
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, 4/16, 91/16 и 24/17), 

 

 Високи савет судства на седници одржаној 17. јануара 2018. године, донео је  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОСЛОВНИКА О РАДУ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

 

Члан 1. 

 

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

4/16, 91/16 и 24/17), у члану 41. алинеја 3. мења се и гласи: 

,,- назив органа и адресу за подношење пријаве;“ 

После алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи: 

,,- обавештење да ће време и место одржавања испита и разговора бити објављено на 

интернет страници Савета.“ 

 

Члан 2. 

 

У члану 42. после  става 7. додаје се став 8. који гласи: 

,,Кандидат који конкурише за неке од судова опште надлежности, а дужан је да 

полаже испит, обавезан је да у пријави наведе да ли ће писани задатак радити из 

грађанске или кривичне материје.“ 

 

 

Члан 3. 

 

У члану 44. став  2. мења се и гласи: 

,,Комисија из става 1. овог члана врши проверу поднетих пријава кандидата, 

утврђује њихову благовременост, дозвољеност и потпуност, спроводи полагање испита на 

коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата, обавља разговор са кандидатима и 

сачињава листу кандидата за сваки суд.“   

Став 4. мења се и гласи: 

,,Комисија из става 3. овог члана врши проверу поднетих пријава кандидата, 

утврђује њихову благовременост, дозвољеност и потпуност, прибавља оцену рада и 

сачињава претходну листу кандидата коју доставља Савету.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Члан 4. 

Члан 46. мења се и гласи: 

 

,,Члан 46. 

 

 Комисија из члана 44. став 1. овог пословника одређује време и место одржавања 

разговора са кандидатима за судије који се први пут бирају на судијску функцију и о томе 

их обавештава најмање осам дана пре дана одржавања разговора.” 

 

 

Члан 5. 

 

Члан 46а мења се и гласи: 

,,Члан 46а 

 

 ,,Разговору са кандидатима могу да присуствују заинтересована лица, до броја 

расположивих места, а према редоследу пријављивања комисији из члана 44. став 1. овог 

пословника.  

 Разговор се тонски снима.“ 

 

Члан 6. 

 

У члану 46б после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

,,Савет за кандидате који долазе из реда судијских помоћника обавезно прибавља 

оцену рада.“ 

 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

 

Члан 7. 

 

После члана 46б додају се чланови 46в и 46г који гласе: 

 

     ,,Члан 46в 

 

Савет, приликом утврђивања предлога кандидата за Народну скупштину за судију 

који се први пут бира, посебно цени врсту послова које је кандидат обављао након 

положеног правосудног испита. 

 

Члан 46г 

 

У поступку предлагања кандидата и избора судија забрањена је дискриминација по 

било ком основу, води се рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој 

заступљености припадника националних мањина и познавању стручне правне 

терминологије на језику националне мањине који је у службеној употреби у суду.“ 
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Члан 8. 

 

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

Републике Србије“.  

 

Број:021-02-11/2018-01  

У Београду, 17. јануара 2018. године 

 

Председник 

Високог савета судства, 

Драгомир Милојевић, с.р. 


