
На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (,,Службени гласник 

РС”, бр. 116/08 и 101/10) и члана 45.  став 1. Пословника Високог савета судства 

(,,Службени гласник РС”, број 43/09), 

Високи савет судства на седници одржаној  24. марта 2011. године, донео је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ПОСЛОВНИКА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Члан 1. 

 

  У Пословнику  Високог савета судства (,,Службени гласник РС”, број 43/09)   члан 

5. мења се и гласи:  

 ,,Савет може да одлучи да ради у јавној седници, на предлог председника Савета 

или  члана Савета.” 

 

Члан 2. 

 

После члана 5. додају се чл. 5а, 5б и 5в  који гласе: 

 

,,Члан 5а 

 

 Јавној седници  може  да присуствује   судија о чијем  праву или обавези се 

одлучује, заинтересована лица и акредитовани представници средстава јавног 

информисања до броја расположивих места у просторији Савета, а према редоследу 

пријављивања Административној канцеларији. 

 Савет  може  искључити заинтересована лица и акредитоване представнике 

средстава јавног информисања  са  целе јавне седнице или једног њеног дела, ако то 

захтевају интереси чувања државне или  службене  тајне, интереси јавног реда, разлози 

морала или приватности. 

 Искључење јавности се не односи на лица из члана 20. овог пoсловника. 

 Одлуку из става 2. овог члана Савет доноси на предлог судије о чијем  праву или 

обавези  се одлучује или по службеној дужности.”  

 

Члан 5б 

  

 О одржавању реда на јавној седници стара се председник Савета. 

 Председник Савета може, после опомене, удаљити лице које омета ред на јавној 

седници. 
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Члан 5в 

 

Лица која присуствују јавној седници дужна су да се придржавају прописа који се 

односе на заштиту података о личности.” 

 

 

Члан 3. 

 

 У члану 19. став 3. после речи: ,, реда” додају се  речи: ,,са предлогом  по којим 

тачкама дневног реда да  седница буде јавна”, а број: ,,пет”замењује се бројем: ,,три”. 

 У ставу 5. после речи: ,,ред” додају се речи: ,,са предлогом  по којим тачкама 

дневног реда да  седница буде јавна”. 

  

 

Члан 4. 

 

У члану 22. после става 4. додаје се нови  став 5. који гласи:  

 ,,Председник Савета односно члан Савета који предлаже допуну дневног реда,  

предлаже и да ли да седница по тој тачки дневног реда буде јавна.” 

Досадашњи став  5. постаје став 6. 

 

Члан 5. 

  У члану 24. став 1. мења се и гласи 

 ,,Пошто утврди дневни ред седнице, Савет одлучује по којим тачкама дневног реда 

ће седница бити јавна.” 

 После става 1. додају се  нови  ст. 2. и 3. који гласе: 

 ,, У току јавне седнице, Савет може да одлучи да седница у одређеном делу  буде 

затворена за јавност. 

 Након усвајања дневног реда, Савет усваја записник с претходне седнице”. 

 Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 4. и 5. 

 

Члан 6. 

Члан 29. мења се и гласи: 

 ,,Записник са јавне седнице, изузев дела који се односи на гласање, доступан је 

јавности. 

 Записник  са седнице затворене за јавност или дела седнице који је затворен за 

јавност,  није доступан јавности. 
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  Изузетно, Савет може да одлучи да записник из става 2. овог  члана, у целини  или  

одређени делови,  буде доступан  јавности.” 

 

Члан 7. 

 

У члану 31. после става 1. додаје се нови  став 2. који гласи: 

 ,,Савет одлучује гласањем у нејавном делу седнице, ако је одржана јавна седница.” 

 Досадашњи ст. 2. до 9. постају ст. 3. до 10. 

 

Члан 8. 

 

 У члану 34. додаје се нова алинеја 1. која гласи: 

 ,,- одржавањем јавних седница;” 

 Досадашња ал. 1. до 4. постају ал. 2. до 5. 

 

Члан 9. 

 

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

гласнику  Републике Србије.” 

 

  

 

 

Број:021-02-23/2011-01 

У Београду, 24. марта 2011. године                                      ПРЕДСЕДНИК                                                       

           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

            Ната Месаровић 

 

 


