплементацију у привредним судовима, која ће бити окончана у јануару 2022. године. 

▪ Стратегија људских ресурса у правосуђу 

Пројекат је пружио подршку Радној групи за израду Стратегије људских ресурса у 

правосуђу у којој је учествовао и изборни члан-судија Савета. У оквиру те РГ, пројектни 

експерти су израдили предлоге нацрта Стратегије људских ресурса у правосуђу (СЉРП), 

Акционог плана и буџета за њено спровођење, организовани су састанци РГ на којима су они 

разматрани и коначно уобличени. Након јавне расправе која је одржана у онлајн формату, 

прибављених мишљења надлежних институција, међу којима и Савета, Влада РС је 29.12.2021. 

усвојила СЉРП са акционим планом за њено спровођење. 

  

7.2. Сарадња са Oрганизацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) 

Савет је и у 2021. години остваривао редовну сарадњу са Организацијом за европску 

безбедност и сарадњу. 

Шеф Мисије ОЕБС-а у Србији доставио је Високом савету судства Нацрт „Извештаја 

посматрача о изборима за чланове Високог савета судства из реда судија Републике Србије“ 

који је настао током посматрања избора чланова Високог савета судства из реда судија који су 

спроведени у периоду од октобра до децембра 2020. године, са молбом да га Савет размотри и 

достави коментаре, како би се осигурало да Извештај пружи свеобухватни увид у изборни 

процес. 

Активности на овом Извештају су обухватиле посматрање поступка предлагања 

кандидата у одабраним судовима, посматрање самих избора широм Србије, анализу правног 

оквира и разговор са судијама које су учествовале у изборном процесу. 

Закључак овог Извештаја је да је процес избора чланова Високог савета судства из реда 

судија био транспарентан, организован и спроведен у складу са правним оквиром у Републици 



 
 

 

  38 
 

Србији који је углавном у складу са међународном и регионалном добром праксом. 

Имплементација препорука из овог извештаја би унапредила транспарентост и правичност 

изборног процеса. 

Високи савет судства је размотрио извештај и сачинио предлог извештаја шефу Мисије 

ОЕБС-а у Србији и на седници одржаној 28.06.2021. године Савет је усвојио Нацрт „Извештаја 

посматрача о изборима за чланове Високог савета судства из реда судија Републике Србије“ 

који су одржани 07.12.2020. године. 

 Мисија ОЕБС-а у Србији је спремна да настави да подржава напоре усмерене на 

реформу правосуђа и у складу са препорукама овог Извештаја и ОЕБС-овим обавезама. 

  

7.3.  Сарадња са Саветом Европе  

▪ Преглед најзначајнијих активности и резултата остварених у сарадњи са 

Високим саветом судства у 2021. години 

Високи савет судства остварује сарадњу са заједничким пројектом ЕУ и Савета Европе 

„Јачање независности и одговорности правосуђа“ (у даљем тексту пројекат) од 2017. године. 

Циљеви пројекта су оснаживање унутрашњих механизама, правила и процедура Високог савета 

судства како би се обезбедиле гаранције независности судства и унапредили капацитети за рад 

на питањима судијске етике. Пројекат пружа подршку судијама и судијским помоћницима да 

препознају и супротставе се ризицима од недозвољеног утицаја на рад судија и судства у 

целини. Пројекат траје до 31.12.2022. године, а укупни буџет је 750.000 евра. Активности 

предвиђене пројектом имају за циљ усклађивање са релевантним стандардима Савета Европе, 

као и подршку процесу европске интеграције Републике Србије, у смислу испуњавања 

прелазних мерила из Акционог плана за поглавље 23. 

Током 2021. године најзначајнији резултати остварени су у следећим областима: 1) 

спречавање утицаја на рад судија и судства; 2) унапређење судијске етике, а посебно увођење 

система поверљивог саветовања о етичким питањима и етичка употреба друштвених мрежа, и 

3) унапређење комуникацијских вештина чланова ВСС и потпарола судова. 

▪ Спречавање недозвољеног утицаја на рад судија и судства 

Током фебруара и марта, пројекат је пружио експертску подршку Радној групи за израду 

анализе одредаба Пословника о раду ВСС, која је израдила нацрт измена и допуна Пословника 

у делу који се односи на члан 27а, спречавање недозвозвољеног утицаја на рад судија и судства. 

