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ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА  

Изборној комисији 

Немањина 22-26, Београд 

 

 

 

Друштво судија Србије са пажњом прати нови циклус избора за Високи 

савет судства, посебно имајући у виду улогу Високог савета судства као уставног 

гаранта независности судија и судова, те његов досадашњи рад.  

У том смислу, Друштво судија подсећа на своје саопштење у вези са 

резултатима претходних избора за ВСС из 2011. године (у прилогу) који су 

обелоданили очигледне недостатке Закона о Високом савету судства и самог 

изборног процеса и 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, као и Закона о уређењу 

судова, који је мењан је два пута и Закона о судијама, који је мењан чак девет пута). 

Европски је стандард, за који се и Друштво судија залаже, да чланови 

Високог 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.  

Имајући у виду значај Високог савета судства за остваривање независности и 

самосталности судија и судова, те поверење грађана у судски систем у целини, као и 

недостатке постојећег закона, Друштво судија Србије указује да се неки од 

недостатака могу отклонити одлукама ВСС и његове изборне комисије. 

С обзиром на значај демократског и транспарентног изборног процеса, 

Друштво судија предлаже да изборна комисија без одлагања предузме следеће 

мере: 

- да обезбеди гласање у седиштима апелационих судова, за све судије са 

подручја апелације, а за судије судова републичког ранга у седишту београдске 

апелације, у циљу обезбеђивања стварне тајности избора 
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- да позове све кандидате да представе колегама - гласачима, своје 

виђење начина решавања најважнијих питања судског система из надлежности 

Високог савета судства  

Друштво судија указује да су, не само само гласање, већ и припреме за 

избор и мере које се с тим у вези предузимају, део изборног процеса као целине, а 

наведене претпоставке минимум европских стандарда и conditio sine qua non за 

одржавање фер и коректних избора за највиши управно-судски орган Републике 

Србије. Стога ће Друштво судија пажљиво пратити читав изборни процес и, као и 

до сада, обавештавати јавност о својим запажањима.  

 

 

 

Драгана Бољевић 

председница Друштва судија Србије  


