
 
Образац ВСС-1/2015 

 

КАНДИДАЦИОНА ПРИЈАВА 

ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЗ РЕДА СУДИЈА КОГА 

ПРЕДЛАЖЕ СЕДНИЦА СВИХ СУДИЈА ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ СУДА 

 

 

За кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија седница свих судија 

__________________  суда у ___________________________________             __,  

             (назив суда)                                                             (седиште суда) 

или  _______________________________  __________________________________ 

                    (набројати све судове уколико кандидата предлаже седница више судова) 

П Р Е Д Л А Ж Е 

 

__________________ _____    ____________________________ 

(име и презиме судије кандидата)                               (суд у коме врши судијску функцију) 

 

Уз пријаву прилаже се: 

 Изјава кандидата о прихватању кандидатуре; 

 Одлука седнице свих судија једног или више судова; 

 Лични подаци о кандидату; 

 Професионални подаци о кандидату; 

 Овлашћење лица да поднесе кандидациону пријаву. 

 

 

У ____________________, _______________ 

                  (место)                       (датум) 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 

    _    _____________________ 

(име и презиме) 

 

    _    _____________________ 

(функција) 

 

   _    _____________________ 

 (суд у коме врши судијску функцију) 

 

   _    _____________________ 

 (својеручни потпис)  



 
Образац ВСС-2/2015 

 

КАНДИДАЦИОНА ПРИЈАВА 

ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЗ РЕДА СУДИЈА КОГА 

ПОДРЖАВА НАЈМАЊЕ 20 СУДИЈА 

 

 

За кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија подносим 

 

П Р И Ј А В У 

 

 

      _______________________      _____________________________ 

(име и презиме судије кандидата)    (суд у коме врши судијску функцију) 

 

 

 

 

 

 

Уз пријаву се прилаже: 

 

 Образац са потписима најмање 20 судија; 

 Лични подаци о кандидату; 

 Професионални подаци о кандидату. 

 

 

 

 

У ____________________, _______________ 

                 (место)                        (датум) 

 

 СУДИЈА КАНДИДАТ 

 

   _    _____________________  

(име и презиме) 

 

   _    _____________________ 

 (суд у коме врши судијску функцију) 

 

   _    _____________________ 

 (својеручни потпис)  

 

  



 
Образац ВСС-3/2015 

 

КАНДИДАЦИОНА ПРИЈАВА 

ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЗ РЕДА СУДИЈА СА 

ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА 

КОГА ПОДРЖАВА СЕДНИЦА СВИХ СУДИЈА СУДА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

АТУНОМНИХ ПОКРАЈИНА 

 

 

 

За кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија седница свих судија 

__________________  суда у ___________________________________  __,  

             (назив суда)                                                             (седиште суда) 

или  _________________________________________________________________ 

                    (набројати све судове уколико предлажће седница више судова) 

П Р Е Д Л А Ж Е 

_______________________        ______________________________ 

   (име и презиме судије)                         (суд у коме врши судијску функцију) 

 

Уз пријаву прилаже се: 

 Изјава кандидата о прихватању кандидатуре; 

 Одлука седнице свих судија једног или више судова; 

 Лични подаци о кандидату; 

 Професионални подаци о кандидату; 

 Овлашћење лица да поднесе кандидациону пријаву. 

 

У ____________________, _______________ 

                  (место)                       (датум) 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 

 ________________________ 

(име и презиме) 

 

 ________________________ 

(функција) 

 

 _______________________ 

 (суд у коме врши судијску функцију) 

 

______________________ 

 (својеручни потпис)  



 
Образац ВСС-4/2015 

 

КАНДИДАЦИОНА ПРИЈАВА 

ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЗ РЕДА СУДИЈА 

(кандидат из Врховног касационог суда, Прекршајног апелационог суда, Привредног 

апелационог суда и Управног суда) 

 

 

 

За кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија подносим 

 

П Р И Ј А В У 

 

        _______________________              _____________________________ 

 (име и презиме судије кандидата)           (суд у коме врши судијску функцију) 

 

 

 

 

Уз пријаву прилаже се: 

 

 Лични подаци о кандидату; 

 Професионални подаци о кандидату. 

