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Драгане Бољевић 

судије Апелационог суда у Београду – кандидата за члана Високог савета судства 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

Захваљујем пре свега, колегиницама и колегама из мог, Апелационог суда у Београду, што 

су ми указали тако снажно поверење када су ме предложили за кандидата за члана Високог 

савета судства. Када се зна да се за члана Савета бирају судије чије особине – стручност, 

искуство, разумевање правосуђа, способност да размењује аргументе и залагање за 

независност указују на то да су способне да се одупру притисцима и очувају сопствену 

независност да би, у оквиру Савета, биле гарант независности свих судија и судова, онда 

бити једини предложени кандидат и добити тако велику подршку у сопственом суду, за 

мене је, само по себи, велико признање и част. 

Уверена сам да то поверење дугујем начину на који сам се до сада залагала за одговарајуће 

услове рада у судовима и за принципијелност у питањима која се тичу статуса судија. Тако 

сам поступала, и тако ћу поступати, зато што је за мене судијски посао најбољи и 

најлепши посао за правника, што је он и више од тога – мисија нас судија да нашим 

поступањима и одлукама законито и правично разрешавамо спорове, оснажимо поверење 

грађана који дођу пред нас, а тиме допринесемо и друштвеној стабилности која је 

предуслов сваког бољитка.  

Досадашње животно и професионално искуство дају ми основа за претпоставку да ће и 

надаље бити много посла и изазова пред свима нама, па тиме и у раду Високог савета 

судства, али и уверење да ћу и надаље принципијелно поступати у вези са питањима које 

се тичу наше судијске професије.  

И као члан Савета, као и до сада, имала бих у виду да судство у Србији није од јуче, пошто 

је оно, чак и кад се само има у виду његово трајање од успостављања наше модерне 

државности, старије од два века. Правна традиција у Србији постоји и тиме треба да се 

поносимо. А да бисмо имали штогод боље да оставимо нашим покољењима, треба наш 

судски систем и да сагледавамо критички и чинимо га бољим. Зато сматрам да је 

неопходно да знамо и друге судске системе, јер ће нам то помоћи да уочимо њихове добре 

стране, али и да препознамо оно што је добро код нас, а тога и те како има, и да затим 

размислимо која добра решења су код нас примењива, на који начин, и да ли одмах, јер 

ћемо само таквом анализом примењивости добрих и логичних поступања, а не копирањем 

форми, побољшавати наше судство. 



Полазећи од правног оквира и надлежности Високог савета судства, оно чему бих тежила 

и за шта бих се залагала уколико будем изабрана за члана Савета јесте, пре свега: 

• да останем у интезивном контакту са колегиницама и колегама судијама да им 

будем доступна за све што уоче као проблем или изнесу као могућност или предлог,  

да о томе размислим и да се за то заложим уколико уочим да је корисно за систем и 

могуће за примену 

• већа отвореност и доступност и самог Савета и његових чланова, тонско снимање 

седница, објављивање записника са седница у кратком року након одржаних 

седница, успостављање редовних годишњих контаката Савета са судијама на којима 

би се расправљала актуелна питања и предлози за боље функционисање система 

• залагање за одлучније и активније деловање Савета као органа чија је уставна 

дужност да сам буде независан како би обезбедио независност и самосталност 

судија и судова; ту, пре свега, мислим на то да Савет треба јасно, брзо и одлучно да 

реагује на сваки покушај угрожавања или повреде достојанства судија и ауторитета 

судства, као и њихове независности 

• доследно спровођење законом поверене надлежности Савета да даје мишљење о 

законима који уређују положај судија, организацију и поступање судова и оних 

закона које судови примењују или су од значаја за обављање судијске функције; 

Савет мора да се избори за благовремено учествовање у разматрању свих закона, 

почев од најаве њиховог доношења или измене, и да систематично и активно у томе 

учествује 

• залагање да се Савет мобилише за успостављање законског оквира који би му 

омогућио да судије и сви запослени буду под ингеренцијом Савета, који треба 

заиста да преузме управљање целином судског система 

• што непристраснији и предвидивији поступак за избор судија и за њихово 

напредовање, приликом кога ће бити пажљиво и свестрано разматране личне и 

професионалне карактеристике свих кандидата, а одлуке о избору односно 

напредовању садржавати разлоге због којих је тај, у односу на остале кандидате, 

изабран 

• унапређење вредновања рада судија тако да буде обезбеђена обука чланова 

комисија да би обављали вредновање на стандардизован и поуздан начин, да 

чланови комисија буду из исте области као и судија чији рад вреднују, да правичан 

поступак вредновања обухвати разговор са судијом чији се рад вреднује коме би 

било омогућено да и сам укаже на добре стране свог рада или специфичности 

услова у којима ради, и да буде дат барем подједнак значај квалитету и 

одговарајућим критеријумима и мерилима за његову оцену  

• таква обука судија која би гарантовала да у судство улазе и у њему напредују људи 

од интегритета и са одличним правничким квалификацијама, невезано од тога којим 

путем су те квалификације стечене  



• садржајни програми интерактивне сталне обуке који би били увек доступни и 

предвидиви, тако да би судије могле барем за годину дана унапред да планирају 

обуку за коју ће се определити и време у којем ће бити на обуци 

• унапређење система дисциплинске одговорности судија тако да се поступање 

судије посматра с обзиром на конкретне услове у суду у односу на остале колеге тог 

и других судова у истој материји и да се води рачуна о томе да наступање штетне 

последице проистиче из неоправданог понашања судије, тако да се не дозволи да 

судија буде подвргнут дисциплинској одговорности произвољно и због 

неодговарајућих услова рада 

• анализа узрока неравномерног оптерећења судија и судова, идентификовање 

могућих мера које би требало применити да би се неравномерна оптерећеност 

отклонила и примена тих мера. 

Будући да су контакти судија међусобно и са члановима Високог савета судства од 

изузетне важности и за судство, ја и овом приликом остајем отворена за ваша питања, 

сугестије и предлоге.  

С поштовањем, 

 

 

Драгана Бољевић 

судија Апелационог суда у Београду  

 

 

 

 


