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Високи савет судства установљен је Уставом РС и Законом о Високом савету судства,
као независан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и
самосталност судова и судија. Чланови Високог савета судства (у даљем тексту: Савет)
су председник Врховног касационог суда, министар надлежан за правосуђе и
председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају и осам
изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са законом.
Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је један
са територије аутономних покрајина, и два угледна и истакнута правника са најмање 15
година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног
факултета.

1. АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

1.1. Састав Високог савета судства и седнице Савета

Први састав Високог савета судства је до 5. априла 2011. године одржао осам
седница, и то: пет редовних седница и три телефонске седнице. О свим седницама
Високог савета судства сачињени су записници. Савет је предузимао радње у складу са
усвојеним Планом активности од јануара до септембра 2011. године и у оквиру
предвиђених активности спровео је поступак избора чланова сталног састава Високог
савета судства из реда судија и предложио Народној скупштини кандидате за стални
састав, усвојио Годишњи ивештај о раду судова опште и посебне надлежности у
Републици Србији за 2010. годину, упутио је судије Врховног касационог суда и судије
апелационих судова у посебна одељења Вишег суда у Београду, усвојио Годишњи
извештај о раду Високог савета судства за 2010. годину и Стратешки план Високог
савета судства за период од 2011. до 2013. године.

Након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету
судства („Службени гласник РС“ број 101/2010), Високи савет судства је 17. јануара
2011. годне донео Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Изборне
комисије Високог савета судства („Службени гласник РС“ број 2/2011). Измене
Правилника се односе на судије које имају пасивно бирачко право, на поступак заштите
бирачког права и скраћења рокова за поједине изборне радње.
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Председник Савета је 20. јануара 2011. године донела Одлуку о отпочињању поступка
предлагања кандидата за изборне чланове сталног састава Високог савета судства из
реда судија ("Службени гласник РС", бр. 3/2011).
Изборна комисија је 24. јануара 2011. године, у складу са овом одлуком донела Одлуку
о изборним радњама и роковима у поступку предлагања кандидата за изборне чланове
Високог савета судства из реда судија и Упутство за спровођење поступка предлагања
кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија ("Службени
гласник РС", бр. 3/2011). Изборна комисије је на седници одржаној 18. фебруара 2011.
године донела Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за изборне
чланове Високог савета судства из реда судија. Дана 03. март 2011. године одржани су
избори за кандидате за изборне чланове Високог савета судства из реда судија.
Високи савет судства на седници одржаној 07. марта 2011. године усвојио је Записник
Изборне комисије и према резултатима гласања за изборне чланове сталног Високог
савета судства из реда судија предложио кандидате са највећим бројем гласова и то:
Мирјану Ивић, судију у Врховном касационом суду, Милимира Лукић, судију у
Апелационом суду у Београду, Александра Стоиљковског, судију у Привредном суду у
Зрењанину, Благоја Јакшића, судију у Вишем прекршајном суду, Соњу Видановић,
судију у Основном суду у Суботици и Бранку Банчевић, судију у Апелационом суду у
Новом Саду.
Одлуком Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС”, број 23/11)
изабрани су чланови сталног састава Високог савета судства из реда судија. Изборни
чланови сталног састава Високог савета судства из реда судија ступили су на функцију
дана 05. априла 2011. године.
На седници одржаној 13. маја 2011. године Савет је донео одлуку којом се Мирјана
Ивић, изборни члан Високог савета судства из реда судија бира за заменика
председника Савета, на период од четири године.
Високи савет судства, одлучујући о захтеву истражног судије Посебног одељења
Вишег суда у Београду је донео одлуку којом се Благоју Јакшићу, изборном члану
Високог савета судства из реда судија због постојања основане сумње да је извршио
кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 3. у вези става 1. КЗ
23. септембра 2011. године укида имунитет. Одлуком председника Високог савета
судства број: 119-00-201/2011-01 од 09. децембра 2011. године Благоје Јакшић, коме је
одређен притвор решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење за борбу против
организованог криминала Ки По1 45/11 од 24. септембра 2011. године удаљен је са
функције члана Савета до укидања притвора. Након што је Виши суд у Београду
одредио јемство за опт. Благоја Јакшића и решењем К По1 бр 89/2011 од 08. марта
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2012. године укинуо притвор према Благоју Јакшићу, председник Високог савета
судства је донела одлуку број: 119-00-22/2012-01 од 09. марта 2012. године о удаљењу
Благоја Јакшића са функције члана Високог савета судства до окончања кривичног
поступка пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду у предмету К По1
89/2011.

Народна скупштина Републике Србије је дописом 09 број 118-4201/11 дана 19.
децембра 2011. године обавестила Високи савет судства да је упозната са оставком
Милимира Лукића, коју је поднео на место члана Високог савета судства дана 23.
новембра 2011. године, након чега је Високи савет судства је на седници одржаној 20.
децембра 2011. године донео Одлуку о отпочињању поступка предлагања кандидата за
изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова.
Изборна комисија је на седници одржаној 22. децембра 2011. године донела Одлуку о
изборним радњама и роковима у поступку предлагања кандидата за изборног члана
Високог савета судства из реда судија апелационих судова.
Избори за члана Савета из реда судија апелационих судова одржани су 19. јануара 2012.
године. Гласало је укупно 92,63% судија бирача.
Након достављања записника о раду Изборне комисије, Савет је предложио Народној
скупштини да изабере Мирољуба Томића, судију Апелационог суда у Крагујевцу, за
члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова.
Мирољуб Томић, судија у Апелационом суду у Крагујевцу је Одлуком Народне
скупштине Републике Србије од 27. фебруара 2012. године („Службени гласник РС”,
број 14/12) изабран за члана сталног састава Високог савета судства из реда судија.

Стални састав Високог савета судства је у 2011. години одржао 24 редовне седнице и
7 телефонских седница. Одржана је и заједничка седница са Државним већем тужилаца.
У складу са усвојеним Планом активности стални састав Високог савета судства донео
је одлуку у којим судовима чланови првог састава Високог савета судства настављају
да обављају судијску функцију. Након формирања предмета по жалбама и Уставним
жалбама које је Уставни суд проследио Високом савету судства, као и предмета по
приговорима које су неизабране судије изјавиле Високом савету судства, Савет је
образовао Комисије за спровођење поступка преиспитивања одлука, усвојио Правила за
примену одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности,
оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука Првог састава
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Високог савета судства о престанку судијске дужности,
спроводио поступак
преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске
дужности. У складу са законским овлашћењима, Савет је одредио број корисника
почетне обуке за Правосудну академију за 2011. годину, формирао радне групе за
израду Нацрта правилника о оцењивању и вредновању рада судија бираних на
трогодишњи мандата и судија на сталној судијској функцији, Нацрта правила за
поступак преиспитивања предлога одлуке за избор судија на трогодишњи мандат и
преиспитивање одлуке о избору судија на сталну судијску функцију, донео одлуку о
расписивању огласа за избор председника судова у судовима опште и посебне
надлежности у Републици Србији, дао мишљење на нацрт Закона о изменама и
допунама Закона о Уставном суду.
1.2. Одлуке и општа акта Савета:

-Правила за примену одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности,
оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава
Високог савета судства о престанку судијске дужности ("Службени гласник РС", бр.
35/11 и 90/11)
-Одлука о измени и допуни Пословника Високог савета судства ("Службени гласник
РС", бр. 22/11 и 33/11)
-Одлука о измени одлуке о накнадама и наградама судијама поротницима ("Службени
гласник РС", бр. 20/11)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о унтрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Административној канцеларији Високог савета
судства
-Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Изборне комисије Високог
савета судства ("Службени гласник РС", бр. 2/11)
1.3. Стратешки план

