
ПЛАН АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА  

ДЕЦЕМБАР 2010 – СЕПТЕМБАР 2011 
 

МЕСЕЦ БРОЈ АКТИВНОСТ РОК НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН 

ИНДИКАТОР КОМЕНТАР 

Јануар 

2011. 

      

 1.  Рад на изменама и 

допунама 

Правилника о 

раду Изборне 

комисије  

- 17.01.2011. 

(понедељак) 

- 18.01.2011.(уторак) 

објављивање 

Адм.канц.ВСС 

и ВСС у 

сарадњи са 

Изборном 

комисијом 

Измене и допуне 

Правилника 

објављене у 

Службеном 

гласнику РС  

 

 2.  Упућивање судија  11.01.2011. (уторак) ВСС   

 3.  Председник ВСС 

доноси одлуку о 

отпочињању 

поступка 

предлагања 

кандидата за 

избор изборних 

чланова ВСС из 

реда судија  

20.01.2011.(четвртак) Председник 

ВСС 

Одлука објављена у 

Сл.гл.РС и 

достављена 

председнику 

Изборне комисије 

 

 4.  Изборна комисија 

ВСС доноси 

Одлуку о 

изборним 

радњама и 

роковима  

 

24.01.2011.(понедељак) Изборна 

комисија ВСС 

Донета одлука и 

достављена 

председницима 

судова 

 



 5.  Правилник о 

вредновању рада 

судија и 

председника 

судова  

 

Друга половина 

фебруара 

ВСС   

 6.  Формирање 

предмета у ВСС 

преузетих од 

Уставног суда 

 

Крај јануара и цео 

фебруар 

ВСС – 

писарница, 

адм.канц. 

  

 7.  Формирање 

предмета по 

изјављеним 

приговорима 

неизабраних 

судија 

 

Крај јануара ВСС – 

писарница, 

адм.канц. 

  

 8.  Попуњавање 

адм.канц.ВСС 

Крај фебруара  Расписивање огласа 

за попуну радних 

места по Акту о 

систематизацији 

 

 

 

 

Фебруар 

2011. 

      

 9.  Подношење 

кандидационих 

пријава и 

формулара 

Изборној 

7.02.2011. (понедељак) – 

15 дана од дана 

објављивања Одлуке 

председника ВСС о 

отпочињању поступка 

Судови  Достављене и 

проглашене 

кандидационе 

пријаве 

 



комисији предлагања кандидата 

 

 10.  Утврђивање 

коначне листе 

кандидата 

15.02.2011. (уторак) Изборна 

комисија ВСС 

Утврђена коначна 

листа кандидата и 

објављена у Сл.гл. 

 

Март 

2011.  

      

 11.  Одређивање 

бирачких места  

 

10 дана пре одржавања 

избора 

   

 12.  Избори за изборне 

чланове ВСС из 

реда судија 

28.02.2011.(понедељак)  Изборна 

комисија, 

бирачки 

одбори 

Спроведени  избори, 

уз мониторинг ЕК, 

СЕ, ОСЦЕ, САД 

Амб. 

 

 13.  Поступак по 

жалби  

рок од 3 дана  Жалбени поступак 

спроведен уз 

мониторинг ЕК, СЕ, 

САД Амб., ОСЦЕ 

 

 

 14.  ВСС предлаже 

кандидатe за 

стални састав 

ВСС Народној 

скупштини 

 

 

Чим почне заседање 

Народне скупштине, 

почетак марта 2011. 

ВСС Народна скупштина 

РС изабрала изборне 

чланове ВСС из 

реда судија 

 

 15.  ВСС бира 

заменика 

председника ВСС  

и одређивање 

суда у коме ће 

судије првог 

Након избора сталног 

састава, нпр.15.03.2011. 

