
 

 

 

ЗА  ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

-Програм-виђење активности Виског савета судства- 

 

 

 

 

 

 Високи савет судства, чија је основна  функција  да 

обезбеђује  независност  и самосталност судова  и судија, а  

који  представља трећу  независну -  судску власт, одређена 

је у свим релевантним елементима Законом о Високом 

савету судства, Законом о судијама, Законом о  уређењу 

судова и др., те  подзаконским актима које је овај орган 

донео вршећи своју функцију у  првом саставу. 

 

 Једна тако сложена област строго регулисана 

прописима  не даје   и не би требало да даје посебан простор 

за субјективно виђење активности члана односно целог тела 

– сталног састава Високог савета судства, јер  придржавање 

закона представља гаранцију законитости, правичности,  

демократичности и свих других начела на којима је 

засновано правосуђе у целини. 

 

 Ово све тим пре  што је оваква могућност – 

''достављања свог програма'', дата у врло кратком 

временском року у коме је тешко на одговарајућем  нивоу 

одговорити постављеном  задатку. 

 

 Но ипак,  одређеним напоменама могу да изразим 

своје  основно, елементарно виђење и идеје, а у делу у коме 

има места субјективном приступу. 

 

 

  



 

Тако,  сматрам да би требало да се издвоји посебан 

буџет  којим би  у складу са законом  самостално 

располагао Високи савет судства, а за  финансирање 

целокупног  правосуђа. То би уједно била још једна 

гаранција у прилог независности и самосталности ове 

области и овог органа. 

 

 У погледу састава Високог савета судства потребно је  

да он одражава структуру  врсте судова у  Републици 

Србији. Конкретно, а посебно имајући у виду значај и 

специфичност Привредних судова за привреду једне земље, 

било би упутно да један од изабраних чланова, из редова 

судија буде из Привредног суда. 

 

 У погледу квалитета и  потребних особина чланова 

савета, радни подаци као и радно искуство, су објективна 

мерила за сваког кандидата на основу којих би требало да се 

врши будући избор. 

 

 И најзад, у погледу будућих активности Високог 

савета судства, опет имајући у виду Законом одређену 

надлежност и начин рада (Закон о Високом савету судства'' 

чл. 13 – 19) очекујем да ће један од првих задатака бити 

наставак рада, односно одлучивање по приговорима 

неизабраних судија.  Тај посао ће  по својој обимности, 

осетљивости и свеукупном значају,  представљати сложен и 

ни мало једноставан тест за ново изабране чланове Високог 

савета судства, да искажу све своје квалитете и достојност 

да раде поверени посао. 

 

 

 

Београд, 25.02.2011 године                Љиљана Мујагић 

Судија Привредног суда у Београду 

 

  