На седници одржаној 18. марта 2011. године први састав Високог савета судства
усвојио је Стратешки план Високог савета судства за период 2011. - 2013. године.
Стратешки план Високог савета судства за период од три године дефинише визију и
мисију Савета и његове дугорочне стратешке циљеве и приоритете. План садржи
преглед активности ради остваривања сваког наведеног циља.
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1.4. Поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о
престанку судијске дужности
Закон о изменама и допунама Закона о судијама („Службени гласник РС“ број
101/2010) који је ступио на снагу 30. децембра 2010. године предвиђа да ће стални
састав Високог савета судства преиспитати одлуке првог састава Високог савета
судства о престанку судијске дужности судија из члана 101. став 1. Закона о судијама
("Службени гласник РС", бр. 116/08, 58/09 - одлука УС и 104/09), у складу са
критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности, које ће
донети стални састав Високог савета судства.
Народна скупштине Републике Србије дана 31. марта 2011. године донела је Одлуку о
избору чланова сталног састава Високог савета судства из реда судија („Службени
гласник РС”, број 23/11). Изборни чланови Савета из реда судија ступили су на
функцију дана 05. априла 2011. године.
На седници Високог савета судства одржаној 23. маја 2011. године усвојена су Правила
за примену одлуке о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености
и достојности која ће стални састав Високог савета судства применити у поступку
преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске
дужности. Нацрт правила усаглашен је на састанку између представника Друштва
судија Србије, чланова Високог савета судства, представника ОЕБС-а, Савета Европе и
Европске комисије који је одржан 20. маја 2011. године.
Уставни суд је сходно одредби члaна 5. ст. 2 и 3. Закона о изменама и допунама Закона
о судијама уступио Високом савету судства предмете формиране по жалби и уставној
жалби за 730 судија којима је престала судијска дужност 31. децембра 2009. године. У
року од 30 дана од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о
судијама изјављена су 94 приговора Високом савету судства од стране неизабраних
судија. У поступку преисптивања одлука о престанку судијске дужности, стални састав
Високог савета судства поступа у 824 предмета, од ког броја је 55 предмета по
приговорима судија из органа за прекршаје и већа за прекршаје, којима је дужност
престала 31. децембра 2009. године.
У складу са наведеним Правилима образоване су две комисије које су обављале
разговор са неизабраним судијама. У раду комисија учествовали су изборни чланови
сталног састава Високог савета судства из реда судија. Предмети који су формирани
од предмета које је Савету уступио Уставни суд Србије и предмета по изјављеним
приговорима на одлуку о престанку судијске дужности судија, додељени су у рад
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председницима и члановима комисије, који су и известиоци у предметима којима су
задужени. Прерасподела предмета је извршена према редоследу пријема у складу са
редоследом комисија и чланова комисија у њима. Неизабране судије су благовремено
биле обавештене о датуму и термину одржавања рочишта, а обавештења о заказаним
рочиштима су свакодневно ажурирана на интернет страници Савета. Комисије су
започеле обављање разговора са неизабраним судијама 15. јуна 2011. године.
Савет је на седници одржаној 28. новембра 2011. године донео Одлуку о изменама и
допунама Правила за примену Oдлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену
стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог
састава Високог савета судства о престанку судијске дужности, („Службени гласник
РС“ бр. 35/11). У складу са усвојеним изменама, једна комисија спроводи поступак
утврђивања чињеница и разговор са подносиоцима приговора. У састав комисије не
улазе чланови првог састава Савета који су учествовали у доношењу оспорених одлука.
Разговори са подносиоцима приговора су снимани уз претходну сагласност кандидата,
направљен је аудио и видео запис сваког обављеног разговора, а заинтересована јавност
је могла да прати разговоре у просторијама Савета путем видео бима. На захтев
подносилаца приговора, достављани су транскрипти са одржаних рочишта као и аудио
записи. Свим подносиоцима приговора у просторијама Високог савета судства
омогућен је увид у списе предмета, као и фотокопирање списа предмета.
До 31. децембра 2011. године обављен је разговор са 701 подносиоцем приговора, а до
01. фебруара 2012. године обављен је разговор са 762 подносиоца приговора.
Свим рочиштима присуствовали су посматрачи испред Европске комисије и на рад
Комисија посматрачи нису упутили притужбе.
Председник Савета је поступајући по захтевима за изузеће, које су поднели
подносиоци приговора донела пет одлука о одбијању захтева за изузеће чланова Савета
из поступка одлучивања о приговорима. Поступајући по захтевима за изузеће у
поступку преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку
судијске дужности које су поднели чланови Високог савета судства, председник Савета
је донела једну одлуку којом се усваја захтев за изузеће и седам одлука којим се као
неосновани одбијају захтеви за изузеће чланова Савета. Високи савет судства је донео
две одлуке о захтеву за изузеће председника Високог савета судства из поступка
одлучивања о приговорима.
Након обављеног разговора са подносиоцима приговора и утврђивања чињеничног
стања, Комисија је достављала председнику Савета предлог одлуке. Председник Савета
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је по достављању предлога Комисије, заказивала седнице за већање и гласање, а
утврђени дневни ред се благовремено објављивао на сајту Високог савета судства.
У периоду од 20. јула до 31. децембра 2011. године одржано је 16 седница Савета о
већању и гласању на којима се одлучивало о приговорима судија којима је престала
судијска дужност дана 31. децембра 2009. године. Савет је у поступку преиспитивања
одлука о престанку судијске дужности одлучио о укупно 336 приговора, од ког броја је
усвојено 77 приговора, 245 одбијено, 6 одбачено, 5 приговора је основано и поступак је
обустављен у 3 предмета. Писмени отправци одлука израђени су у 324 предмета, које
одлуке су достављене и подносиоцима приговора.
За подносиоце приговора из реда судија општинских органа за прекршаје и већа за
прекршаје, Савет је на седници одржаној 22. децембра 2011. године донео одлуку којом
се одбацују приговори.

1.5. Статус судија

У поступку преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку
судијске дужности, стални састав Високог савета судства у 2011. години усвојио је 77
приговора. Од наведеног броја на судијску функцију је ступило 73 подносилаца
приговора.
Савет је донео одлуке о упућивању двоје судија Врховног касационог суда и девет
судија апелационих судова у Виши суд у Београду, ради распоређивања у Посебно
одељење за организовани криминал и Одељење за ратне злочине како би завршили
предмете у којима су поступали до доношења Одлуке о избору судија на сталну
судијску функцију у судовима опште и посебне надлежности.
На основу одредбе члана 20. став 3. Закона о судијама, Савет је донео три решења о
упућивању судија. Упућивање судија је било неопходно обзиром да је због недовољног
броја судија и оптерећености поступајућих судија, био отежан рад судова у које су
судије упућене.
На основу одредбе члана 19. Закона о судијама Савет је донео две одлуке о премештају
судија.

