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ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА 

Изборној комисији 

Немањина 22-26, Београд 

 

 
 

  С обзиром да је отпочео поступак за избор члана Високог савета 

судства из реда судија апелационих судoва, имајући у виду улогу Високог 

савета судства као уставног гаранта независности судија и судова, али и његов 

досадашњи рад, Друштво судија Србије подсећа: 

1. На своје саопштење у вези са резултатима избора за ВСС из 2011. године (у 

прилогу) који су обелоданили очигледне недостатке Закона о Високом 

савету судства и самог изборног процеса 

2. На чињеницу да, и поред тих недостатака, од 2012. године једино Закон о 

Високом савету судства није мењан (за разлику од Закона о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава, Закона о уређењу судова и 

Закона о судијама) 

3. Да је европски стандард, за који се и Друштво судија залаже, да чланови 

Виског савета судства, било да су судије или не, морају бити изабрани на 

основу своје стручности, искуства, разумевања правосуђа, 

способности да доносе одлуке и схватања независности. 

  С обзиром на значај Виског савета судства за остваривање независности 

и самосталности судија и судова, поверење грађана у судски систем у целини, а 

имајући у виду недостатке постојећег закона, Друштво судија Србије указује 

да се неки од недостатака могу отклонити одлукама Високог савета судства и 
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његове изборне комисије па стога (у складу са одлуком Управног одбора 

Друштва донетом на седници одржаној 16.9.2016. године), предлаже да Изборна 

комисија ВСС:  

- Позове све кандидате да представе гласачима – судијама,  своје 

програме – виђење начина решавања најважнијих питања судског 

система из надлежности Високог савета судства 

- Да омогући свим кандидатима истовремено представљање (у 

просторијама ВСС или на другом месту) и да се истовремено 

представљање сними 

- Позове председнике свих апелационих судова да организују 

седнице свих судија на којима би се сви кандидати заједно 

представили (и да притом воде рачуна о усклађености датума 

поменутих седница) 

- Да омогући свим гласачима увид у биографије кандидата 

(објављивањем биографија и програма кандидата на прикладнијем и 

доступнијем месту на сајту ВСС-а, штампањем и достављањем истих 

гласачима–судијама апелационих судова, полазећи од претпоставке 

да нису сви у могућности да се са њима упознају путем сајта ВСС)  

- Да омогући свим гласачима да се упознају са програмима 

кандидата тако што ће аудио-видео запис представљања кандидата 

поставити на сајт ВСС 

  Друштво судија Србије поново указује да су, не само гласање, већ и 

припреме за избор, као и мере које се с тим у вези предузимају, део изборног 

процеса као целине, а предузимање наведених радњи минимум европских 

стандарда за одржавање фер и коректних избора за највиши управно-судски 

орган Републике Србије. 

  Друштво судија Србије ће стога, као и до сада, пажљиво пратити читав 

изборни процес и обавештавати јавност о својим запажањима. 

 

 

Омер Хаџиомеровић, 

заменик председника Друштва судија Србије 