На седници одржаној 15.04.2021, Савет је усвојио измене Пословника по хитном поступку, а 

изборни члан Савета судија Зорана Делибашић је 13.05.2021. изабрана за судију надлежног да 

поступа у случајевима недозвољеног утицаја на рад судија и судства. Усвојене измене 

предвиђају јасну и правовремену реакцију Савета у случајевима недозвољеног утицаја, 

укључујући процедуру пријављивања од стране судија. Предвиђено је више мера које Савет 

може да предузме уколико се утврди постојање недозвољеног утицаја, попут обраћања 

руководиоцу државног органа у коме је запослен државни службеник који је извршио 

недозвољени утицај, надлежној адвокатској комори уколико је недозвољени утицај извршен од 

стране адвоката, Савету за штампу, медијском удружењу и главном и одговорном уреднику 

медија чији је новинар извршио недозвољени утицај, привредној комори чији је члан извршио 

недозвољени утицај, као и руководиоцима других органа, организација, установа, институција 

и удружења. Судија надлежан да поступа у случајевима недозвољеног утицаја подноси Савету 

годишњи извештај о недозвољеном утицају на судије и судство најкасније до 1. марта текуће 

године. 
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Изборни чланови Савета су уз подршку пројектног тима током јуна и јула били 

ангажовани на изради Водича за судије „Заштита од недозвољеног утицаја“. Водич је доступан 

на интернет страници Савета. Током септембра сваки судија у Републици Србији је од Савета 

добио штампани примерак Водича. 

Ради даљег упознавања судија са новим надлежностима Савета у спречавању 

недозвољеног утицаја, пројекат је пружио подршку организацији округлог стола о изазовима у 

спречавању недозвољеног утицаја, који је одржан 11.11.2021. у оквиру Дана Форума судија у 

Кладову. Уводничари на округлом столу били су изборни члан Савета судија Зорана 

Делибашић, надлежна да поступа у случајевима недозвољеног утицаја на рад судија и судства 

и експерт Савета Европе. 

Пројекат је током претходне године подржао рад Савета у остваривању ближе сарадње са 

Правосудном академијом како би се унапредио курикулум сталне обуке судија о спречавању 

непримерених утицаја. У том циљу спроведен је јавни позив за учешће на обуци предавача о 

спречавању недозвољеног утицаја. Осим одабраних учесника из реда судија судова 

републичког ранга, на обуци предавача учествују и чланови Етичког одбора Савета. Иако је 

први део обуке предавача планиран за децембар 2021. године, реализација активности је услед 

пандемије померена за 2022. годину. 

Нове надлежности Високог савета судства у области спречавања недозвољеног утицаја 

наглашене су и у публикацији „Пуно поштовање одлука и рада правосудних органа од стране 

јавних званичника и државних службеника – међународни стандарди“, која је објављена у 

децембру уз подршку пројекта. Представници Савета су учествовали у изради публикације, а 

аутори су експерти Савета Европе. 

▪ Унапређење судијске етике 

а) Поверљиво саветовање о етичким питањима за судије 

Током пролећа 2021. године изборни чланови Савета учествовали су у истраживању о 

увођењу система поверљивог саветовања судија о етичким питањима. Истраживање су 

спровели експерти Савета Европе, након чега је Савету у јулу представљен „Завршни извештај 

са препорукама за систем поверљивог саветовања судија и тужилаца о етичким питањима“. 

Извештај садржи упоредно-правну анализу и препоруке доносиоцима одлука за успостављање 

система поверљивог саветовања, а израђен је у складу са препорукама Групе држава за борбу 

против корупције ГРЕКО из четвртог круга евалуације. Савет је донео одлуку да поверљиво 

саветовање о етичким питањима повери Етичком одбору, пратећи препоруке Савета Европе. 

Нови Етички одбор је конституисан 15.10.2021. године, а за поверљивог саветника изабран је 

Слободан Газивода, судија у пензији. 

Делегација Савета је у септембру 2021. године, у организацији пројекта, учествовала у 

студијском путовању у Љубљану, Словенија, чији фокус је био судијска етика и интегритет, а 

посебно поверљиво саветовање о етичким питањима, имајући у виду да је Република 

Словенија, такође у оквиру четвртог круга евалуације ГРЕКО увела систем поверљивог 

саветовања кроз примену пилот пројекта. Током посете организовани су састанци са 

представницима словеначког Судског савета, Врховног суда, Министарства правде, 

Министарства спољних послова, Центра за обуку судија и Амбасаде Републике Србије. 