На основу члана члана 59. ст. 2. и 3. Закона о судијама Савет је донео три одлуке о
продужењу радног века како би судије завршиле рад на започетим предметима.
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Савет је донео 29 одлука о престанку судијске функције и то 12 одлука о престанку
судијске функције на лични захтев, 14 одлука због навршења радног века и 3 одлуке
због трајног губитка радне способности.
Поступајући по предлогу Тужилаштва за организовани криминал од 8. децембра 2011.
године Високи савет судства је сходно одредби члана 5. став 2. Закона о судијама и
члана 13. алинеја 17. Закона о Високом савету судства укинуо иминитет Срећку
Топаловићу, судији Основног суда у Краљеву у поступку због кривичног дела примање
мита из члана 367. став 1. КЗ, кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана
359. став 3. у вези става 1. КЗ и кривичног дела злоупотреба службеног положаја из
члана 359. став 2. у вези става 1. КЗ.
Савет је донео шест одлука о постављењу вршилаца функције председника суда и то у
Вишем суду у Пожаревцу, Привредном суду у Зрењанину, Основном суду у
Крагујевцу, Основном суду у Суботици, Основни суд у Пријепољу и Прекршајном суду
у Зајечару.
На основу члана 42. ст. 1. и 3. Закона о судијама, Савет је на седници одржаној 31.
марта 2011. године донео одлуку којом се основна плата судија у Апелационом суду у
Београду, који су годишњим распоредом послова у суду распоређени да поступају у
грађанском одељењу за радне спорове, судија у Апелационом суду у Новом Саду, који
су годишњим распоредом послова у суду распоређени да поступају у кривичном
одељењу, у Вишем суду у Београду, који су годишњим распоредом послова у суду
распоређени да поступају у кривичном одељењу и другостепеном грађанском одељењу,
у Првом основном суду у Београду, који су годишњим распоредом послова у суду
распоређени да поступају у парничном одељењу, у Привредном апелационом суду, који
су годишњим распоредом послова у суду распоређени да поступају у одељењу за
привредне спорове и судија у Привредном суду у Београду увећава за 15 %. Према
достављеним извештајима о раду судова за 2010. годину, Високи савет судства је
закључио да у овим судовима у посматраном периоду све судије нису имале подједнак
број новопримљених предмета у раду и нису биле подједнако оптерећене, односно
оптерећеност судија није била равномерна између појединих одељења истог суда, а да
се да се недостатак упражњених судијска места због којих је отежан рад у наведеним
судовима, не може отклонити премештајем или упућивањем судија на рад.
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1.6. Анализа рада судова

На седници одржаној 18. марта 2011. године, Савет је усвојио Годишњи извештај о
раду судова опште и посебне надлежности у Републици Србији. Годишњи извештај о
раду објављен је на сајту Високог савета судства. Савет је на основу извештаја о раду
које су доставили судови извршио анализу рада свих судова у Републици Србији.
Анализом рада Високог савета судства утврђен је укупан број предмета у раду по
судовима у посматраном периоду, укупан број решених предмета, као и просечан број
решених предмета по судији у свим судећим материјама.
На састанку председника Савета, мнистра правде и в.ф. председнка судова који је
одржан другог радног дана Годишњег саветовања судија на Златибору 11. октобра
2011. године разматрани су резултати рада судова за 2010. годину и првих шест месеци
2011. године. На основу извештаја о раду судова закључено је да и даље постоји
неравномерна оптерећеност судија, што повлачи нејаднак приступ судовима за грађане.

1.7. Статус судија поротника

Председник Високог савета судства Ната Месаровић одржала је 14.02.2011. године
састанак са представницима Друштва судија поротника и заједнички је констатовано да
се у разговорима са Министарством правде, које је надлежно за исплату заосталих
надокнада пронађу могућности да се исплате ажурирају и да се заостаци отклоне. Том
приликом је истакнуто да ће Високи савет судства размотрити могућност за евентуално
повећање награда судијама поротницима
На седници одржаној 18. марта 2011. године Савет је донео Одлуку о измени одлуке о
накнадама и наградама судијама поротницима.
Савет је донео 19 одлука о престанку функције судија поротника.

1.8. Избор председника судова

Одлуком првог састава Високог савета судства број: 119-05-14/2011-01 од 11. јануара
2011. године поништен је оглас за избор председника у судовима опште и посебне
надлежности у Републици Србији, који је објављен 17. септембра 2010. године у
„Службеном гласнику РС“ број 67/2010 и дневном листу „Политика“, како би се након
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избора сталног састава Савета спровео нови поступак избора председника судова у
Републици Србији.
Високи савет судства је 01. новембра 2011. године огласио у „Службеном гласнику РС“
број 81 избор за председнике судова у судовима опште и посебне надлежности у
Републици Србији. Рок за подношење пријава истекао је 16. новембра 2011. године а на
наведени оглас пријаве је поднело 250 кандидата.
Одлуком Високог савета судства број: 111-00-3/2012-01 од 16. јануара поништен је
оглас за избор председника у судовима опште и посебне надлежности у Републици
Србији и то у делу који се односи на избор председника Вишег прекршајног суда и
председника прекршајних судова у Републици Србији.Увидом у поднете пријаве на
наведени оглас, утврђено је да су пријаве за избор председника Вишег прекршајног
суда и председника прекршајних судова у Републици Србији поднели кандидати из
реда судија који су бирани на трогодишњи мандат. Како по истеку трогодишњег
мандата Високи савет судства бира судије на сталну судијску функцију сходно одредби
члана 52. Закона о судијама, Високи савет судства је нашао да није целисходно
разматрати пријаве и предлагати кандидате Народној скупштини за председника Вишег
прекршајног суда и председнике прекршајних судова у Републици Србији о чијој
сталности судијске функције би се одлучивало након избора за председника суда.

У складу са чланом 44. став 3. Пословника Високог савета судства (“Службени гласник
РС“, број 43/09) формиране су трочлане комисије које су 09. фебруара 2012. године
започеле да обављају разговор са пријављеним кандидатима. Савет је одлучио да се
приликом обављања разговора са кандидатима који су поднели пријаве на оглас изврши
аудио и видео снимање, као и да се разговор преноси путем видео бима у циљу
обезбеђења транспарентности и присуства јавности, уз сагласност кандидата да се
обави видео снимање. До краја фебруара 2012. године обављени су разговори са
кандидатима кој су поднели пријаве за избор председника привредних и виших судова
у Републици Србији.

1.9. Годишње саветовање судија на Златибору
На Златибору је од 09. до 12.10.2011. године одржано Годишње саветовање судија
Републике Србије, у организацији Високог савета судства и Врховног касационог суда.
Организацију саветовања помогли су Влада Краљевине Норвешке преко ИМГ
организације, УСАИД кроз Програм поделе власти и ОЕБС. Свечаном отварању
присуствовали су председник Народне скупштине РС, Славица Ђукић Дејановић,
потпредседник владе РС и министар унутрашњих послова, Ивица Дачић, министар
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правде, Снежана Маловић, председник Уставног суда Србије, Драгиша Слијепчевић,
тужилац за ратне злочине, Владимир Вукчевић, републички јавни правобранилац,
Оливера Јовичић, декан Правног факултета у Београду, Мирко Васиљевић, директор
Правосудне академије, Ненад Вујић, као и други високи званичници и представници
државних органа. Као гости, саветовању су присуствовали представници највиших
судских инстанци из земаља региона, и то из Суда Босне и Херцеговине, Врховног суда
Федерације Босне и Херцеговине, Врховног суда Републике Српске, Врховног суда
Македоније и Врховног суда Црне Горе, као и представници међународних
организација које пружају подршку реформским процесима правосудног система у
Републици Србији. Интересовање учесника је владало за све пријављене реферете у
свим одржаним секцијама: кривичној, грађанској, управној и прекршајној. Посебну
пажњу учесника привукла су предавања у пленарној седници, изглагање Катарине
Недељековић из Одељења за извршење пресуда Европског суда за људска права из
Стразбура, на тему „Извршење пресуда Европског суда за људска права, са посебним
освртом на проблематику неизвршавања домаћих судских одлука“, као и експерата из
Француске, шефа Правосудног инспектората Француске, господина André Ride и
госпође Sylvie Ceccaldi-Guebel који су говорили о уређењу и раду Генралног
инспектората у Француској, дисциплинској одговорности судија и судијској етици.
Поред рада у секцијама, одржан је и састанак председника Врховног касационог суда и
Високог савета судства Нате Месаровић са в.ф. председника судова. Састанку је
присуствовао и министар правде, Снежана Маловић. На састанку су разматрани
резултати рада судова за 2010. годину и првих шест месеци 2011. године, као и
проблеми са којима се судови суочавају у свом раду.
Велико интересовање и посећеност указују на то да је одржавање оваквог скупа било
потребно ради стручне расправе и размене мишљења о актуелним и спорним питањима
у судској пракси, новим законима, као и новим институтима и решењима у тим
законима и њиховој примени.