 

 

 

 

 

У ____________________, _______________ 

               (место)                           (датум) 

 

 

СУДИЈА КАНДИДАТ 

 

_______________________________ 

(име и презиме) 

 

__________________________________ 

 (суд у коме врши судијску функцију) 

 

______________________ 

 

 (својеручни потпис)  

 

  



 
Образац ВСС-5/2015 

 

КАНДИДАЦИОНА ПРИЈАВА 

ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЗ РЕДА СУДИЈА 

СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА КОГА ПОДРЖАВА НАЈМАЊЕ 

20 СУДИЈА СУДА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА 

 

 

 

За кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија подносим 

 

П Р И Ј А В У 

 

 

      _______________________               _____________________________ 

(име и презиме судије кандидата)            (суд у коме врши судијску функцију) 

 

 

 

 

 

Уз пријаву се прилаже: 

 

 Образац са потписима најмање 20 судија; 

 Лични подаци о кандидату; 

 Професионални подаци о кандидату. 

 

 

 

 

У ____________________, _______________ 

                 (место)                        (датум) 

 СУДИЈА КАНДИДАТ 

 

_______________________________ 

(име и презиме) 

 

__________________________________ 

 (суд у коме врши судијску функцију) 

 

______________________ 

 (својеручни потпис)  

 

  



 
Образац ВСС-6/2015 

 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ 

ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЗ РЕДА СУДИЈА 

 

 

 

 

 

Прихватам кандидатуру за изборног члана Високог савета судства из реда судија коју је 

предложила___________________________________________________________________

______________________________________________    __________. 

            (седница свих судија једног или више судова који предлажу кандидата) 

 

 

 

 

 

 

 

У ____________________, _______________ 

                 (место)                         (датум) 

 

 

 СУДИЈА КАНДИДАТ 

 

 ________________________ 

 (име и презиме) 

 

 _______________________________ 

 (суд у коме врши судијску функцију) 

 

______________________ 

 (својеручни потпис)  

  



 
Образац ВСС-7/2015 

П О Д Р Ш К А 

КАНДИДАТУ ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЗ РЕДА 

СУДИЈА 

 

 

Подржавамо кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија коју 

подноси судија  

 

 

    __________________________    __________________________________ 

(име и презиме судија кандидата)                            (суд у коме врши судијску функцију) 

 

 

Име и презиме судије и суд                 Својеручни потпис 

у коме врши судијску функцију 

  

1. _________________________________         

2. _________________________________         

3. _________________________________         

4. _________________________________         

5. _________________________________         

6. _________________________________         

7. _________________________________         

8. _________________________________         

9. _________________________________         

10. _________________________________        

11. _________________________________        

12. _________________________________        

13. _________________________________        

14. _________________________________        

15. _________________________________        

16. _________________________________        

17. _________________________________        

18. _________________________________        

19. _________________________________        

20. _________________________________        

  



 
Образац ВСС-8/2015 

 

ЗАПИСНИК 

БИРАЧКОГ ОДБОРА О УТВРЂЕНИМ КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА НА 

БИРАЧКОМ МЕСТУ 

 

1. Бирачки одбор за бирачко место број ______________ у _________________ 

састао се  ___________ године у ________ сати.  

2.  

Присутни су: 

 

1. ______  __________ 

2. ___       _____________ 

3. ___        _____________ 

 

3. Бирачки одбор је у __________сати отворио бирачко место.  

4. Бирачки одбор је проверио гласачку кутију у присуству судије-бирача 

_________________________________  који је први дошао на бирачко место.  

                     (име и презиме и редни број из списка) 

 

Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контролни лист који су 

потписали чланови бирачког одбора и први судија – бирач, убачен је у кутију и кутија 

запечаћена у присуству првог судије – бирача, после чега је почело гласање.  

 

5. На бирачком месту ПРИСУСТВОВАЛИ СУ / НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ  

домаћи и страни посматрачи           

 

6. Бирачко место је затворено и гласање је закључено у ___________сати.  

