
 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 27. став 1. Закона о Високом савету судства („Службени 

гласник РС“ бр. 116/08, 101/10,88/11) и члана 22. став 1. Правилника о раду Изборне 

комисије Високог савета судства („Службени гласник РС“ бр. 58/10 и 2/11), Изборна 

комисија Високог савета судства на седници одржаној 22.12. 2011. године, донела је  

 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗБОРНИМ РАДЊАМА И РОКОВИМА У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА 

КАНДИДАТА ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЗ РЕДА 

СУДИЈА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА 

 

 

 Рокови за обављање изборних радњи у поступку предлагања кандидата за 

изборне чланове Савета одређени су: 

 

 - Законом о Високом савету судства („Службени гласник РС“ бр. 116/08 и 

101/10,88/11), (у даљем тексту законом); 

 

 - Правилником о раду Изборне комисије Високог савета судства („Службени 

гласник РС“ бр. 58/10 и 2/11), (у даљем тексту Правилником); 

 

- Одлуком о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана 

Високог савета судства из реда судија Апелационих судова(„Службени 

гласник РС“ бр. 98/11) (у даљем тексту Одлуком).  

 

 

 

Изборне радње Рокови 

 

 

 ПОЧЕТАК ИЗБОРНИХ РАДЊИ  

 

 

Почетак тока рокова за предузимање 

изборних радњи 

 

Доношење решења и јавно 

обавештавање о дану и времену 

спровођења избора  

(Члан 26. Правилника)  

22. 12. 2011. године 

 

 

13.01. 2012. године  

 

  

 



 

БИРАЧКИ СПИСКОВИ  

 

 

  

Судови достављају  Изборној комисији  

спискове судија који врше сталну судијску 

функцију у суду и судија прекршајних и  

Вишег прекршајног суда изабране на судијску                        5 дана од дана објављивања 

функцију из реда судија за прекршаје,            ове одлуке 

ради формирања бирачких спискова    

(Члан 19. Правилника).      

  

 

Судија има право увида у бирачки списак  

и право да захтева његове исправке                                         До 09.01. 2012. године  

(упис, брисање,измену и      

допуну бирачког списка                                                                        

(Члан 18. став 4. Правилника )  

     

 

Закључивање бирачког списка и 

доношење решења о утврђивању 

укупног броја бирача – судија и  

за сваки суд појединачно. 

(Члан 19. став 6. Правилника)        

 

11.01. 2012. године 

 

  

Састављање и достава  оверених извода 

из бирачког списка бирачким одборима 

(Члан 19. став 6 и 7. Правилника) 

12.01. 2012. године 

 

  

БИРАЧКА МЕСТА  

 

 

Одређивање судова у којима ће 

Бити бирачка места и адреса                                                        13.01. 2012. године  

(Члан 26. Правилника) 

 

 

БИРАЧКИ ОДБОРИ   

 

Судови достављају предлоге за чланове 

бирачких одбора и њихових заменика.  

 

Именовање бирачких одбора                                       

(Члан 30. Правилника) 

До 10.01. 2012. године  

 

 

До 11.01.2012. године  



 

  

 

КАНДИДАЦИОНА ПРИЈАВА  

 

 

Достављање кандидационих пријава 

(Члан 23. Правилника) 

До 09.01.2012. године  

 

Проглашење кандидатура                               У  року од 24 часа од пријема  

(Члан 14. Упутства)                                                            пријаве ако испуњава услове  

 

Утврђивање коначне листе кандидата 

према редоследу предаје кандидационих 

пријава Изборној комисији 

(Члан 25. Правилника) 

12.01.2012. године 

    

 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

 

 

  

   

Предаја изборног материјала бирачким 

одборима 

(Члан 32. став 2. Правилника) 

  Најкасније до 18.01.2012. године до 

07,30 часова  

 

Отварање бирачких места и гласање  19.01.2012. године 

    од 07,30 до 15,30 часова 

Затварање бирачког места 

 

 

Достављање записника и изборног 

материјала Изборној комисији  

(члан 35. став 4. Правилника) 

 

 

19.01. 2012. године 

до 15,30 часова  

 

у року од 10 часова од 

               затварања бирачког места 

 

 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

 

 

Записник о утврђивању резултата 

избора и достављање истог Високом 

савету судства 

(Члан 36. Правилника) 

    36 часова од затварања 

бирачких места 

  

 

 

 

 

 



ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

 

 

Судија-бирач односно кандидат има 

право да поднесе приговор Високом 

савету судства преко Изборне комисије, 

због повреде изборног права у току 

избора или неправилности у току 

предлагања кандидата, односно избора, 

у року од 24 часа од часа када је повреда 

изборног права, односно неправилност 

учињена. Изборна комисија приговор са 

списима доставља Високом савету 

судства одмах по пријему истог.  

(Члан 37. Правилника) 

У року од 24 часа од часа када је донета 

одлука или извршена радња коју  

подносилац приговора сматра       

неправилном, односно од часа када је 

учињен пропуст 

      

Доношења решења по приговору 

(Члан 38. Правилника) 

У року од 48 часова од часа пријема                   

приговора и доставља га подносиоцу       

приговора, преко Изборне комисије 

             

Тужба против решења Високог савета 

судства  

(Члан 39. став 2. Правилника)  

Подноси се преко Изборне комисије, са 

сисима Управном суду у року од 48 

часова од пријема решења 

     

Достављање тужбе са списима  

Управном суду 

(Члан 39. став 3. Правилника) 

 

Одлука Управног суда по тужби                                          

(Члан 39. став 4. Правилника) 

 

У року од 24 часа од пријема тужбе 

 

 

 

У року од 48 часова од пријема тужбе са 

списима                                            

  

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику РС“ 

         

ИЗБОРНА КОМИСИЈА  ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

            

 Број:013-00-58/2011-02  

 

       У Београду 22.децембра 2011.године 

 

Председник комисије 

 

Михаило Рулић с.р. 

   

 

 