1.10. Студијска путовања судија

На основу члана 30. став 6. Закона о судијама, Савет је донео одлуке о упућивању
судија на студијска путовања, и то:
-Новица Стефановић, вршилац функције председника Апелационог суда у Нишу,
Биљана Тошковић, судија Вишег суда у Крушевцу, Надица Јовановић, судија Вишег
суда у Крагујевцу и Снежана Петричић, судија Вишег суда у Београду учествовали су
на семинару о Судском разматрању предмета угрожавања животне средине који се
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одржао у Будимпешти, Мађарска, од 03. до 07. октобра 2011 године у организацији
Секције за регионалну сигурност Амбасаде САД у Београду.
-Бисерка Живановић, судија Апелационог суда у Београду, Братислав Крстић, судија
Апелационог суда у Нишу, Сања Андрејевић-Илић, судија Вишег суда у Зајечару
упућени су на студијско путовање у Холандију, као део активности увођења радног
места менаџера суда у Србији. Студијско путовање се одржало у периоду од 03. до 07.
октобра 2011. године у организацији УСАИД Програма поделе власти.
-Радмила Драгичевић Дичић, Синиша Важић, Омер Хаџиомеровић, Соња Манојловић,
судије Апелационог суда у Београду, присуствовале су регионалном састанку судија
који раде на предметима ратних злочина и судија Међународног кривичног трибунала
за бившу Југославију. Регионални састанак је одржан 26. октобра 2011. године у
Сарајеву, Босна и Херцеговина, у организацији Организације за европску безбедност и
сарадњу преко Канцеларије за демократске институције и људска права.
-Живана Ђукановић, Зорица Китановић, Павел Јонаш, Јелена Тишма-Јовановић,
Љиљана Јевтић, Љиљана Максимовић, Јасминка Вукашиновић, Душанка Марјановић,
Јелена Ивановић, Невенка Милојчић, судије Управног суда упућене су на студијско
путовање ради присуствовања суђењима у судовима Савезне Републике Немачке у
периоду од 24. октобра до 28. октобра 2011. године у организацији ИРЗ фондације.
Током овог студијског путовања, судије Управног суда, упознале су се надлежношћу
Савезног министарства правде и организацијом мреже судова у Немачкој.
-Александар Ивановић, судија Вишег суда у Београду, посетио је правне клинике у
Ријеци, Република Хрватска, у периоду од 22. до 28. новембра 2011. године у
организацији ОЕБС мисије у Србији, ради стручног усавршавања.
-Синиша Важић, судија Апелационог суда у Београду присуствовао је регионалном
округлом столу за предаваче и директоре институција које се баве правосудном
обуком, у вези са пројектом ''Правда и ратни злочини''. Регионални округли сто је
одржан од 19. до 20. децембра 2011 године у Подгорици, Црна Гора, у организацији
ОЕБС ОДИХР.

1.11. Правосудна академија

На седници одржаној 16. септембра 2011. године, Савет је донео Одлуку којом се
одређује број од 12 корисника за програм почетне обуке у Правосудној академији за
2011. годину.
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1.12. Радне групе Високог савета судства

На основу члана 13. алинеја 20. Закона о Високом савету судства (“Службени гласник
Републике Србије“ бр. 116/08 и 101/10) и члана 16. Пословника о раду Високог савета
судства у 2011. години формиране су следеће радне групе:
-На седници Савета одржаној дана 07. марта 2011. године формирана је Радна група за
судски буџет и финансије. Задатак радне групе је да припреми и изради Приручник о
буџетским и рачуноводственим политикама и процедурама.
-На седници Савета одржаној 24. јуна 2011. године образована је Радна група за израду

Предлога правилника о вредновању рада судија и председника судова и Радна група за
израду Предлога правила за преиспитивање одлука првог састава Високог савета
судства о избору судија на сталну судијску функцију, односно одлуке о предлогу за
избор судија који се први пут бирају на судијску функцију
-На седници Савета одржаној 26. августа 2011. године образована је Радна група за
развој информационог система за управљање представкама и притужбама
-На седници Савета одржаној дана 06. октобра 2011. године формирана је радна група
за израду Предлога правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање
рада судија који су први пут бирани на трогодишњи мандата.
Високи савет судства је у јуну 2010. године формирао Радну групу од представника
искусних судија са задатком да изради методологију за одређивање тежине одређених
врста предмета. Одлуком Савета од 23. септембра 2011.године одређен је број судова и
судија који ће у периоду од три месеца учествовати у евидентирању времена
неопходног за завршетак утврђених врста предмета. У оквиру компоненте Управљање
у правосуђу уз подршку УСАИД-а развијена је методологија мерења обима судијског
посла која се тренутно користи у 37 судова. Методологија треба да помогне да се дође
до боље организације рада судова и боље расподеле предмета међу судијама.
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1.13. Поступање по притужбама грађана

У току 2011. године у Високом савету судства евидентирано је укупно 1365 предмета
који се воде по притужбама на рад судова, при чему је у одређеном броју предмета од
стране истих подносилаца упућивано више притужби које се односе на рад истих или
различитих судова.Све притужбе се евидентирају и по њима се траже извештаји од
судова на чији рад се странке притужују, а по притужбама појединих притужилаца је
поступано више пута по поновљеној притужби притужиоца или ex officio, при чему су
о свим предузетим мерама обавештаване странке од стране судова или Високог савета
судства.
У току 2011. године 29 притужби је прослеђено Дисциплинском тужиоцу на поступање.
Поступано је и по притужбама из 2009. и 2010. године, као и по предметима преузетим
од Надзорног одбора Врховног суда Србије.

2. АДМИНИСТРАТИВНА КАНЦЕЛАРИЈА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

2.1.Систематизација радних места у Административној канцеларији Високог савета
судства

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Административној канцеларији који је усвојен 14. децембра 2010. године, а који је
измењен и допуњен 7. марта 2011. године у Канцеларији има 38 радних места са
укупно 48 извршилаца, од чега су: 2 државни службеници на положају, 44 државни
службеници на извршилачким радним местима и 2 намештеника.
Од 2 положаја један је у другој групи положаја, а један у трећој групи положаја.
За обављање послова државних службеника на извршилачким радним местима,
одређена су 44 државна службеника, и то: 5 виших саветника, 11 самосталних
саветника, 11 саветника, 7 сарадника, 1 млађи сарадник, 6 референта и 3 млађих
референата.
За обављање пратећих помоћно-техничких послова у Канцеларији одређено је 1 радно
место намештеника четврте врсте са укупно 2 извршиоца.
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Измене и допуне Правилника од 7. марта 2011. године се односе на премештање
радног места за односе са јавношћу (портпарол), радног места за обраду притужби
упућених Савету, радног места за европске интеграције и хармонизацију прописа и
радног места за међународну сарадњу и пројекте у Кабинет председника Савета.
Административна канцеларија је током 2011. године пружала административну,
стручну и техничку помоћ Савету, Комисијама за спровођење поступка преиспитивања
одлука, дисциплинским органима, Изборној комисији и радним групама.
У току 2011. године ради попуне упражњених радних места у Административној
канцеларији расписана су два интерна и два јавна конкурса.
Савет је 3. јуна 2011. године усвојио оставку Мајде Кршикапе за престанак положаја
на месту секретара Високог савета судства.
Решењем Високог савета судства од 26. августа 2011. године Биљана Николић, судија
Апелационог суда у Крагујевцу упућена је на рад у Високи савет судства ради
обављања стручних послова, од 01. септембра 2011. године до 31. децембра 2011.
године.
Савет је на седници одржаној 22. децембра 2011. године донео решење о постављењу
Бранке Томашевић за место помоћника секретара у Сектору за материјалнофинансијске послове у Административној канцеларији Високог савета судства.
Три приправника из Првог основног суда у Београду упућени су на обуку у Високи
савет судства на период од 3 месеца.

