
 

На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (,,Службени гласник 

РС“, бр. 116/08, 101/08, 88/11 и 106/15) и члана 53. Пословника о раду Високог савета 

судства (,,Службени гласник РС“, бр. 29/13 и 4/16), 

 

 Високи савет судства на седници одржаној  25. октобра 2016. године, донео је  

 

 

ОДЛУКА О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА  О РАДУ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Члан 1. 

У Пословнику о раду Високог савета судства (,,Службени гласник РС“, бр. 29/13 и 

4/16), после члана 27. додаје се назив чланова и  чл. 27а до 27в који гласе: 

 

 

,,Начин рада и одлучивања Савета у случајевима политичког утицаја на рад 

судства 

 

Члан 27а 

 

Судија, који сматра да постоји политички утицај на његов рад, може  писмено да се 

обрати  Савету. 

Председник Савета по сопственој иницијативи, на предлог једног члана Савета или 

на основу обраћања судије из става 1. овог члана сазива седницу Савета  на којој ће се 

разматрати постојање политичког утицаја на рад судства. 

 Обраћање судије из става 1. овог члана, иницијатива председника Савета и предлог 

члана Савета из става 2. овог члана мора бити образложено. 

Седница се сазива без одлагања. 

Председник Савета унапред утврђује дневни ред седнице на којој се разматра 

постојања политичког утицаја на рад судства  и о тако утврђеном дневном реду се не гласа 

и он се не може мењати. 

 

Члан 27б 

Седница се може одржати иако није присутна већина чланова Савета. 

У случају из става 1. овог члана  одсутни чланови Савета гласају путем телефона,  

e-maila или телефакса. 
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Члан 27в 

Савет, након одржане седнице, обавештава јавност о закључцима са седнице 

Савета путем одржавања конференције за новинаре, давањем саопштења средствима 

јавног информисања или објављивањем закључака на интернет страници Савета.“ 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

 

Број:012-02-134 /2016-01 

У Београду, 25. октобра 2016. године 

 

Председник 

Високог савета судства, 

Драгомир Милојевић, с.р. 

 

 

 


