
         ПРОГРАМ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА СТАЛНОГ САСТАВA 

 

                   ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА – ЈЕЛЕНE КРИВОКАПИЋ        
 

 

 

 

        Како је српско правосуђе прошло кроз велике промене, Високи 

савет судства преузео је велики број обавеза које је у великој мери 

извршио још у првом сазиву, као што су: формирање дисциплинске 

комисије, донети су  правилници и нацрти правилника, формирна је 

административна канцеларија која представља логистику Високом 

савету судства, донет је Етички кодекс за судије, организована је обука 

из области кривичног и парничног поступка у складу са европским 

стандардима и у циљу поштовња људских права и др. 

      

       Обзиром да сматрам, да је Високи савет судства већ пуно тога 

урадио, могуће је да моје виђење даље улоге Савета и „програм 

будућег рада“,буде донекле, понављање неких ствари које су већ у 

току,али ћу ипак покушати да дам неко своје мишљење: 

 

       УЛОГА Високог савета судства,kao највишег органа правосудне 

власти је, да успостави независно, професионално,непристасно, 

праведно и ефикасно правосуђе, да омогући владавину права, да 

гарантује једнака права свим грађанима, да буде највиши ауторитет 

власти у области правосуђа, да сарађује са ивршним органима власи, 

нарочито са Министарством правде, са јавним службама, али да ни 

једног тренутка не доведе у питање НЕЗАВИСНОСТ ПРАВОСУЂА 

као и СВОЈУ НЕЗАВИСНОСТ. 

        Толико о томе како ја видим улогу Високог савета судства. 

 

     ВИЂЕЊЕ БУДУЋИХ АКТИВНОСТИ: Високи савет судства 

убудуће, требало би да ради на следећем: 

 

- Већ се ради на приговорима неизабраних судија, 

додајем:завршити тај поступак у што разумнијем року 

Приликом одлучивања, требало би као критеријуме узети у обзир 

доказани квалитет у досадашњем раду, њихова обука, искуство  

образовање. Биографија мора да осигура високи морални 

интегритет судије. Судије не смеју бити укључене у неетичко  
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понашање,у политичке активности и морају уживати углед у 

својој средини и 

- Избор председника судова, на основу истих критеријума као за 

судије, с тим што је потребно да поседују и одређене 

организационе способности 

                                                                                                          

- Ако се увиди потреба формирања још комисија, одн. одбора, 

одн.комисија „аd hock“, по потреби формирати исте, које би биле 

састављене од чланова ВСС, где би председник комисије био  

известилац у односу на ВСС 

 

- ВСС требало би да оформи радну групу за „ стратешко 

планирање“ да би се видело који су стратешки интереси у 

области правосуђа. На тај начин, ВСС се растерећује одређених 

          послова,која му одузимају значајно време, а преко стручне радне    

          групе, са ТЕРЕНА,  има праву информацију о приоритетима.  

          РАДНУ групу чинили би председници неких судова или судије       

          који нисучланови ВСС, као и један или два члана из админи-  

          стративне канцеларије    

 

Задатак  Радне групе био би: 

 

1. Идентификовати проблеме и кључна питања у судовима 

2. Сачинити списак свих проблема и послати га свим судовима 

на анализу са могућношћу давања предлога за допуну, измену, 

исправку или примеддбу 

3. На посебној седници, радна група би разматрала приспеле 

предлоге и примедбе, и након дискусије саставила НАЦРТ 

СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ЗА СУДОВЕ 

4. Слање Нацрта Високом савету судства на разматрање и 

евентуално усвајање. 

5. Ако се усвоји Нацрт, овај документ би био „водиља“ за решавање 

проблема у правосуђу, јер би то били конкретни проблеми 

судова: постојећи заостали предмети по судовима, разматрање 

приоритета,проблеми који се јављају у пракси у појединим 

правним областима,Време достављања предмета на решавање 

вишој инстанци, проблеми у вези с вештачењем, учешћем судија-

поротника, да ли се поштује хитност одређених поступака...  
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На тај начин би се ВСС растеретио неких послова, а имао би више 

времена да се посвети својој основној функцији, као што је раније 

речено,као и припремању и спровођењу образовних програма и 

прогама обуке судија у области поштовања људских права у складу  

са Европском конвенцијом о људским правима, са нагласком на чл.    

6. Конвенције који се односи на право на правично суђење и  

других зајемчених права и слобода, како Конвенцијом ,тако и 

Протоколом уз Конвенцију, а све у циљу заштите и унапређења 

достојанства и слобода појединца у оквирима владавине права. 

 

У некој каснијој фази, ВСС би могао одабрати судове, који би били 

„пилот-пројекти“ у погледу: мониторисања, аудио снимања 

суђења, аудио и видео снимања суђења, саслушања путем линка, 

који би кaсније постали МОДЕЛ СУДА, и који ће постати основни 

орган за поделу искуства и давања препорука Високом савету 

судства.Ово се може постићи уз помоћ међународних организација, 

са којима би требало сарађивати, а које су помагале реформу 

правосуђа у бившим републикама СРЈ, одн.у региону.  

 

 

У Косовској Митровици                       Кандидат за члана ВСС                                                               

Дана24.02.2011.године                          судија Јелена Кривокапић 
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