2.2. Буџетска канцеларија

Високи савет судства у складу са овлашћењима прописаним Законом о уређењу судова
од 01. јануара 2012. године предлаже обим и структуру буџетских средстава
неопходних за текуће расходе, осим расхода за судско особље, уз претходно
прибављено мишљење министарства надлежног за правосуђе и врши расподелу ових
средстава на судове, као и надзора над наменским коришћењем буџетских средстава и
вршење надзора над финансијским и материјалним пословањем судова. Одлуком
Савета од 16. јануара 2012. године овлашћено је Министарство правде да до 15.марта
2012. године за потребе Високог савета судства обавља стручне и административно-
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техничке послове у области материјално финансијских послова, за чије вршење је
надлежан Високи савет судства од 01. јануара 2012. године.
УСАИД, у оквиру Програма поделе власти пружа подршку Високом савету судства
како би се обезбедили неопходни услови за несметан рад Буџетске канцеларије.
Канцеларија је опремељена модерним хардвером и софтвером (програм за буџет и
рачуноводство) који представљају донације УСАИД-а. Током јула 2011. године у
просторијама Високог савета судства извршена је инсталација информационог система
за управљање финансијама

2.3. Жалбена комисија Високог савета судства
Жалбена комисија Високог савета судства на седници одржаној дана 14.02.2011.
године, донела је Пословник о раду Жалбене комисије Високог савета судства
Жалбена комисија Високог савета судства на седници одржаној дана 25.11.2011.
године, донела је Одлуку о измени и допуни Пословника о раду Жалбене комисије
Високог савета судства
У току 2011. године Жалбена комисија Високог савета судства примила је 3 жалбе које
су изјавили учесници јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у
Административној канцеларији Високог савета судства - две жалбе су изјављене
против закључака којима су одбачене пријаве на конкурс и једна жалба је против
решења о пријему у радни однос по објављеном и спроведеном јавном конкурсу.
На крају извештајног периода Жалбена комисија нема нерашених предмета, а
жалбама које су биле предмет решавања решено је у законом прописаном року.

по

3.МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

Међународна сарадња Високог савета судства остварује се учешћем председника
Савета и чланова Савета на међународним скуповима, семинарима и конференцијама,
округлим столовима. Током 2011. године, чланови Високог савета судства активно су
учествовали у радним групама чији рад подржавају међународне организације.

18

Председник Високог савета судства је одржала низ састанака са амбасадорима
акредитованим у Србији, амбасадором ОЕБС-а и шефом Канцеларије Савета Европе у
Београду и другим представницима међународних организација и институција које су
присутне у Србији и које пружају подршку реформским процесима правосудног
система у Републици Србији.
Председник Високог савета судства је током 2011. године водила разговоре са
представницима Европске комисије, амбасадором Делегације у Србији, Венсан
Дежером, са сарадницима као и са представницима Европске комисије из Брисела.
Током разговора, саговорници су информисани о динамици рада Савета у поступку
преиспитивања одлука, о резултатима рада судова у новој мрежи судова, проблемима
са којима се судије суочавају у свом раду и уопште о будућим корацима Високог савета
судства у реформи судства. Током 2011. године одржано је укупно 10 састанака.
У фебруару је одржан састанак са представницима Европске комисије из Брисела,
тужиоцем ЕУ, Маурициом Салустром и шефом Одељења за западни Балкан у Комисији
за проширење Волфгангом Нозаром. На састанку је разговарано о следећим темама:
општи избор судија и број судија у Србији, систем напредовања судија, реформе у
правосуђу, дисциплински поступак. Представници су упознати са резултатима рада
судова за 2010. годину и достављена им је анализа рада судова на CD-у.
Током марта и априла интензивно су вођени разговори у вези са поступком
преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства и израдом Правила за тај
поступак. Коначан текст Правила уобличен је на састанку 20. маја, у присуству чланова
Високог савета судства и шефа Делегације Европске уније, Венсана Дежера, експерта
Европске комисије, судије Герхарда Рајзнера, представника Друштва судија Србије,
ОЕБС-а и Савета Европе. Правила за примену одлуке о критеријумима и мерилима за
оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитавања су
усвојена на седници Високог савета судства 23. маја 2011. године.
Током 2011. године Високи савет судства достављао је, преко Канцеларије за европске
интеграције, одговоре на додатна питања из Упитника Европске комисије, као и
одговоре и појашњења о другим питањима која су од значаја за европске интеграције и
приближавање Србије ЕУ. У оквиру Унапређеног сталног дијалога 8. и 10. јуна
одржани су саастанци са шефом Одељења за западни Балкан у Комисији за проширење
Волфгангом Нозаром, европском комесарком за правосуђе Вивијан Рединг и шефом
политичког одељења Делегације ЕУ у Србији Томасом Њокијем, на тему шта је
учињено од достављања одговора на Упитник до јуна месеца 2011. Године. Додатне
одговоре на постављена питања давали су чланови Високог савета судства и Државног
већа тужилаца и представници Министарства правде РС.
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Од бројних видова међународне сарадње Високог савета судства, могу се издвојити:

Сарадња са Амбасадом Сједињених Америчких држава и Америчком агенцијом
за међунродни развој (УСАИД)
У оквиру сарадње са Амбасадом САД, у циљу подизања транспарентности рада
Високог савета судства, побољшања комуникације и представљања Савета у јавности,
31. маја 2011. године Високом савету судства је испоручена, инсталирана и тестирана
опрема за аудио и видео снимање (CCTV опрема – систем затворене телевизије). Троје
запослених у Савету су обучени за руковање и употребу опреме.
У оквиру сарадње са УСАИД Програмом поделе власти спроводи се пројекат
''Стратегија за смањење броја старих предмета и убрзање судских поступака у судовима
Србије'', као и пројекат ''Дугорочни план упошљавања менаџера суда''.
Подршка УСАИД-а је усмерена и на развијање функција Високог савета судства
везаних за буџет и финансије и побољшање буџетског процеса судског система.
Канцеларија Савета, Сектор за материјално-финансијске послове, опремљен је
модерним хардвером и софтвером (програмом за буџет, рачуноводство и људске
ресурсе). Такође, проширен је постојећи стратешки план Савета са три на пет година.
У јуну 2011. године, председник Високог савета судства била је у делегацији
Републике Србије која је посетила САД, којом приликом се састала са министром
правде САД, директором Службе за међународни организовани криминал, директором
Канцеларије за заштиту сведока, као и шефом Канцеларије за људска права и
специјалног тужилаштва за ратне злочине. Разлог посете била је сарадња у борби
против организованог криминала и корупције и реформа правосуђа.
Сарадња са Саветом Европе
У организацији Савета Европе и Високог савета судства одржан је семинар о
Европским стандардима везано за учинак и евалуацију рада судија и етичке стандарде.
По препоруци Савета Европе, Савет је на сајт поставио преведену Магну карту судија
(основна начела), документ Консултативног савета европских судија у циљу
приближавања стандарда Савета Европе.

20

Сарадња са ОЕБС-ом
У сарадњи са ОЕБС мисијом у Србији спроводи се пројекат ''Јачање капацитета
дисциплинског тужиоца'' као и пројекат ''Оснивање службе за помоћ и подршку
жртвама и сведоцима''.
У оквиру пројекта ''Јачање капацитета дисциплинског тужиоца'' , уз подршку ОЕБС-а,
остварена је сарадња са Генералним саветом правосуђа Шпаније, Службе за сарадњу и
културну активност француске амбасаде и француског Генералног инспектората
правосуђа, у циљу успостављања дисциплинског поступка и стандарда.