 

7. После затварања бирачког места, бирачки одбор је утврдио:  

 

 број примљених гласачких листића:    

 број неупотребљених гласачких листића: __________ 

 број неважећих гласачких листића:    

 број важећих гласачких листића за сваког кандидата:    

 број судија-бирача према изводу из бирачког списка: __________ 

 број судија-бирача који су изашли на гласање пребројавањем заокружених редних 

бројева на изводу из бирачког списка: ___________ 

 отворио гласачку кутију у којој је ПРОНАШАО / НИЈЕ ПРОНАШАО контролни 

лист. 

 утврдио број судија који су гласали, на основу укупног броја гласачких листића у 

кутији и тај број је __________ 
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8. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки 

листићи и важећи гласачки листићи (за сваког кандидата) стављени су у 

посебне коверте које се печате са назнаком о којим листићима се ради и броју 

листића у коверту. 

 

9. Гласачки листић који је био залепљен на гласачку кутију стављен је у посебан 

омот, са назнаком на омоту – „листа кандидата“. 

 

10. Бирачки одбор завршио је рад _______________________ у _____сати.  

 

11. Примедби БИЛО / НИЈЕ БИЛО: ___________     

            

                                                                                         ______________________ 

 

Записник је сачињен у четири примерка од којих два за Изборну комисију, један за 

бирачки одбор и један за јавност. 

 

 

 

БИРАЧКИ ОДБОР: 

 

 

1. ______  __________ 

 

2. ______  __________ 

 

3. ______  __________ 

  



 
Образац ВСС-9/2015 

ЗАПИСНИК 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА 

 

Изборна комисија предала је дана       бирачком одбору за 

бирачко место број       у           

                           (назив суда) 

следећи изборни материјал: 

 

1. Оверени извод из бирачког списка за суд: 

             

             

             

 

2. Утврђену листу кандидата за судове: 

             

             

             

 

3. Гласачке листиће за судове: 

             

             

             

 

4. Контролни лист за листу: 

             

             

             

 

5. Образац записника бирачког одбора о утврђеним коначним резултатима избора на 

бирачком месту 

             

             

             

 

6. Кутија за гласање: комада     

7. Параван за гласање: комада    

8. Прибор за печаћење 

9. Прибор за писање 

10. Омоти за одлагање гласачких листића: комада     

 

Бирачки одбор примио је изборни материјал наведен од тач.1-10. 

Записник је сачињен у два примерка, од којих је један за Изборну комисију, а један за 

бирачки одбор.  

 

Председник бирачког одбора,   

За бирачко место број:       за Изборну комисију, 

 

                   



 
Образац ВСС-10/2015 

ЗАПИСНИК 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 
 

Бирачки одбор  за бирачко место број     у       

                                                     (назив суда) 

предао је дана       Изборној комисији следећи изборни матерјиал: 

 

1. Записник бирачког одбора о утврђеним коначним резултатима избора на бирачком 

месту, примерака:    

2. Оверени извод из бирачког списка по коме су гласали судије – бирачи:     

3. Неупотребљени гласачки листићи, по записнику, у запечаћеном омоту, за листу:  

             

             

             

(назив листе и број неупотребљених гласачких листића) 

 

4. Неважећи гласачки листићи, по записнику, у запечаћеном омоту, за листу:  

             

             

             

(назив листе и број неважећих гласачких листића) 

5. Важећи гласачки листићи за сваког кандидата, по записнику, у запечаћеном омоту, 

за листу:  

             

             

             

(назив листе, име и презиме сваког кандидата и број важећих гласачких листића за 

сваког кандидата) 

6. Контролни лист, по записнику, за листу: 

             

             

             

(назив листе и број) 

7. Кутија за гласање: комада     

 

Изборна комисија је примила изборни материјал наведен од тач.1-7                                 

БЕЗ ПРИМЕДБИ / СА ПРИМЕДБАМА        

 

Бирачки одбор НИЈЕ ИМАО / ИМАО ЈЕ ПРИМЕДБЕ на предају изборног 

материјала            

Записник је сачињен у два примерка, од којих је један за Изборну комисију, а један 

за бирачки одбор.  

 

Председник бирачког одбора,   

За бирачко место број:       за Изборну комисију, 

 

              
 