Ради даљег упознавања са упоредним решењима у области поверљивог саветовања, 

пројекат је организовао радионицу у којој су учествовали изборни чланови Савета и чланови 

Етичког одбора. Радионица је одржана 14.11.2021. године у Београду. 

  

https://vss.sud.rs/sites/default/files/attachments/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5.pdf
https://rm.coe.int/hf9-full-respect-judiciary-public-servants/1680a4eed3
https://rm.coe.int/hf9-full-respect-judiciary-public-servants/1680a4eed3
https://rm.coe.int/hf9-confidential-counselling-srp/1680a35902
https://rm.coe.int/hf9-confidential-counselling-srp/1680a35902
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б) Етички аспекти употребе друштвених мрежа 

Ради пружања подршке судијама у унапређењу етичких стандарда, пројекат се ангажовао 

на изради Водича за судије и јавне тужиоце „Етички аспекти употребе друштвених мрежа“. 

Водич је настао на основу свеобухватног истраживања у коме су учествовали изборни чланови 

Савета. Публикација је објављена у децембру, аутори су експерти Савета Европе, док је аутор 

уводне речи Омер Хаџиомеровић, председник Етичког одбора. Водич је намењен носиоцима 

правосудних функција јер садржи мапирање потенцијалних ризика са којима се сусрећу при 

коришћењу друштвених мрежа, а садржи и практичне савете за суочавање са најчешћим 

изазовима. 

▪ Унапређење комуникацијских вештина чланова ВСС и потпарола судова 

У јулу месецу 2021. одржана је тродневна радионица о односу правосуђа и медија у којој 

су учествовали председница Савета, изборни чланови и запослени који су ангажовани на 

пословима сарадње са медијима. Циљ одржавања радионице био је унапређење вештина 

чланова Савета у области односа са медијима и побољшања комуникације са грађанима Србије 

о раду правосуђа. 

Медијске и комуникационе вештине, са посебним освртом на дигиталну медијску сферу, 

биле су у фокусу више једнодневних обука за потпароле судова. Током октобра организоване 

су обуке за потпароле са подручја Апелационог суда у Нишу и Апелационог суда у Крагујевцу, 

док је за потпароле са подручја Апелационог суда у Беогаду обука организована крајем 

новембра 2021. Планирано је да потпароли са подручја Апелационог суда у Новом Саду 

похађају обуку током 2022. године. На свим обукама су као предавачи учествовали изборни 

чланови Савета. 

 

7.4. УСАИД пројекат владавине права у Србији 

 

УСАИД пројекат „Владавине права“ у Србији се и током 2021. године бавио унапређењем 

система правосуђа пре свега пружањем подршке институционалном јачању положаја 

професије судијских помоћника, као и пројектним активностима везаним за комуникацију и 

односе са јавношћу у судовима. 

Радна група Високог савета судства за унапређење положаја судијских помоћника, 

образована са задатком да у циљу унапређења положаја судијских помоћника изради предлог 

законских и подзаконских аката којима се уређује положај и послови судијских помоћника, а у 

којој су чланови поред представника Високог савета судства, били и представници 

Министарства правде, Правосудне академије, професионалних удружења судијских и 

тужилачких помоћника помоћника и Пројекта, доставила је на разматрање Високом савету 

судства Предлог Радне групе за унапређење положаја судијских помоћника. Предлог је усвојен 

на седници одржаној 15.03.2021. године. 

Пројекат је током 2021. године наставио са активностима везаним за Комуникациону 

стратегију за ВСС и судове за период 2018-2022, као и организацијом радионица за портпароле 

судова. На последњој online радионици 28.05.2021. године представљен је Водич за 

поретпароле судова у Србији. Водич је настао као практичан алат како портпаролима који су 

на почетку ове позиције у судовима, тако и искусним портпаролима, судијама и другим 

запосленима у суду који су укључени у редовну комуникацију са јавношћу – грађанима и 

странкама. 

