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На основу члана 6 Закона о изменама и допунама Закона о судијама ("Службени 
гласник РС", брoj 101/10) и члана 13. алинеја 28. Закона о Високом савету судства 
("Службени гласник РС", бр. 116/08 и 101/10), Високи савет судства на седници одржаној  
 доноси 

 
 
 

П Р А В И Л А 
 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овим Правилима уређује се поступак преиспитивања одлуке првог састава Високог 
савета судства о предлогу за избор судија који се први пут бирају ради утврђивања 
постојања разлога који указују на сумњу у испуњеност критеријума стручности, 
оспособљености и достојности први пут изабраних судија, а који спроводи Високи савет 
судства.  

 

Основна правила и претпоставке у поступку преиспитивања 

Члан 2. 

 

 Савет преиспитује предлог за избор судије које се први пут бирају, по пријави 
кандидата који је учествововао на Конкурсу за избор судија који се  први пут  бирају на 
судијску функцију, за кога је први састав Високог савета судства поднео  Народној 
скупштини РС, па је у складу са тим предлогом  кандидат изабран на судијску функцију, у 
складу са одредбом члана 6 став 1 Закона о изменама и допунама Закона о судијама 
Савет доноси Одлуку. 

 Одлука Савета је посебан основ за разрешење, а поступак се спроводи у складу са 
овим правилима. 

У поступку преиспитивања не могу се користити мерила која нису прописана нити 
дефинисана Одлуком о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 
оспособљености и достојности за избор судија и председника судова која је објављена у 
Службеном гласнику РС број 49/09 (у даљем тексту: Одлука о критеријумима и 
мерилима), те условима прописаним одредбом члана 43 до 46 Закона о судијама. 

 
У поступку преиспитивања, уколико Савет у складу са овим правилима донесе 

одлуку о постојању сумње у испуњеност услова, судији који је први пут изабран гарантује 
се право јавности и непосредости, право на образложену одлуку, право да одмах о 
покренутом поступку буде обавештен, да се упозна са предметом и пратећом 
документацијом и да сам или преко заступника пружи објашњење и доказе на своје 
наводе. 

 
Уколико Савет у поступку преиспитивања утврди да су достављени непотпуни или 

нетачни податци а од значаја за предлог првог састава Високог савета судства спровешће  
поступак разрешења у складу са дисциплинксим прекршајем прописаним одредбом члана 
90 став 1 тачка 16 Закона о судијама и прописаним поступком разешења. 



 
 
 

ДЕО ПРВИ 
 

С у м њ а 
 

Члан 3. 
 

Сумња да судија који је први пут биран испуњава критеријум стручности постоји, 
уколико приликом доношења предлога први састава Високог савета судства у примени 
основних мерила из члана 4 Критеријума и мерила није правилно оценио стручност 
кандидата који је предложен за избор. 

 
Сумња да судија који је први пут биран испуњава критеријум оспособљености 

постоји, уколико приликом доношења предлога први састава Високог савета судства у 
примени основних мерила из члана 6 Критеријума и мерила није правилно оценио 
оспособљеност кандидата који је предложен за избор. 

 
Сумња да судија који је први пут биран испуњава критеријујм достојности постоји, 

уколико се утврди да је први састав Високог савета судства према стању приликом избора 
и прибављеним подацима за судијске помоћнике, мишљења адвокатске коморе, 
принципала адвокатског приправника или мишљења руководиоца органа и организација у 
којима је судија радио, проистиче сумња да кандидат који је предложен за избор има 
моралне особине за вршење судијске функције, или пак постоје друге околности које 
указују на постојање сумње у испуњеност критеријума достојности. 

 
Приликом утврђивања постојања сумње у испуњеност критеријума достојности 

Савет ће имати у виду чињенице и околности које су постојале у тренутку доношења 
предлога, односно најкасније до доношења одлуке Народне скупштине РС о избору судије 
који се бира први пут.  

 
 

Мерила на основу којих се утврђује сумња у стручност и оспособљеност 
 

Члан 4. 
 

Савет сумњу у стручност и оспособљеност утврђује у складу са одредбом члана 4 
до 6 Одлуке о критеријумима и мерилима, а након што изврши проверу стручности и 
оспособљености кандидата који је изабран.   
 

ДЕО ДРУГИ 

ПОСТУПАК ПРЕИСПИТИВАЊА 

 

Члан 5. 
 

О питањима у поступку која нису уређена овим правилима примениће се одредбе 
Пословника Високог савета судства. 