Сарадња са Генералним правосудним саветом Шпаније у посети ВСС-у
03.02.2011.
Представници Генералног правосудног савета Шпаније боравили су од 06. до 08.
фебруара 2011. године у узвратној радној посети Високом савету судства Републике
Србије. Делегацију Генералног правосудног савета Шпаније чине Miguel Carmona
Ruano, члан Генералног правосудног савета, председник Комитета за међународну
сарадњу и председник Европске мреже правосудних савета, Gemma Gallego Sanchez,
члан Генералног правосудног савета и Комитета за међународну сарадњу и Carlos
Akmela Vich, тужилац у Генералном правосудном савету и шеф Одељења за
међународну сарадњу. Циљ посете био је размена искустава из области организације
рада, начина избора чланова и надлежностима Савета.
Као резултат сарадње два органа, потписан је Споразум о сарадњи Генералног
правосудног савета Краљевине Шпаније и Високог савета судства Републике Србије у
циљу регулисања различитих активности које могу допринети институционалном
јачању правосуђа, нарочито савета судства, успостављајући у исто време стабилну везу
између Генералног правосудног савета Краљевине Шпаније и Високог савета судства
Републике Србије Споразум је потписан у Београду 14. априла 2011. године од стране
Miguel Carmona Ruano, члана Генералног правосудног савета Краљевине Шпаније и
председник Комитета за међународну сарадњу и Нате Месаровић, председника Високог
савета судства.
Сарадња са Амбасадом Краљевине Норвешке
Председник Савета је 30.12.2012 потписала Протокол о спровођењу пројекта „Јачање
Високог савета судства“ у оквиру програма „Унапређење доступности правде у
Србији“ са Dino Bicciato, генералним директором International Management Group.
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Пројекат има за циљ пружање подршке Високом савету судства у јачању његове улоге
као независне правосудне институције.
У оквиру Протокола, ИМГ и Савет су се споразумели да ће сарађивати на
успостављању ефикасног поступка притужби странака, као и унапређењу
информационо-комуникационе технологије као и опште структуре Савета. Такође у
оквиру пројекта ће се сарађивати на организовању добро опремљене штампане и
дигиталне правне библиотеке. Помоћ ће бити усмерена и на унапређење рада
Административне канцеларије Савета.

Сарадња са Светском банком
Савет је учествовао у изради предлога нацрта Националне стратегије за реформу
правосуђа 2012-2017, припремање правосуђа за нове изазове и европске интеграције,
чију је израду помогао Мултидонорски фонд за подршку сектору правосуђа Светске
банке. Стратегија предствавља наставак и ажурирану верзију Националне стартегије
реформе правосуђа 2006-2011.

Учешће на стручним међународним скуповима:
-Председник Савета и изборни чланови првог састава Високог савета судства из реда
судија учествовали су на Конференцији „Критеријуми за оцењивање судија и
унапређење транспарентности поступка избора судија“ коју организује Судски савјет
Црне Горе, у периоду од 02. до 05. фебруара 2011. године. Циљ конференције је јачање
сарадње између држава региона и наставак размене искустава у делу који се односи на
мандат и ефикасност рада судских савета.

-Младен Николић, изборни члан првог састава Високог савета судства из реда судија,
присуствовао је седници Венецијанске комисије, у периоду од 24. марта до 27. марта
2011. године.
-Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства Ната Месаровић
учествовала је на Конференцији шефова правосуђа Средње и Источне Европе, која је
одржана од 07 – 09. јула 2011. године у Прагу, у организацији CEELI Института.
На Конференцији шефова правосуђа Средње и Источне Европе, председници Врховних
судова држава учесница дискутовали су о односу законодавне и извршне власти и
судства, борби против корупције и остваривању транспарентности рада, решавању

22

заосталих судских предмета, међународном развоју у борби против корупције као и о
улози и одговорности председника Врховног суда.
У раду Конференције шефова правосуђа Средње и Источне Европе учествовали су
представници 15 држава.
-Бранка Банчевић, изборни члан Савета из реда судија, Дисциплински тужилац,
заменици дисциплинског тужиоца и чланови Дисциплинске комисије упућени су у
студијску посету Високом савету судства Шпаније у периоду од 26. до 30. септембра
2011. године.
-Ната Месаровић, председник Савета учествовала је на Међународном симпозијуму на
тему „Реформа турског судског система, нова структура судског и тужилачког савета
Турске и компаративна анализа у односу на европске партнере“, који је одржан од 25.
до 26. октобра 2011. године у Истанбулу.
- Александар Стиљковски, изборни члан Савета из реда судија, Дисциплински тужилац
и заменици дисциплинског тужиоца боравили су у Паризу, Француска, у периоду од
12. до 15. децембра 2011. године којом приликом су се упознали са радом Генералног
инспектората правосудних органа Француске.

5.ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА

5.1. Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у 2011.
години

У 2011. години примљено је 174 захтева за приступ информацијама од јавног значаја и
формирано је 166 предмета у којима су садржани ти захтеви (у појединим предметима
има више захтева).
Структура тражиоца за остваривање приступа информацијама од јавног значаја је
следећа:
- 159 захтева је поднето од стране: неизабраних судија, адвоката, странака у
поступцима и грађана;
- 10 од стране невладиних организација или других удружења грађана: Друштва
судија Србије, Синдиката запослених у правосудним органима, адвокатских комора,
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Одбора за људска права Лесковац, „Транспарентност“ Србија, Заједница „Правда“
Сремска Митровица
- 4 од стране Савета за борбу против корупције

Донето је 1 решење којим је захтев одбијен, а одбачених захтева нема.
Изјављене жалбе од стране тражилаца информација:
- 40 жалби је изјављено од стране грађана;
- 6 од стране невладиних организација или других удружења грађана: Друштва судија
Србије, „Транспарентност“ Србија, Заједница „Правда“ Сремска Митровица
- 1 жалба је изјављена од стране Савета за борбу против корупције

1) Захтеви:
Ред.
бр.

Тражилац
информације

Број
поднетих
захтева

Бр. усвојенихделимично
усвој. захтева

1.
2.
3.

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

158
1
10

136
1
10

-

-

5
174

5

4.
5.
6.
7.

-

152

Број
одбачених
захтева
-

Број
одбијених
захтева

-

-

1
-

1

Напомена: У току децембра месеца 2011. године примљено је и 22 захтева за пружање
информација од јавног значаја на које је одговорено у јануару 2012. године из којих
разлога се појављује разлика од 22 у броју укупно примљених захтева у 2011. години у
односу на укупан број усвојених, делимично усвојених и одбијених захтева.
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2) Жалбе:
Ред.
бр.

Тражилац
информације

1.

Грађани

2.
3.

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

4.
5.
6.
7.

Укупан бр. Бр. жалби
изјављених
због
жалби
непоступања
по захтеву

-

-

6

6

-

-

Садржина
жалбе: нпр. због
непоступ. у
проп. року,
одбиј. захтева,
условљавања
уплатом већег
износа од
нужних
трошкова...
Због
непоступања у
прописаном
року и
незадовољни
добијеном
информацијом
-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

47

46

1

-

-

40

Бр. жалби
због
одбијања
захтева

Бр. жалби на
закључак о
одбацивању
захтева

39

1

-

3) Трошкови поступка:
Укупан износ
-

Трошкови наплаћивани
Број жиро рачуна
-

Трошкови нису наплаћивани

ВСС није наплаћивао
трошкове

4) Информатор о раду органа
Датум израде
Информатора

Објављен
Интернету

01.08.2010.

на

Да

Датум
последњег
ажурирања

15.05.2011.