ВСС Изабран заменик 

председника ВСС 

 



састава ВСС 

наставити 

судијску 

функцију  

 

 16.  Рад на доношењу 

нових 

критеријума и 

мерила за избор 

судија у сарадњи 

са експертима 

Пре него што се 

формирају радна тела 

која би требала да 

примењују те 

критеријуме и мерила 

ВСС Доставити предлог 

разрађених 

критеријуме и 

мерила 

коелгијумима судија 

и струковним 

удружењима, пре 

него што се исти 

доставе 

Венецијанској 

комисији на 

мишљење 

 

 

 17.  Формирање три 

радна тела која ће 

чинити 

новоизабрани 

чланови сталног 

састава ВСС као и 

чланови ВСС из 

реда професора и 

адвоката који ће 

извршити увид у 

сваки од предмета 

кандидата као и 

преиспитивање 

одлука донетих 

 ВСС Формирана радна 

тела 

 



децембра 2009. 

године (у односу 

на неизабране 

судије, судије 

изабране на 

трогодишњи 

мандат и судије 

изабране на 

сталну функцију)   

 

 18.  Утврђивање 

динамике 

поступања у 

процесу 

преиспитивања 

 ВСС ВСС утврђује 

методологију рада и 

временски оквир у 

којем ће се 

извршити увид у 

предмете и 

преиспитати одлуке 

за неизабране 

судије, судије 

изабране на 

трогодишњи мандат 

и судије изабране на 

сталну функцију) 

 

 

 19.  Конкурс за 

председнике 

судова 

 

Одмах након избора 

сталног састава ВСС 

ВСС Расписан конкурс; 

обрађене пријаве; 

 

 20.  Стални састав 

ВСС разрађују и 

усваја мерила и 

критеријуме за 

 ВСС   



избор  

  

 21.  Измена Одлуке о 

броју судија у 

судовима у РС 

Након утврђивања 

динамике рада радних 

тела и временског 

оквира за поступање 

ВСС Објављена одлука у 

Сл.гл.РС и једним 

дневним новинама 

 

 22.  Отпочињање рада 

на преиспитивању 

одлука за 

неизабране судије 

који спроводе 

формирана радна 

тела, што 

укључује увид у 

сваки 

појединачни 

предмет, 

интервјуе са 

сваким 

кандидатом и 

образложене 

одлуке 

 

Цео март 2011. Радна тела 

ВСС 

  

 23.  Преиспитивање 

одлука ВСС за 

судије које су 

изабране на 

трогодишњи 

мандат   

 

Цео март 2011. Радна тела 

ВСС 

  

Април 

2011.  

      



 24.  Преиспитивање 

одлука за 

неизабране судије  

   

 

 

Цео април 2011. Радна тела 

ВСС 

  

 25.  Преиспитивање 

одлука ВСС за 

судије које су 

изабране на 

трогодишњи 

мандат   

 

 

Цео април 2011. Радна тела 

ВСС 

  

 26.  Спровођење 

поступка за избор 

председника 

судова у РС 

 ВСС Формирање 

комисија за 

обављање разговора 

са кандидатима; 

заказани и обављени 

разговори са 

кандидатима 

 

 

Мај 

2011. 

      

 27.  Предлагање 

кандидата за 

избор 

председника 

судова опште и 

посебне 

надлежности у РС 

Прва недеља маја 2011. ВСС Објављена имена 

председника судова 

опште и посебне 

надлежности у РС 

 

 



 28.  Преиспитивање 

одлука за 

неизабране судије  

   

 Радна тела 

ВСС 

  

 29.  Преиспитивање 

одлука ВСС за 

судије које су 

изабране на 

трогодишњи 

мандат   

 

 Радна тела 

ВСС 

  

Јун, јул, 

август 

2011. 

      

 30.  Преиспитивање 

одлука за 

неизабране судије  

   

 Радна тела 

ВСС 

  

 31.  Преиспитивање 

одлука ВСС за 

судије које су 

изабране на 

трогодишњи 

мандат   

 Радна тела 

ВСС 

  

 32.  Преиспитивање 

одлука o 

именовању 

носилаца 

правосудних 

функција 

именованих на 

сталну судијску 

 Радна тела 

ВСС 

  



функцију - у 

случају да се у 

поступку 

преиспитивања 

утврди постојање 

разлога који 

указују на 

неправилност 

одлуке о избору 

 

Септемб

ар 2011.  

      

 33.  Извештај о 

испуњености 

плана активности 

ВСС 

 ВСС   

 

 

У Београду, 11. јануар 2011. године 

 

 