 



Начин рада и одлучивање 
 

Члан 6. 
 

Савет ће образовати комисије у саставу од по три члана сталног састава Савета из 
реда судија. 

У раду комисије не учествују чланови првог састава Високог савета судства који су 
учествовали у доношењу предлога за први избор судија. 

Комисија спроводи поступак утврђивања сумње у испуњеност критеријума.  
Радом комисије руководи председник комисије, а председнике Комисија именује 

Савет.  
 Након спроведеног поступка из става 3. овог члана, уколико Комисија утврди 
постојање сумње у испуњеност критеријума стручност, достојности и оспособљености,  
доставља писмемни и образложени предлог одлуке Савету. 
 

Секретар комисије 
 

Члан 7. 
 

 Савет именује секретара комисије и његовог заменика,из реда запослених у 
Административној канцеларијиСавета. 
 Секретар комисији пружа стручну, административну и техничку помоћ. 
 
 

Јавност 
 

Члан 8. 
 

 Поступак пред Комисијом је отворен за јавност, изузев уколико судија који је први 
пут изабран не захтева да јавност буде искључена. 
 Јавност је увек искључена у поступку већања и гласања. 
 Поступак пред Високим саветом судства затворен је за јавност. 
 

Изузеће члана Савета 
 

Члан 9. 
 

На изузеће члана Савета примењују се одредбе члана 13. Пословника Високог 
савета судства. 

Изузеће може тражити председник, члан Савета и судија који је први пут биран, 
односно његов пуномоћник. 

Захтев се мора поднети писмено, најкасније три дана пре одржавања седнице 
Савета на којој се о предлогу Комисије одлучује, а изузетно, уколико су разлози за изузеће 
настали у том року од три дана, одмах по сазнању, уз образложење разлога. Председник и 
члан Савета захтев могу поднети и усмено на седници Савета, у ком случају ће се изјава 
унети у записник седнице. 

Захтев за изузеће може се поднети из разлога прописаних одредбом члана 13. став 
1. Пословника Високог савета судства. 

Одлуку о изузећу члана Савета доноси председник Савета, а о изузећу 
председника Савета одлучује Савет већином гласова. 

Члан Савета који је изузет не може учествовати у поступку преиспитивања 



предлога због којег је изузет. 
 

Административна канцеларија  
 

Члан 10. 
 

Административна канцеларија обезбеђује податке неопходне за примену 
критеријума и мерила и поступка који се преиспитује.  

 На захтев судије који је први пут биран Административна канцеларија омогућава 
му увид у списе предмета,  по одобрењу известиоца. 

Административна канцеларија формира предмете, према абецедном реду судија 
који су први пут бирани, а саставни део предмета су и све пријаве кандидата на Конкурсу 
који претходио доношењу предлога за први избор.  

Предмети се износе у рад известиоцу, који се одређује применом правила из 
Судског пословника о праву на природног судију. 

 
 
 
 
 

Рад Комисије 
 

Члан 11. 
 
 Известилац по пријему предмета врши проверу свих потребних података и доказа 
коришћених приликом доношења предлога за избор, проверава све друге пријаве 
кандидата који нису изабрани и о истом обавештава Комисију. 
 
 Известилац даје наредбу Административној канцеларији Савета за прибављање 
потребних доказа и одлучује о свим другим припремним радњама. 
 
 Комисија по пријему обавештења од стране известиоца, на седници утврђује 
чињенице из којих проистиче сумња у испуњеност критеријума стручности, 
оспособљености и достојности. 
 
 Уколико утврди да постоји сумња у стручност, оспособљеност и достојност, 
Комисија  Високом савету судства доставља писмени и образложени предлог за 
покретању поступка за разрешење. 
 
 Уколико утврди да не постоји сумња у стручност, оспособљеност и достојност,  
Комисија подноси Савету предлог за потврду предлога првог састава Високог савета 
судства за избор судије који се први пут бира. 
 

Члан 12. 
Покретање поступка разрешења 

 
 Високи савет судства на образложени предлог Комисије доноси одлуку о 
покретању поступка разрешења и утврђује разлог за покретање поступка разрешења. 
 
 У одлуци се наводе разлози из којих проистиче сумња, односно повреда поступка. 
 



 Против одлуке о покретању поступка разрешења није дозвољен правни лек. 
 
 
 
 

Рад Комисије уколико се покрене поступак разрешења, услед сумње у  
стручност, оспособљеност и достојност 

 
Члан 13. 

 
 Одлуку о покретању поступку разрешења Комисија доставља судији који је први 
пут изабран, без одлагања. 
 
