
 

 

ПРОГРАМ  РАДА КАНДИДАТА  ЗА 
ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА 
СУДСТВА 

 

СЛОБОДАН   ИВАНОВИЋ,  СУДИЈА ОСНОВНОГ СУДА  У 

КРУШЕВЦУ. 

 

(Редни број 4. на листи кандидата за основне судове, прекршајне судове и Прекршајни 

апелациони суд). 

 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

Програм који Вам овом приликом достављам, садржи, како универзалне вредности које би 

ме водиле у мом раду, а које су главни оријентир мог деловања, тако и моје виђење 

актуелних проблема који очигледно захтевају да их сви заједно решимо. Такође, овај 

програм представља и део стратегије која се заснива на томе које проблеме треба решити, 

која су нам средства доступна како би ове проблеме решили и које препреке треба на том 

путу превазићи. 

 

 

- Јачање Високог савета судства као посебног органа којем је поверена заштита 

независности судова и судија. 

 

Високи савет судства мора да има за свој циљ како заштиту независности судског система, 

тако и независности судија појединачно. Постојање независних и непристрасних судова је 

животна и структурна потреба државе у којој владају закони у контексту постојања 

принципа поделе власти. У контексту напред изнетог, сматрам да Високи савет судства има 

задатак да захтева од друге две гране власти да предузме све неопходне мере и кораке у 

циљу унапређења владавине права у овој земљи. 

 

 

- Јачање независности судства кроз успостављање надлежности Високом савету 

судства да бира како све судије, тако и председнике судова и стављање целокупног 

судског система у надлежност Високом савету судства. 

 

Да би судство било заиста независно, неопходно је да се претходно испуне три услова. Као 

прво, да Високи савет судства буде носилац јединственог и независног руковођења којим 

се обезбеђује адекватна управа и боље функционисање судова, као друго, да Високи савет 

судства располаже свим неопходним надлежностима да самостално управља буџетом 

судског система, и, као треће, да Високи савет судства располаже ингеренцијама да 



 

 

самостално и независно управља унутрашњим уређењем судова, односно, да буде 

искључиво надлежан како функционисањем судова, тако и изборима судија и председника 

судова. Према томе, у овом делу је неопходно да се иницирају промене уставног и 

законског оквира. 

 

 

- Измене Закона о Високом савету судства, питања и противречности везана за састав 

Високог савета судства. 

 

 

Сматрам да обзиром на број судија у основним и прекршајним судовима у Републици 

Србији, као и специфичности материје у којима судије у овим судовима поступају, налаже, 

да судије у основним судовима као и судије у прекршајним судовима, одвојено бирају и на 

тај начин изаберу свог представника у Високом савету судства. 

 

Такође, сматрам да је неопходно покренути свеобухватну расправу која ће се односити на 

измене законског оквира, а који би имао за циљ да гарантује бољу заступљеност 

целокупног судства у Високом савету судства. 

 

Наиме, сматрам да је ово начело озбиљно нарушено самом чињеницом да ни један члан 

сталног састава Високог савета судства из реда судија на изборима спроведеним 2011. 

године, није био судија који поступа са подручја два апелациона суда. Дакле, судије које 

поступају на подручју две од укупно четири апелације, тачније, Апелационог суда у 

Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу, на првим изборима за чланове сталног састава 

Високог савета судства, 2011. године – нису имале свог представника. 

 

- Утицај на измену законодавне праксе. 

 

У овом делу бих се залагао на тај начин што би се за све законе који би се односили не 

само на статус судија већ и законе који ми имали утицај на рад правосуђа у целини, на 

његову ефикасност, тражило мишљење Високог савета судства. 

 

- Статусна питања. 

 

 

Приликом одлучивања о избору или напредовању кандидата, залагао бих се за потпуну 

транспарентност, тако да и судије и заинтересована јавност могу да стекну уверење да је 

одређени кандидат изабран искључиво на основу његових личних квалитета, стручних 

квалификација, способности, интегритета, осећаја за независност, непристрасност и 

ефикасност. 

 

У складу са напред изнетим, залагаћу се за избор најбољих и најстручнијих кандидата на 

одговарајуће функције и то како по законом прописаним критеријумима, тако и по напред 

наведеним критеријумима и годинама судијског стажа. 

 

 



 

 

- Питање броја судија, стручне компетентности и материјалног положаја. 

 

Залагао бих се за спровођење детаљне анализе оптерећености судија бројем предмета и 

њиховом сложеношћу у циљу равномерне оптерећености свих судија. 

 

Такође, залагао бих се за непрекидни рад на повећању нивоа компетентности кроз 

успостављање система за континуирану обуку и стручно усавршавање, уз унапређење 

услова рада. 

 

Наиме, морамо бити свесни, да без компетентних, позитивно мотивисаних и задовољних 

судија и запослених није могуће остварити квалитетан, независан и ефикасан судски 

систем. У том смислу је неопходно да се судијама и запосленима у судству омогуће 

приходи који одговарају тежини и одговорности посла који обављају, посебно када се има 

у виду да је судијама забрањено обављање било каквог другог посла и да судијска плата у 

великој мери представља гаранцију његове независности. 

 

Истовремено, неопходно је утврдити стање у судовима везано за услове рада и креирати 

предлог стандарда услове рада како би се пружили адекватни услови и то како просторни, 

тако и технички. 

 

- Заштита независности и достојанства судија и однос према јавности. 

 

Осим одговорности према јавности која се односи на транспарентност, а тиме и свођење 

угрожавања поверења јавности у судски систем на најмању могућу меру, неопходна је и 

заштита сваког појединачног судије, његовог достојанства и слободе да неометано донесе 

своју одлуку, у складу са својом савешћу и начином тумачења чињеница у складу са 

законом, и без притисака. 

 

У том смислу Високи савет судства би морао недвосмислено да осуди било какав пројекат 

или политички притисак осмишљен да судијама ограничи слободу доношења одлука јер се 

овим не умањује обавеза судија да поштују законе. 

 

Најзад, поштоване колегинице и колеге, изражавам своју наду и жељу, да уколико будем 

изабран за члана Високог савета судства, овај програм, својим идејама допуните сви ви, и 

да сви заједно, на такав начин, створимо такву атмосферу, у којој ће све судије, и сви 

запослени, свом послу  приступати са размишљањем које се неће базирати на 

размишљању од пуког страха од санкција, већ на размишљању о крајњем циљу који би 

требао да буде: правично и правовремено решавање предмета у суду и самим тим 

квалитетно пружање услуга грађанима који то од суда и очекују.  

 

СЛОБОДАН  ИВАНОВИЋ, 
 

СУДИЈА ОСНОВНОГ СУДА У КРУШЕВЦУ. 

 

Редни број 4. на листи кандидата за основне судове, прекршајне судове и Прекршајни 

апелациони суд. 