 

https://rm.coe.int/hf9-social-media-guide-judiciary-srp/1680a4f1c7
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7.5. Реализованe и планиранe активности Високог савета судства које произилазе из 

Акционог плана за Поглавље 23 и препорука ГРЕКО 
 

Имајући у виду надлежност Савета, као и обавезе које произилазе из стратешких 

докумената, те увиђајући неопходност планирања даљих активности, динамике њихове 

реализације, као и организације, Савет је донео одлуку да донесе стратешки план за нареднe 

три године са чијом је израдом започето 01.10.2021. године. 

По први пут од свога оснивања, Високи савет судства је приступио изради сопственог 

стратешког плана и њиме ће креирати своје активности и усмерити их на очување достигнутог 

нивоа судијске независности и његово унапређење, уважавајући домаћи и међународни правни 

оквир, стратешка документа и реалне потребе српског правосуђа. 

У извештају о усклађености постојећих решења са међународним стандардима, a у оквиру 

четвртог круга евалуације за Републику Србију који се односи на „Спречавање корупције у 

односу на народне посланике, судије и тужиоце“ - који је усвојен од стране ГРЕКО-а дана 

29.10.2020. године у делу „Спречавање корупције у односу на судије“, одређене препоруке се 

односе на систем вредновања рада судија и на судијску етику и њихово испуњавање је у 

надлежности Савета. 

ГРЕКО је, између осталог, препоручио да систем вредновања рада судија буде ревидиран 

увођењем квалитативних критеријума и укидањем правила да незадовољавајући резултати 

вредновања систематски воде ка разрешењу. 

На иницијативу Високог савета судства и предлогa Министарства правде Народна 

скупштина је изменила Закон о судијама („Службени гласник РС”, 76/21 од 28.07.2021. године) 

брисањем одредбе члана 63 која је гласила: „Нестручним се сматра недовољно успешно 

вршење судијске функције, ако судија добије оцену „не задовољава“, сходно критеријумима и 

мерилима за вредновање рада судија“.  

Тиме је отклоњена несагласност између Закона о судијама (према коме се оцена „не 

задовољава“ сматрала нестручним вршењем судијске функције и водила разрешењу) и одредбе 

члана 26б Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада 

судија и председника судова (која одређује да се судија коме је утврђена оцена „не задовољава“ 

упућује на обавезну обуку), те уједно спроведена и препорука ГРЕКО-а да се укине правило да 

незадовољавајући резултати вредновања систематски воде ка разрешењу.  

Осим тога, допуњен је и члан 24. став 2. Закона о судијама у смислу да се у систем 

расподеле предмета судијама у оквиру суда уводи нови критеријум „сложеност предмета“, а 

што нужно води и изменама система вредновања рада судија у смислу да успостави 

квалитативне критеријуме ради омогућавања објективније оцене рада судија.  

С тим циљем, на седници Савета одржаној дана 31.08.2021. године образована је нова 

радна група за вредновање предмета по тежини (пондерисање) и у привредним судовима која 

ће дефинисати параметре за формулу вредновања предмета по сложености.  

Окончањем ове активности биће спроведена и препорука ГРЕКО да систем вредновања 

рада судија буде ревидиран увођењем квалитативних критеријума.  

У вези спровођења активности 1.1.2.7. и 1.1.2.8. из Акционог плана за Поглавље 23 Савет 

је у предвиђеном року образовао радно тело за праћење ефеката примене правосудних закона 

који се тичу избора, вредновања и напредовања судија. 

Такође, у току је израда анализе правосудних закона са препорукама Савету у циљу 

побољшања правног оквира који се односи на вредновање рада судија. 
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ГРЕКО је такође препоручио да Етички кодекс судија буде ефикасно достављен свим 

судијама, да буде допуњен даљим смерницама о етичким питањима, да буде редовно ажуриран, 

као и да за све категорије судија буде обезбеђена наменска обука практичне природе и 

поверљиво саветовање у оквиру правосуђа. 

На седници Високог савета судства која je одржанa 20.05.2021. године измењен је 

Пословник о раду Етичког одбора и именовани су нови чланови Етичког одбора. Етички одбор 

је образован као повремено радно тело Савета у чијем су саставу искључиво чланови Савета, а 

у складу са тада важећим законским решењем.  