 Комисија спроводи поступак утврђивања чињеница и разговора са судијом који је 
први пут изабран, а против кога је покренут поступак разрешења. 
 
 Судији који је први пут изабран, а против кога је покренут поступак разрешења, 
доставља се позив да се у року од 8 дана писмено изјасни о околностима и чињеницама 
наведеним у Одлуци. 
 
 Комисија по пријему писменог одговора, односно безуспешног протека рока, 
заказује  рочиште ради разговора са судијом који је први пут изабран. 
 
 
 Права судије који је први пут изабран 

 
Члан 14. 

 
 

У поступку пред Комисијом,  судија који је први пут изабран, има право: 
- да благовремено изврши увид у списе предмета и у све доказе на основу којих је 

донета одлука о покретању поступка разрешења; 
- да благовремено предложи извођење доказа и прибављање података од значаја 

за доношење одлуке; 
- да се изјасни, писаним путем и усмено на рочишту, о свим чињеницама, 

околностима и доказима од значаја за доношење одлуке; 
 - на пуномоћника. 
 

Рочиште 
 

Члан 15. 
 

 Радом комисије на рочишту руководи председник комисије. 
 
 Позив за рочиште се доставља судији који је први пут изабран или његовом 
пуномоћнику, најкасније осам дана пре одржавања рочишта а позив се можеуручити и 
телеграмом. 
 
 На рочишту, председник комисије констатује да ли су сва лица уредно позвана и да 
ли су уредно позвана лица оправдала свој изостанак.  
 



 У случају изостанка уредно позваних лица, комисија одлучује да ли ће се рочиште 
одржати или ће се одложити. 
 
 Известилац излаже стање у списима и спорна питања у предмету о којима ће се 
расправљати; затим се даје реч судији који је први пут изабран, односно његовом 
пуномоћнику, уз претходно упозорење да се у излагању изјашњавају о спорним питањима 
која су предмет расправе. 
 
 У току расправе могу се постављати питања и тражити додатна разјашњења о 
спорним питањима и околностима од значаја за одлучивање.  
 

Комисија на предлог известиоца одлучује већином гласова које ће доказе 
прибавити и које ће доказе извести на рочишту. 

 
Када комисија оцени да је чињенично стање у довољној мери испитано, закључује 

рочиште. 
 

Члан 16. 
 

О одржаном рочишту комисија сачињава записник, у који се уносе: ознака и број 
предмета; датум и време одржавања рочишта; име и презиме известиоца и чланова 
комисије и секретара комисије; име и презиме судије који је први пут изабран; имена 
пуномоћника и посматрача; податак да ли је расправа била јавна или је јавност била 
искључена; транскрипт, који садржи увод известиоца на рочишту, изјаве присутних лица, 
констатацију изведених доказа и усмена изјашњења на изведене доказе.  

Саставни део записника представља аудио запис. 
Записник потписују сви чланови комисије и секретар комисије. 

 
Предлог комисије 

 
Члан 17. 

 
По закљученом рочишту, на основу утврђеног чињеничног стања и оцене примене 

материјалног права, комисија већином гласова утврђује образложени предлог одлуке и 
доставља га Савету. 

 
О већању и гласању сачињава се посебан записник. 

 
 
 
 

Одлуке Савета 
 

Члан 18. 
 

 По пријему предлога Комисије, Савет може донети одлуку којом: 
1. Потврђује предлог првог састава Високог савета судства; 
2. Утврђује испуњеност разлог за разрешење и разрешава судију судијске 

функције. 
 
Одлуку којом потврђује предлог првог састава Високог савета судства Савет доноси 



уколико не постоји сумња у стручност, оспособљеност и достојност судије који је први 
изабран. 

 
Одлуку којом утврђује разлог за разрешење и разрешава судију судијске функције 

Савет доноси уколико утврди разлоге из којих проистиче да кандидат који је изабран не 
испуњава критеријум стручности, оспособљености или достојност. 

 
Савет може Комисији да врати у рад предмет, уз навођење разлога.  
 
 

Правни лек 
 

Члан 19. 
 
 Против одлуке о престанку судијске функције судија који је разрешен може у року 
од 15 дана од дана достављања одлуке изјавити приговор Високом савету судства. 

Одлука о престанку судијске  функције поставје правоснажна када је потврђена у 
поступку по приговору или истеком рока за изјављивање приговора ако приговор није 
изјављен. 

 

 
Члан 20. 

 
 Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Рeпублике Србије“. 
 

 

 

 

 

 


