
 

На основу члана 16.  став 2.  Закона о Високом савету судства („Службени гласник 

РС“, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15) и члана 17а Пословника о раду Високог савета 

судства („Службени гласник РС“, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17 и 7/18),  

Високи савет судства, на седници одржаној 4. септембра  2018. године, доноси  

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЕТИЧКОГ ОДБОРА 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Члан 1. 

Пословником о раду Етичког одбора Високог савета судства (у даљем тексту: 

Пословник), ближе се уређује образовање, састав и начин рада Етичког одбора Високог 

савета судства (у даљем тексту: Етички одбор), као и друга питања од значаја за рад тог 

тела. 

 

Члан 2. 

Етички одбор образује се као повремено радно тело Високог савета судства (у 

даљем тексту: Савет). 

Етички одбор има председника, заменика председника и три члана. 

Чланови између себе, на посебној седници, бирају председника и заменика 

председника.  

Савет именује чланове Етичког одбора, на период од четири године.  

 

Члан 3. 

Етички одбор: 

- прати поштовање одредаба Етичког кодекса за судије и Етичког кодекса чланова 

Високог савета судства; 

- предлаже Савету измене и допуне Етичког кодекса за судије и измене и допуне 

Етичког кодекса чланова Високог савета судства; 

- у сарадњи са Правосудном академијом, предузима активности у вези са 

припремом програма обуке, учествује и прати реализацију програма обуке судија 

из области етике; 

- даје начелна мишљења да ли је одређено понашање носиоца судијске функције у 

складу са Етичким кодексом за судије, односно да ли је понашање члана Савета у 

складу са Етичким кодексом чланова Високог савета судства; 

- доноси писана упутства и практичне смернице о етичким питањима, а по потреби 

обавља поверљива саветовања са подносиоцем иницијативе; 

- подноси извештај о свом раду Савету, најмање једном годишње; 

- обавља друге послове у вези са применом и поштовањем Етичког кодекса за 

судије и Етичког кодекса за чланове Високог савета судства.  
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Члан 4. 

 

Административна канцеларија Високог савета судства обавља стручно-техничке 

и административне послове за потребе Етичког одбора.  

 

Члан 5. 

 

Председник Етичког одбора председава и руководи радом Етичког одбора.  

Председник Етичког одобра сазива седнице и предлаже дневни ред, по сопственој 

иницијативи или на предлог најмање три члана Етичког одбора, најкасније три дана пре 

дана одржавања седнице.  

Предлог за сазивање седнице који поднесу најмање три члана Етичког одбора 

садржи и рок у коме се предлаже одржавање седнице Етичког одбора. 

Заменик председника Етичког одбора обавља послове председника Етичког 

одбора у случају његовог одсуства или спречености. 

Седнице Етичког одбора одржавају се по потреби, а најмање четири пута 

годишње. 

               Етички одбор одлучује већином гласова чланова Етичког одбора.   

 

Члан 6. 

 

Јавност рада Етичког одбора обезбеђује се објављивањем извештаја о раду, 

објављивањем саопштења, мишљења, писаних упутстава и практичних смерница, на 

интернет страници Савета.  

О свакој седници Етичког одбора води се записник.  

Записник потписује председник Етичког одбора. 

 

Члан 7. 

 

Етички одбор поступа по сопственој иницијативи или на основу иницијативе за 

давање мишљења (у даљем тексту: иницијатива) носиоца судијске функције, Савета или 

члана Савета.  

 

Члан 8. 

 

Иницијатива носиоца судијске функције, члана Савета или Савета се подноси 

Савету, у затвореној коверти, са назнаком „за Етички одбор“.  

Иницијатива се заводи у Савету, у посебном уписнику и доставља лицу које је 

одговорно за административно-техничку подршку Етичком одбору, ради распоређивања 

предмета председнику и члановима Етичког одбора према редоследу пријема.  

 

Члан 9. 

 

Етички одбор доноси начелно мишљење у року од 30 дана од дана пријема 

иницијативе и доставља га подносиоцу иницијативе, поштујући начело поверљивости 

поступка и приватности.  
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Члан 10. 

 

Начелна мишљења, писана упутства и практичне смернице објављују се на 

интернет страници Високог савета судства.  

Начелна мишљења, писана упутства и практичне смернице које се објављују на 

интернет страници Високог савета судства Етички одбор припрема уз поштовање начела 

поверљивости поступка, начела приватности и у складу са одредбама Закона о заштити 

података о личности. 

 

Члан 11. 

 

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“.  

 

 

Број:021-02-84/2018-01  

У Београду, 4. септембра 2018. године 

 

Председник 

Високог савета судства, 

Драгомир Милојевић, с.р. 

 