У међувремену је допуњен Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС”, 

76/21 од 28.07.2021. године) којим је одређено да је Етички одбор Савета стално радно тело, те 

измењен члан 40. став 4. Закона о судијама - тако да Етички одбор као стално радно тело Савета 

(а не као до сада Савет) одлучује који су поступци опречни достојанству и независности судије 

и штетни по углед суда на основу Етичког кодекса. 

Имајући у виду промену концепта овог тела (које је уместо повременог добило статус 

сталног радног тела) Савет је на седници одржаној 15.09.2021. године донео Правилник о раду 

Етичког одбора Високог савета судства којим се уређује састав, надлежност, начин рада и друга 

питања везана за рад Етичког одбора и поверљивог саветовања судија. Савет је упутио јавни 

позив судијама да се кандидују за чланове Етичког одбора и на седници одржаној 14.10.2021. 

године именовао нове чланове Етичког одбора. 

На својој Првој конститутивној седници одржаној 15.10.2021. године Етички одбор 

Високог савета судства изабрао је председника, заменика председника Етичког одбора и 

поверљивог саветника Етичког одбора чији је мејл и телефон објављен на интернет страници 

Савета. 

Савет је дана 23.08.2021. године, у циљу подизања свести судија о постојању Етичког 

кодекса и његовој садржини, свим председницима судова у Републици Србији доставио Етички 

кодекс са захтевом да га свим судијама у свом суду учине доступним на одговарајући начин. 

Имајући у виду да је, осим са садржином, судије потребно упознати и са практичним 

примерима примене одредаба Етичког кодекса, председницима судова је достављен допис са 

захтевом да све судије у оквиру свога суда обавесте да се на интернет страници Савета, у делу 

„Дисциплински органи ВСС“, налази база одлука дисциплинских органа и одлука Савета 

донетих по жалби, јер садржи и одлуке које се односе на непоштовање принципа Етичког 

кодекса, односно извршење дисциплинског прекршаја кршење одредаба Етичког кодекса у 

већој мери из члана 90. став 1. алинеја 18. Закона о судијама. У контексту ових активности 

Савета у циљу промовисања судијске етике било је повратних позитивних реакција од стране 

судија - у смислу да поздрављају активности. 

 Из извештаја који је Високом савету судства доставила Правосудна академија произилази 

да је у периоду јануар-јул месец 2021. године одржано 6 семинара за судије на тему „Етика, 

етички кодекс и интегритет судија“ и 4 семинара за судије „Дисциплинска одговорност и 

етика“, као и 2 уводна семинара за полазнике почетне обуке на Правосудној академији „Етика 

и интегритет носилаца правосудних функција“. 

Правосудна академија је расписала јавни позив на који се јавило 79 судија да буду 

обучавани на тему „Етика, етичка одговорност судија“.  

Такође, усвојен је план Тренинга за тренере, а судије које су се пријавиле прошле су обуку 

у трајању од 4 дана која укључује стандарде Савета Европе у вези етике, праксу Европског суда 

за људска права и Суда правде, Етички кодекс и правилник, као и методологију обука. 

Пријављени су подељени према подручјима апелација - тако да је почев од 10.09.2021. године 

http://www.vss.sud.rs/
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организовано четири циклуса од по четири дана. По завршетку обуке од 24.09.2021. године 

организована је прва обука за судије до три године стажа из основних судова у Београду. Поред 

домаћих и међународних стандарда по питању етике, предавачи су посебну пажњу посветили 

упознавању судија са новим поступком пред Eтичким одбором. 

Осим тога, на седници одржаној 15.04.2021. године Високи савет судства је донео Одлуку 

о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства којима је прописан начин 

рада и одлучивања Савета не само у случајевима политичког утицаја на рад судства, већ и у 

случајевима било ког утицаја на рад судија и судства (од стране медија, адвоката, привредника, 

државних службеника и друго).  

На седници одржаној 13.05.2021. године Високи савет судства је донео Одлуку о 

одређивању судије надлежног да поступа у случајевима недозвољеног утицаја на рад судија и 

судства. 

Високи савет судства је у новом сазиву, у релативно кратком периоду, у највећој могућој 

мери, реализовао активности везане за испуњење обавеза према стратешким документима и 

имао у виду препоруке GRECO-а, које усмеравају рад Високог савета судства у циљу остварења 

његове уставне улоге да буде гарант независности и самосталности судова и судија, те да има 

у виду и међународне стандарде у тој области. 

