
 

 

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  и 91/16), 

 

 Високи савет судства на седници одржаној   14. марта  2017. 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 и 91/16), члан 42. мења се и гласи: 

 

,,Члан 42. 

 

Пријава на оглас садржи назив суда за који кандидат конкурише, јединствени 

матични број грађана (ЈМБГ), адресу и потпис кандидата. 

Кандидати из реда судија подносе пријаву на оглас и личну и радну биографију. 

Кандидати из реда судијских помоћника, остали кандидати и кандидати који су 

завршили почетну обуку у Правосудној академији су дужни да попуне изјаву којом се 

опредељују за могућност да Савет по службеној  дужности прибави податке о којима се 

води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. 

Кандидати из реда судијских помоћника подносе пријаву на оглас, личну и радну 

биографију, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од 

шест месеци), уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест 

месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству после положеног 

правосудног испита. 

Остали кандидати подносе пријаву на оглас, личну и радну биографију, оригинал 

или  оверену копију дипломе о завршеном правном факултету, оригинал или оверену 

копију уверења о положеном правосудном испиту, оригинал или оверену копију уверења 

о држављанству Републике Србије,  уверење  надлежног органа да се не води кривични 

поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа  да кандидат није 

осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном 

искуству после положеног правосудног испита. 

Кандидат који је завршио почетну обуку у Правосудној академији, поред пријаве 

на оглас, личне и радне биографије и документације из става 5. овог члана доставља и 

оверену копију уверења о завршеној почетној обуци. 

Кандидат који је лице са посебним потребама  уз пријаву за оглас доставља и 

захтев за коришћење додатних помагала и веродостојну медицинску документацију, у 

копији.“  
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Члан 2. 

 

 Члан 44. мења се и гласи: 

,,Члан 44. 

 

  У поступку избора кандидата за судије који се први пут бирају на судијску 

функцију, Савет образује једну или више комисија коју чине три члана из реда судија -  

изборних чланова Савета. 

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

судије који се први пут бирају на судијску функцију и утврђује њихову дозвољеност, 

потпуност и благовременост, обавља разговор са кандидатима и сачињава  претходну 

листу кандидата коју доставља Савету. 

 У поступку избора судије на сталној судијској функцији у други или виши суд, 

Савет образује једну или више комисија коју чине три члана из реда судија -  изборних 

чланова Савета. 

 Комисија из става 3. овог члана  врши проверу поднетих пријава судија на 

сталној судијској функцији који су поднели пријаву за избор у други или више суд и 

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

сачињава  претходну листу кандидата коју доставља Савету.“ 

 

 

Члан 3. 

 

 

 Члан 45. мења се и гласи: 

,,Члан 45. 

 

 Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве комисије из члана 44. ст. 1. и 

3.  овог пословника, одбацују закључком, против којег се може изјавити приговор Савету 

у року од три дана од дана достављања закључка. 

 О приговору одлучује Савет у року од три дана од дана достављања приговора.“ 

 

 

Члан 4. 

 

 У члану 46. став 1. мења се и гласи: 

 ,,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 десет дана пре дана одржавања разговора, на 

адресу која је означена на пријави.“ 

 Став 2. брише се. 
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Члан 5. 

 

 После члана 46. додаје се члан 46а и 46б  који гласе: 

 

,,Члан 46 а 

 

  Савет образује Испитну комисију и Комисију за приговор, које спроводе испит 

на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира. 

 

Члан 46б 

 

 Савет, приликом утврђивања предлога кандидата за Народну скупштину за 

судију који се први пут бира, прибавља мишљење од органа и организација у којима је 

кандидат радио у правној струци, а за кандидате који долазе из суда обавезно се прибавља 

мишљење седнице свих судија суда из кога кандидат потиче, као и мишљење седнице 

свих судија непосредног вишег суда. 

 Савет, приликом избора судије на сталној судијској функцији у други или виши 

суд прибавља мишљење седнице свих судија суда из кога потиче, као и мишљење седнице 

свих судија непосредно вишег суда.“ 

 

 

Члан 6. 

 

 Назив дела IX. изнад члана 47. мења се и гласи: 

 

,,IX. ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА“ 

 

 

Члан 7. 

 

  

 Члан  50. мења се и гласи: 

 

,,Члан 50. 

 

 Савет, приликом утврђивања предлога кандидата за Народну скупштину за 

председника суда, прибавља мишљење о пријављеним кандидатима од седнице свих 

судија суда за који се предлаже избор председника.“ 

 

 



4 

 

 

Члан 8. 

 

 Члан 51. мења се и гласи: 

 

,,Члан 51. 

 

 Пријава на оглас подноси се Савету у року од 15 дана од дана објављивања 

огласа у ,,Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

 

Члан 9. 

 

  Члан 52. мења се и гласи: 

 

,,Члан 52. 

 

 У поступку предлагања кандидата за  председника суда, Савет образује једну или 

више комисија коју чине три члана из реда судија -  изборних чланова Савета. 

 Комисија из става 1. овог члана  врши проверу поднетих пријава  за избор за 

председника суда и утврђује њихову дозвољеност, потпуност и благовременост, прибавља 

оцену рада, вреднује програм рада кандидата, обавља разговор са кандидатима за 

председника суда  и сачињава  претходну листу кандидата коју доставља Савету.“ 

 

Члан 10. 

 

  После члана 52. додају се чл. 52а и 52б који гласе: 

,,Члан 52а 

 

 Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве комисија из члана 52. овог 

пословника, одбацује закључком, против којег се може изјавити приговор Савету у року 

од три дана од дана достављања закључка. 

 О приговору одлучује Савет у року од три дана од дана достављања приговора.“ 

 

 

 Члан 52б 

 

 Комисија из члана 52. овог пословника одређује време и место одржавања 

разговора са кандидатима за  председника суда и о томе их обавештава најмање десет дана 

пре дана одржавања разговора, на адресу која је означена на пријави.“ 
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Члан 11. 

  

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

Републике Србије“. 

 

Број: 021-01-22/2017-01 

У Београду, 14. марта 2017. године 

 

Председник 

Високог савета судства, 

Драгомир Милојевић, с.р. 