Израђенније објављен
-

Није
израђен
-

Разлози због
којих није
израђен
-

Одржавање обуке запослених
Обука спроведена

Разлози неспровођења обуке

Није спроведена

Приоритетни послови које је ВСС обављао током 2011.
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Напомена:
Постоји потреба и за обуку запослених лица у Високом савету судства у циљу
испуњавања законских обавеза из Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја и Закона о заштити података о личности.

У току 2011. године због повећаног обима посла, недовољне кадровске попуњености и
пуне активности запослених у пословима администрације првенствено везано за
поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства није могла бити
спроведена обука запослених али ће у наредном периоду Савет предузети све потребне
радње ради одржавања обуке запослених лица.

Одржавање носача информација
Редовно се одржавају

Разлози неодржавања

Да

5.2. Примена Закона о заштити података о личности
У једном предмету подносилац захтева је тражио да му се доставе информације на
основу Закона о заштити података о личности и Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, али није прецизирао који се део захтева (који је
садржавао више подзахтева) односи на Закон о заштити података о личности нити је
прецизирао на основу којих чланова овог закона тражи информацију. По његовом
захтеву је поступљено, уложио је жалбу Поверенику па је поступак по жалби у току.

5.3. Упис у Централни регистар евиденција збирки података о личности
У Централни регистар уписане су следеће збирке Високог савета судства:
- евиденција о коришћењу годишњег одмора изборних чланова Високог савета судства
из реда судија и запослених у Високом савету судства;
- кадровска евиденција изборних чланова Високог савета судства из реда судија и
запослених у Високом савету судства;
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- евиденција о присутности на раду изборних чланова Високог савета судства из реда
судија и запослених у Високом савету судства;
- евиденција о издатим здравственим легитимацијама изборних чланова Високог
савета судства из реда судија и запослених у Високом савету судства;
- евиденцију о коришћењу плаћеног и неплаћеног одсуства изборних чланова Високог
савета судства из реда судија и запослених у Високом савету судства;
- евиденцију о боловањима изборних чланова Високог савета судства из реда судија и
запослених у Високом савету судства;
- евиденцију о исплатама накнаде за превоз изборних чланова Високог савета судства
из реда судија и запослених у Високом савету судства и
- евиденцију захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Напомене у вези примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја: Пред сталним саставом Високог савета судства од јуна 2011. године у току је
поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку
судијске дужности судија из члана 101. став 1. Закона о судијама, стога се највећи број
упућених захтева за приступ информацијама од јавног значаја у 2011. години односио
на поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку
судијске дужности. Тражиоци информација у највећем броју случајева су биле
неизабране судије, најчешће захтевајући информације и доставу: копија списа
предмета, резултата рада, записнике и транскрипте са рочишта, предлоге одлука
комисија о приговорима и др.

6.ЈАВНОСТ РАДА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

Високи савет судства информише јавност објављивањем саопштења, одржавањем
конференција за новинаре, одговорима на питања и захтеве новинара и медија и преко
интернет презентације. Информације и подаци који се достављају јавности су тачни и
потпуни. Јавност рада обезбеђује се и давањем информација од јавног значаја.
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Почетком 2011. године успостављен је нови веб сајт Високог савета судства, који је
током године допуњаван новим одељцима - који укључују извештаје о раду судова за
2005, 2006. и 2007. годину, рад Изборне комисије Високог савета судства, поступак
преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске
дужности, рад Жалбене комисија Високог савета судства, као и новим садржајима у
оквиру постојећих одељака. Сајт се ажирира свакодневно.

Високи савет судства је објавио 36 саопштења у 2011. години. Саопштења су објављена
на интернет страници Савета, прослеђена агенцијама, писаним и електронским
медијима. У дневном листу „Вечерње новости“ од 29. октобра 2011. године објављен је
интервју Нате Месаровић, председника Високог савета судства.
Изборна комисија Високог савета судства организовала је и спровела поступак
предлагања кандидата за изборне чланове Савета из реда судија и о томе објавила 5
саопштења. На интернет презентацији објављена су Решења, Одлуке и Упутства које је
доносила Изборна комисија у току спровођења поступка предлагања кандидата за
изборне чланове Савета из реда судија.
У циљу јавности и транспарентности у раду Високог савета судства, обавештења у вези
поступка преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку
судијске дужности су се објављивала у облику обавештења о дневним редовима
седница Високог савета судства за већање и гласање, датумима одржавања рочишта
пред комисијама са именима и презименима подносиоца приговора, објављивањем
података о известиоцу у сваком предмету, објављивањем састава комисије пред којом
су се рочишта одржавала. Објављена су три саопштења и одговорено на више питања и
захтева новинара и медија у вези са поступком преиспитивања одлука првог састава
Високог савета судства о престанку судијске дужности.
На Златибору је одржано Годишње саветовање судија Републике Србије, од 9. до 12.
октобра 2011. године, у организацији Високог савета судства и Врховног касационог
суда, уз присуство великог броја медија и посматрача.
Израђен је Информатор о раду Високог савета судства и објављен на интернет
старници Савета (www.vss.sud.rs).
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7. СРЕДСТВА ЗА РАД

Финансијско пословање Високог савета судства у 2011. години
У складу са Законом о Високом савету судства, члан 3. став 1. Средства за рад Високог
савета судства обезбеђују се у буџету Републике Србије, на предлог Савета.
Савет самостално располаже средствима из става 1. овог члана, у складу са законом.
Буџет Високог савета судства за 2011. год.
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011.
годину (”Сл.гласник РС” бр.78/11 )
Раз.
5

функција

Екклас

извор 01

укупно

70.258.000

70.258.000

12.839.000

12.839.000

150.000

150.000

413

Високи савет судства
Судови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

900.000

900.000

415

Накнаде трошкова за запослене

4.000.000

4.000.000

421
422
423
425

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

2.232.000
2.346.000
9.641.000
200.000

2.232.000
2.346.000
9.641.000
200.000

426
482

Материјал
Порези, обавезне таксе и казне

825.000
1.000

825.000
1.000

512
01

Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 330:
Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

108.392.000

108.392.000

330
411
412

Укупно за функцију 330 и
раздео 5
Приходи из буџета

108.392.000
108.392.000
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Извршење буџета Високог савета судства у 2011.год.
Извршење буџета, односно текући расходи приказани су по економским
класификацијама у односу на додељене апропријације из Закона о изменама и
допунама Закона о буџету РС за 2011. годину. (”Сл.гласник РС” бр.78/11) Неутрошена
средства

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
I
Позиција
конто

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Опис

411

Плате,додаци,накнаде

411111

Плате по основу цене рада

411112

Додатак за рад дужи од пуног радног
времена

411115

Додатак за време проведено на раду
(минули рад)

411117

Боловање до 30 дана

411118

Накнада зараде за време одсуствовања са
рада-годишњи одмор, плаћено одсуство

411151

Накнада штете запосленом за
неискоришћени годишњи одмор

Укупно
411
Доприноси
Доприноси за ПИО

412211

Доприноси за здравствено осигурње

412311

Допринос за незапосленост

Укупно
412

Укупно
413
Социјална давања запосленима
Породиљско боловање

414121

Боловање преко 30 дана

414314

Помоћ у случају смрти запосленог или

28.738.378,69

40,90

267.017,86

0,38

2.716.987,38

3,87

93.101,29

0,13

2.396.908,73

3,41

225.018,39

0,32

34.437.412,34

49,02

3.615.598,86

28,16

2.021.448,51

15,74

246.518,34

1,92

5.883.565,71

45,83

78.995,85

52,66

78.995,85

52,66

482,00

0,05

2.434,76

0,27

52.468,33

5,83

150.000,00

150.000,00

414
414111

Извршење
апропријација
у %

12.839.000,00

12.839.000,00
Накнаде у натури
Поклони за децу запослених

Извршено

70.258.000,00

70.258.000,00

412
412111

413
413142

Апропријација

900.000,00

30
члана уже породице

Укупно
414
415
415111

900.000,00
Накнаде трошкова за запослене
Накнаде трошкова за одвојен живот од
породице