 

 

8. ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ  

 

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

 

Високи савет судства редовно доставља извештај о статусу спровођења активности из 

ревидираног Акционог плана за поглавље 23 Савету за спровођење Акционог плана за 

поглавље 23. Такође, Високи савет судства је достављао и табеле за извештавање по прелазним 

мерилима. 

 

 

9. АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ПО ПОДНЕТИМ ПРИТУЖБАМА 

И ПРЕДСТАВКАМА НА РАД И ПОСТУПАЊЕ СУДИЈА И СУДОВА 

 

ИЗВЕШТАЈ  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021.године  

Групе за обраду притужби упућених Савету 

 

Број примљених поднесака/притужби у 2021. години 825 

Број притужби судија – 

по члану 29. Закона о судијама  

Посупање по поднеску Управног суда – управни спор 

7 

 

1 

Број допуна (поднеску/притужби) примљених у 2021. години   609 

Укупан број нових поднесака/притужби + допуне у 2021. години 1442 

Притужбе прослеђене суду у складу са чланом 55. Закона о уређењу 

судова  
623 
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Број основаних притужби   59 

Број неоснованих притужби  255 

Број притужби које нису оцењене  75 

Број обавештења о ненадлежности Високог савета судства за 

поступање и налог подносиоцу за уређење поднеска 
403 

Број обавештења суда по притужби, од стране председника 

достављени ВСС у складу са чланом 55. Закона о уређењу судова 
601 

Број поднесака који су прослеђени Дисциплинском тужиоцу ВСС на 

поступање  
22 

Број поднесака који су прослеђени Државном већу тужилаца 5 

Укупан број предмета у којима је урађена Службена белешка  154 

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

о уређењу судова 
15 

Број предмета по којима је поступљено и чека се одговор суда, 

уређење или доказ о уручењу 
102 

Укупан број предмета који су били предмет разматрања и 

по којима је поступано у 2021. години 
1442 

ПО СВИМ ПРЕДМЕТИМА ЈЕ ПОСТУПАНО % одступања 

 

У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.године, Високи савет судства примио је укупно 

825 нових поднесака (представки/притужби) и 609 допуна, које су везане за већ формиране 

предмете Високог савета судства (притужбе или друге поднеске) по којима је већ поступано. 

Укупан број формираних предмета у Високом савету судства и допуна у 2021. године је 

1442.  

У 102 предмета који су евидентирани као тренутно у раду, чека се одговор суда, уређење 

поднеска или доказ о уручењу и др. 

У току 2021. године –7 судија се обратило притужбом Високом савету судства (члан 29. 

Закона о судијама).  

У четири притужбе судија Савет је одлучио решењем, једна је достављена на уређење, 

по једној је сачињена Службена белешка јер је судији одређен притвор и по једној је поступак 

у току – достављена на изјашњење. 

 У једном предмету је поступао по поднеску Управног суда, а поводом тужбе поднете 

на одлуку Високог савета судства.  

У односу на укупан број примљених притужби, Високи савет судства је након 

разматрања 623 предмета, у складу са одредбом члана 55. Закона о уређењу судова, проследио 

председнику суда на разматрање и оцену, а подносиоцу упутио обавештење. 

Поступајући по налогу Високог савета судства, а у складу са чланом 55. став 1. Закона 

о уређењу судова, председник суда је доставио обавештење о основаности притуже и 
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предузетим мерама, и то: у 59 предмета је оценио да је притужба - основана, у 255 предмета да 

је неоснована и у 75 предмета није оцењена од стране председника суда. 

У 403 предмета Високи савет судства је подносиоцу поднеска/притужбе упутио 

обавештење о ненадлежности или налог за уређење. 

22 поднесака прослеђена су Дисциплинском тужиоцу Високог савета судства (указује се 

на евентуално учињен дисциплински прекршај из члана 90. Закона о судијама). 

5 поднесака прослеђено је Државном већу тужилаца (односе се на рад Јавног 

тужилаштва). 

