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Коментари Алумни клуба Правосудне академије на
Нацрт Законa о Високом савету судства

Ради  прегледности  чланови  Нацрта  Закона  о  Високом  савету  судства
предложени од стране Министарства правде су написани црном бојом текста, док су
коментари Алумни клуба нписани црвеном бојом текста.

Закон
о Високом савету судства

Начин рада

Члан 18.
Седнице Савета су јавне, а Савет може да одлучи да седница буде затворена за

јавност, у складу са Уставом, законом и актом Савета .
Седницу Савета сазива председник Савета у случају предвиђеном Пословником

о раду Савета или на предлог најмање три члана Савета.
Савет одржава седницу ако је присутно најмање осам чланова Савета.

Предлажемо да се после става 1. дода став 2 који би гласио:

Седнице савета се оптички и аудио снимају и емитују у реалном времену на 
Интернет страници Савета.

Наведено  решење  би  повећало  транспарентност  у  раду  Савета  и  позитивно
утицало на поверење грађана у судство. Поред тога, једна од основних функција савета
јесте  избор  судија  и  председника  судова.  Према  садашњој  пракси,  одлучивање  о
именовањима у судству је пред Народном скупштином било јавно преношено преко
Интернета  (седнице  надлежног  Одбора  за  правосуђе),  односно  преко  телевизијског
програма (седнице у пленуму), па би ову праксу требало наставити.

Заступљеност судова

Члан 26.
Изборни чланови Савета из реда судија бирају се из следећих судова:
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1) један из Врховног суда;
2) један из апелационих судова и Управног суда;
3) један из виших судова;
4) један из привредних судова и Привредног апелационог суда;
5) један из основних судова; 
6) један из прекршајних судова и Прекршајног апелационог суда. 

Сматрамо да би два изборна члана савета из реда судија требало да буду бирани
из реда судија основних судова. У питању је убедљиво највећа изборна јединица која
броји неколико пута више судија у односу на неке од осталих предложених изборних
јединица. Уколико би се из редова судија основних судова бирао само један изборни
члан Савета,  била би повређена одредба члана  151 став 3  Устава Републике Србије
према  којој  се  приликом  избора  судија  у  Високи  савет  судства  води  се  рачуна  о
најширој представљености судија. 

Представљање кандидата

Члан 35.
Сваки кандидат има једнако право на представљање судијама. 
Изборна комисија утврђује рок за представљање кандидата који не може бити

краћи од 60 дана. 
Изборна  комисија  утврђује  распоред  представљања  кандидата  у  седишту

апелационог суда и о њему обавештава све судије према врсти и степену суда (члан
26). 

Председник  суда  дужан  је  да  дозволи  судијама  присуство  на  представљању
кандидата у седишту апелационог суда на чијој се територији налази.   

Изборна  комисија, уз  сагласност  кандидата,  организује  видео  снимање
представљања кандидата у апелационом суду и тако добијени видео записи објављује
на интернет страници Савета. 

Кандидат има право на плаћено одсуство за дане када се представља у седишту
апелационог суда.

Кандидат  има  право  да  се  непосредно  представи  судијама  и  у  другом  суду
према врсти и степену суда (члан 26).

Савет  обезбеђује  надокнаду  путних  трошкова  кандидата  за  представљање  у
седишту апелационог суда.

Предлажемо измену става 3. тако да гласи:

Изборна  комисија  утврђује  распоред  представљања  кандидата  у  свим
судовима и о њему обавештава све судије према врсти и степену суда (члан 26). 

Сматрамо  да  свим  кандидатима  треба  омугућити  једнак  третман  у
представљању према врсти и степену суда,  те да распореди представљања треба да
буду унапред дефинисани. Стога се не треба ограничавати само на судове у седишту
апелација, јер судије које чине бирачко тело судијску функцију врше у свим судовима.
Следом  наведеног,  требало  би  изменити  и  остале  одредбе  овог  члана,  тако  да
кандидати имају право на плаћено одсуство за све дане представљања у току кампање.
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IV  ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА САВЕТА

Разлози за престананк фукције

Члан 54.
Председнику Врховног суда функција у Савету престаје престанком функције

председника Врховног суда.
Изборном члану Савета функција престаје истеком мандата. 
Пре  истека  мандата  изборном  члану  Савета  функција  престаје  ако  сам  то

затражи,  ако  буде  осуђен  за  кривично  дело  на  казну  затвора  од  од  најмање  шест
месеци, ако му престане држављанство Републике Србије, ако постане члан политичке
странке, ако постане недостојан за вршење функције члана Савета или ако функцију
члана Савета не врши у складу са Уставом и законом.  

Изборном члану Савета из реда судија функција у Савету престаје и престанком
судијске функције. 

Изборном  члану  Савета  кога  бира  Народна  скупштина  функција  у  Савету
престаје и ако трајно изгуби радну способност за вршење функције члана Савета или
испуни опште услове за старосну пензију.

Губитак радне способности за обављање функције члана Савета утврђује се на
основу стручног налаза и мишљења овлашћене здравствене установе.

Надлежни суд дужан је да достави Савету правноснажну одлуку о осуди члана
Савета на казну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је прописати изузетак - да изборном члану Савета кога бира Народна
скупштина  не  може престати  мандат  док на  функцију не  ступи  новоизабрани члан
Савета кога бира Народна скупштина.

Наведени  изузетак  би  имао  примену  у  случају  да  је  Народна  скупштина
распуштена,  због чега не може извршити своју законску обавезу избора новг  члaна
Савета. Овим правилом би се предупредила могућа блокада у раду Савета.