55.385,09

6,15

540.021,63

13,50

4.000.000,00

415112

Накнада за превоз на посао и са посла

748.058,04

18,70

415113

Накнаде трошкова за смештај изабраних,
постављених лица

582.438,90

14,56

415119

Остале накнаде трошкова запослених

14.074,09

0,35

1.884.592,66

47,11

Укупно
415

4.000.000,00

II
Позиција
конто

420 СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Опис

421
421121

Стални трошкови
Трошкови банкарских услуга

421411
421414

Апропријација

Извршено

Извршење
апропријација у %

2.232.000,00
4.526,55

0,20

Телефон, телекс и телефакс

327.695,29

14,68

Услуге мобилног телефона (мобилних
телефона, интернета)

226.846,68

10,16

559.068,52

25,05

Укупно
421

2.232.000,00

422
422111

Трошкови путовања
Трошкови дневница на службеном путу

32.042,89

1,37

422131

Трошкови смештаја на службеном путу

308.297,21

13,14

422194

Накнада за употребу сопственог возила

445.088,99

18,97

422211

Трошкови дневница на сл.пут у
иностранству

316.514,79

13,49

422221

Трошкови превоза на сл.пут у
иностранству

159.636,00

6,80

422231

Трошкови смештаја на службеном путу
у иностранство

67.980,00

2,90

1.329.559,88

56,67

231.507,77

2,40

Укупно
422

2.346.000,00

2.346.000,00

423
423111

Услуге по уговору
Услуге превођења

423211

Услуге за израду софтвера

9.192,20

0,10

423391

Издаци за стручне испите

37.500,00

0,39

423412

Остале услуге штампања часописа

33.515,00

0,35

423419

Остале услуге штампања

63.158,00

0,66

9.641.000,00
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423432

Објављивање тендера и информативних
огласа

1.196,386,60

12,41

423591

Накнаде члановима управних, надзорних
одбора и комисија

6.840.687,48

70,95

423711

Репрезентација

1.044.671,42

10,84

423911

Остале опште услуге

18.691,20

0,19

9.475.309,67

98,28

7.080,00

3,54

10.490,20

5,25

17.570,20

8,79

Укупно
423

9.641.000,00

425
425222

Поправке и одржавање
Рачунарска опрема

425224

Електронска и фотографска опрема

Укупно
425

200.000

200.000,00

Позиција
конто

Опис

426
426111

Материјал
Канцеларијски материјал

426311

Апропријација

Извршено

Извршење
апропријација у %

825.000,00
212.382,02

25,74

Стручна литература за редовне потребе
запослених

350.346,00

42,47

426411

Бензин

245.000,00

29,70

426919

Остали материјал за посебне намене

15.839,40

1,92

823.567,42

99,83

Укупно
426

825.000,00

512
512211

Машине и опрема
Намештај

512221

Рачунарска опрема

512222

Штампачи

512232

Телефони

512241

Електронска опрема

512251

Опрема за домаћинство

Укупно
512

ТОТАЛ

5.000.000,00
39.999,00

0,80

1.190.454,80

23,81

115.640,00

2,31

4.299,00

0,09

360.873,10

7,22

62.214,99

1,24

5.000.000,00

1.773.480,89

35,47

108.392.000,00

56.318.508,23

51,96
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8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У 2011. години Високи савет судства имао је јавне набавке мале вредности у укупном
износу од 1.773.480,00 динара.
Извршене јавне набавке за 2011. годину

Јавна набавка мале вредности
Административна
опрема
Канцеларијска опрема
- Телевизор
Рачунарска опрема
- Рачунари
- Штампачи
- Таблет рачунар
Комуникациона опрема
- Телефон
Електронска опрема
- Диктафони са
репродукторима
Опрема за домаћинство и
угоститељство
- Сервис за кафу
- Апарат за кафу
Укупно

Комада
1

Вредност набавке
са пдв- ом
39.999,00

14
10
1

1.190454,80

1

4.299,00

7

360.873,10

2
1

62.214,99
1.773.480,00

9. ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ
Дисциплнски тужилац
На седници Високог савета судства одржаној 28. децембра 2010. године донете су
одлуке о именовању Дисциплинског тужиоца, заменика дисциплинског тужиоца и
чланова Дициплинске комисије.
Дисциплински тужилац и заменици дисциплинског тужиоца почели су са радом у
јануару 2011. године.
У 2011. години Дисциплинск тужилац је поступао по дисциплинским пријавама које
су поднете током 2010. године и у свих 56 предмета, утврђено је да су пријаве
неосноване и донете су одлуке којима се дисциплинске пријаве одбацују.
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Дисциплинском тужиоцу је у 2011. години поднето укупно 168 пријава на рад судија.
Четири дисциплинске пријаве поднете су од стране вршилаца функције председника
суда и то: в.ф. председника Апелационог суда у Београду поднела је пријаву против
судије тог суда , в.ф. председника Вишег прекршајног суда поднео је пријаву против
две судије Прекршајног суда у Ваљеву, в.ф. председника Прекршајног суда у
Пожаревцу поднела је пријаву против судије тог суда и в.ф.председника Апелационог
суда у Нишу поднео је пријаву против судије тог суда. Поступајући по пријави в.ф.
председника Апелационог суда у Београду и в.ф. председника Вишег прекршајног суда
Дисциплински тужилац је утврдио да су пријаве основане и поднео предлог за вођење
дисциплинског поступка против судије.
Дисциплински тужилац и заменици дисциплинског тужиоца су у 35 предмета утврдили
да пријава није основана, те је иста одбачена, о чему су обавештени подносиоци
дисциплинске пријаве.
У току 2011. године Дисциплински тужилац и заменици Дисциплинског тужиоца
укупно су завршили 91 предмет.
Дисципинска комисија

У току 2011. године Дисциплинска комисија је на предлог Дисциплинског тужиоца
спровела један дисциплински поступак против Александре Златић, судије Апелационог
суда у Београду. Дисциплинска комисија је 01. децембра 2011. године донела решење
којом је судија оглашена одговорном за тежак дисциплински прекршај из члана 90. став
2 у вези става 1. алинеја 3. Закона о судијама, а по правноснажности решења
дисциплинска комисија ће покренути поступак за разрешење судије. Списи предмета су
по жалби судије и њеног пуномоћника на наведену одлуку, достављени Високом савету
судства на одлучивање.
За рад Дисциплинског тужиоца и Дисциплинске комисије обезбеђене су просторије у
Високом савету судства, а запослени у Административној канцеларији помажу у раду
дисциплинских органа.
Дисциплински тужилац, заменици дисциплинског тужиоца, чланови дисциплинске
комисије и Бранка Банчевић, изборни члан Савета из реда судија упућени су на
студијску посету Високом савету судства Шпаније. Студијска посета, чији је циљ био
упознавање система дисциплинске одговорности судија у Шпанији, одржана је од 26.
до 30. септембра 2011. године у Мадриду у организацији Високог савета судства
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Шпаније, Генералног инспектората правосудних органа Француске и Мисије ОЕБС у
Србији.
Дисциплински тужилац, заменици дисциплинског тужиоца и Александар Стоиљковски,
изборни члан Савета из реда судија, боравили су у Паризу, Француска, у периоду од 12.
до 15. децембра 2011. године којом приликом су се упознали са радом Генералног
инспектората правосудних органа Француске. Посета Генералном инспекторату
правосудних органа Француске организована је у оквиру пројекта ''Јачање капацитета
дисциплинског тужиоца''.
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