 У 154 предмета сачињена је службена белешка у смислу члана 8. (то су поднесци који 

нису и не представљају притужбу на рад суда) или члана 55. став 3. Закона о уређењу судова 

(поднесци истог, подносиоца сличне садржине по којима је већ поступано или су непримереног 

и увредљивог садржаја), затим поднесци у смислу члана 57. и 58. ЗОУП и др. (поднесци у којима 

није поступљено по налогу Високог савета судства или су без потписа подносиоца поднеска) и 

15 је одбачено. 

Група за обраду притужби је поступала по свим поднесцима/притужбама који су у 

извештајном периоду 01.01.2021-31.12.2021. године примљени у Високом савету судства - са 

0% одступања.  

Све поднеске/притужбе, поводом којих су формирани предмети Високог савета судства, 

у наведеном извештајном периоду у Групи за обраду притужби од 06.05.2021. године прегледао 

је и потписао изборни члан Високог савета судства судија Жак Павловић, а који је одлуком 

Високог савета судства број 119-05-313/2021-01 од 06.05.2021. године одређен за лице 

надлежно за поступање по притужбама и представкама на рад суда и судија и притужбама 

судија по члану 29. Закона о судијама.  

 

10. ПОСТУПАЊЕ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ СУДОВА 

 

У 2021. години евидентирано је укупно 183 предмета, од тога 95 жалби на решења којима 

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

распоређивање, премештај, додатно оптерећење на раду, радни налог, годишњи одмор, 

боловање, путни трошкови, трошкови поступка, одређивање коефицијента, ћутање управе и 

остало); 60 жалби на решења у дисциплинском поступку; престанак радног односа; интерни и 

јавни конкурс, ћутање управе и распоређивање; 23 тужбе против решења Жалбене комисије 

судова, 1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 1 уставна жалба, 1 предмет који се односи на 

месечне извештаје о накнадама за рад чланова Жалбене комисије, 1 предмет који се односи на 

квартални извештај о раду Жалбене комисије и 1 предмет који се односи на годишњи извештај 

о раду Жалбене комисије за 2020. годину. 

По структури предмета у 2021. години, заведено је: 16 жалби на решења о солидарној 

помоћи, од којих су 13 одбијене, 2 усвојене, а у 1 се жалбена комисија огласила ненадлежном, 

јер је жалбу изјавио судија; 13 жалби против решења о вредновању радне успешности, од којих 

су 6 одбијене, 6 усвојене и 1 одбачена као неблаговремена; 12 жалби против решења о 

напредовању, од којих је решено 11, тако што је 6 одбијено и 5 усвојено; 8 жалби на решење о 

додатном оптерећењу, од којих су 2 одбијене, а 6 усвојено; 7 жалби на решење о годишњем 

одмору, од којих су 3 одбијене, 3 усвојене, а у 1 се жалбена комисија огласила ненадлежном, 

јер је жалбу изјавио судија; 7 жалби на решења о трошковима поступка – допис на надлежност 

првостепеном органу; 7 жалби због недоношења решења од стране првостепеног органа – 

ћутање управе, од који је 1 одбијена, у 3 наложено првостепеном органу одлучивање, 2 
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одбачене као недозвољене и 1 одбачена као превремено изјављена; 5 жалби на решења о 

плаћеном одсуству, од којих су 2 одбијене, а 3 усвојене; 1 жалба на решење о јубиларној 

награди, која је одбијена; 5 жалби на решења о боловању, од којих су 4 усвојене, а у 1 се 

жалбена комисија огласила ненадлежном, јер је жалбу изјавио судија; 3 жалбе на решење о 

премештају, од којих су 2 жалбе одбијене, 1 усвојена и 1 молба за премештај – допис на 

надлежност, јер је молбу поднео намештеник; 3 жалбе на решења о распоређивању, од којих је 

1 одбијена, а 2 усвојене; 2 жалбе на решење о продужењу приправничког стажа, које су 

усвојене; 1 жалба на решење о трошковима превоза, која је одбијена; 1 жалба на решење о 

исплати плата по Посебном споразуму, која је одбијена; 1 жалба на радни налог, која је 

усвојена; 1 жалба на решење о одређивању коефицијента, која је усвојена; 1 молба за 

преиспитивање коефицијента, упућен допис да се обрати руководиоцу органа.  

