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25. фебруар 2013 

 

Министарство правде и државне управе  

Министру правде Николи Селаковићу 

 

Поштовани господине Селаковићу, 

Још од августа 2012. указивали смо на неприхватљивост да се правна држава 

гради са оним ко је принципе правне државе озбиљно и континуирано 

кршио, као што су то чинили чланови Високог савета судства (ВСС) и 

Државног већа тужилаца (ДВТ) и да је предуслов за успешно решавање 

проблема у правосуђу стварање правног оквира (доношење закона о 

ВСС/ДВТ) за избор нових састава ВСС и ДВТ из реда судија и тужилаца и 

избори за те чланове. 

Нажалост, значај овог питања није био препознат. Једини правосудни 

закони на чијој измени се није радило су управо закони о ВСС и ДВТ. 

Штавише, изради нацрта Нациoналне стратегије реформе правосуђа 

(Стратегија) приступило се са садашњим саставима ВСС/ДВТ. Такав 

приступ баца сенку на све што се ради и планира у вези са правосуђем и 

рађа сумњу да власт жели да управља правосуђем преко садашњих чланова 

ВСС и ДВТ чији је легитимитет и кредибилитет урушен, а капацитети да 

обављају своје законске обавезе недостајући.  

Несумњиво је да у изради Стратегије морају учествовати ВСС и ДВТ, али је 

такође несумњиво да то не треба да буду ВСС и ДВТ у овом саставу. Према 

томе нужно се, као први потез, пре него што се приступи изради 

Стратегије, намеће као неопходно да се изаберу нови чланови ВСС и ДВТ, 

на шта упозоравамо већ дуже од пола године. 

Удружења судија и тужилаца, доследно увиђајући да је избор новог ВСС и 

ДВТ од кључног значаја за било који потез у правосуђу, ставила су до знања 
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да ће се у рад на Стратегији укључити након што буде постигнута 

сагласност око питања промене садашњих састава ВСС/ДВТ.  

Слободни смо да Вам укажемо и на постојање методолошких недостататака 

у изради Стратегије. Стратегија се ради у одсуству анализе проблема у 

правосуђу као почетне основе за њено доношење, у подгрупама чији је 

састав неусаглашен и по структури и по бројности, на начин да се 

подгрупама достављају материјали који би, у ствари, требало да буду 

продукт њиховог рада, међу којима и ациони планови, иако би они требало 

да буду формулисани тек после завршетка Стратегије. Посебно је озбиљно 

што чланови Радне групе који су представници важних правосудних 

институција износе личне, а не званичне ставове о Стратегији, па су тако 

доприноси тих институција изради Стратегије недовољни.  

Желимо да Вас и овом приликом обавестимо да је став оба удружења и 

даље непромењен и да је, независно од питања утврђивања Стратегије:  

- неприхватљиво да се са ВСС и ДВТ у садашњим саставима доносе 

стратешке одлуке (у вези са избором председника судова, вредновањем рада 

судија и тужилаца, њиховим распоређивањем) 

-  неопходно да се без одлагања створи правни оквир (доношење закона о 

ВСС/ДВТ) и да се спроведу избори за нове чланове ВСС и ДВТ из реда судија 

и тужилаца. 

Суочена са недостатком воље да се поступи по правилима струке у 

довољном временском периоду, па и у протеклом времену рада на 

Стратегији, удружења судија и тужилаца неће се даље ангажовати на 

изради Стратегије.   

Вашој пажњи препоручујемо документ у прилогу овог писма, који су 

израдили представници Друштва судија и Удружења тужилаца, као 

чланови Радне групе за израду Стратегије, у коме за сваки од изложених 

ставова дајемо одговарајућу аргументацију.  

Сматрајући да још увек постоји простор да се отклоне указани недостаци,    

с поштовањем, 

 

Драгана Бољевић                                                                                      Горан Илић 

председница Друштва судија                          председник Удружења тужилаца 

 