Против решења којима је одлучивано по конкурсу заведено је 30 жалби, од којих је 

решено 28, тако што је 12 одбијено, а 16 усвојено; 14 жалби против решења о престанку радног 

односа, од којих је 7 одбијено, а 7 усвојено; 14 жалби против решења којима је одлучивано о 

дисциплинској одговорности државних службеника, од којих је 6 одбијено, 7 усвојено, а у 1 се 

жалбена комисија огласила ненадлежном и предмет уступила Дисциплинском тужиоцу, јер је 

жалба изјављена против решења којим је одлучено о дисциплинској пријави поднетој против 

судија; 1 жалба на решење о распоређивању која је одбијена; 1 жалба због недоношења решења 

од стране првостепеног органа у законском року – ћутање управе, где је наложено 

првостепеном органу одлучивање.  

Од 23 предмета у којима су поднете тужбе Управном суду, у 22 предмета је дат одговор 

на тужбу у законском року. 

Из 2020. године остало је нерешено 2 предмета, тако да је укупно у 2021. години у раду 

било 185 предмета.  

До краја извештајног периода решено је укупно 179 предметa и годишњи извештај о раду 

Жалбене комисије за 2020. годину. Предмет 120-01-00095/2021-01 (напредовање), месечни 

извештај о накнадама за рад чланова Жалбене комисије и квартални извештај о раду Жалбене 

комисије за период од 01.10.2021. до 31.12.2021. године су завршени до дана подношења овог 

извештаја. 

Предмети 112-01-00059/2021-01 и 112-01-00060/2021-01 (интерни конкурс) нису 

завршени, јер су пристигли при крају извештајног периода, а предмет 731-00-00023/2021-01 (по 

тужби) није решен, јер се чекају списи од стране првостепеног органа. 

 

11. ПОСТУПАЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН 

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА 

О ЛИЧНОСТИ 

 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја и заштиту података о личности у Високом савету судства је изборни члан Високог 

савета судства из реда судија, Марија Аранђеловић Јуреша.  

Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Административној канцеларији Високог савета судства, сви запослени су, у оквиру описа 

својих радних места, дужни да лицу овлашћеном за поступање по захтевима за слободан 

приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности достављају 

информације и податке из делокруга њихове надлежности, а који су предмет захтева 

подносиоца.  
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Поверенику за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о 

личности достављен је извештај за 2021. годину о примени Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја и о остваривању права и заштити права лица по Закону о 

заштити података о личности. 

 
Табела 1. - Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у 2021. 

години 

1) Захтеви: 

Ред.

бр. 

Тражилац 

информације 

Број 

поднетих 

захтева* 

Бр. 

усвојених- 

делимично 

усвој. захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

 

Број 

одбијених 

захтева 

1. Грађани 66 38 1 27 

2. Медији 8 7 0 1 

3. 
Невладине орган. и 

др. удружења грађана  
10 7 0 3 

4. Политичке странке 0 0 0 0 

5. Органи власти 4 3 0 1 

6. Остали 0 0 0 0 

7. Укупно 88 55 1 32 

 

2) Жалбе: 

Ред 

бр. 

Тражилац 

информације 

Укупан број 

изјављених 

жалби 

Број 

жалби 

због 

одбијања 

захтева 

Број 

жалби на 

закључак 

о 

одбацива

њу захтева 

Број жалби 

због 

непоступања 

по захтеву 

 

Број 

осталих 

жалби 

1. Грађани  18 15 1 2 0 

2. Медији 2 0 0 2 0 

3. 

Невладине орган. и 

др. удружења 

грађана  

1 1 0 0 0 

4. Политичке странке 0 0 0 0 0 

5. Oргани власти 1 0 0 0 0 

6. Остали 0 0 0 0 0 

7. Укупно 20 16 1 2 0 
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3) Трошкови поступка: 

 

Трошкови наплаћивани 
Трошкови нису 

наплаћивани 

Укупан износ Број жиро рачуна  

0  

 

 

Информатор о раду органа 

 

Датум израде 

Информатора 

Објављен на 

Интернету 

Датум 

последњег 

ажурирања 

Израђен- 

није 

објављен 

Није 

израђен 

Разлози због 

којих није 

израђен 

01.08.2010. Да 01.04.2021.     

 

 

Одржавање обуке запослених 

Обука спроведена Разлози неспровођења обуке 

Да          Не  

 

Одржавање носача информација  

Редовно се одржавају Разлози неодржавања 

Да          Не  

 

 


