
 

 

 

 

 

 

20. март 2012. 

Високом савету судства 

председници Нати Месаровић 

 

Државном већу тужилаца 

председници Загорки Доловац  

 

Министарству правде Републике Србије 

министарки Снежани Маловић 

 

 

Изменама правосудних закона из децембра 2010. године прописано је 

преиспитивање одлука првог састава Високог савета судства и Државног већа 

тужилаца и у односу на први пут изабране и реизабране судије и заменике 

јавних тужилаца.  

 За наведене две категорије судија и заменика јавних тужилаца не 

постоје ни индиције како су ВСС и ДВТ спровели поступак закључивања о 

томе да (ре)изабрани испуњавају критеријуме за избор, пошто није урађена 

ниједна образложена одлука о (ре)избору, супротно одредби члана 50. став 

5, а посебно члана 52. став 4. Закона о судијама и члана 82 став 3 Закона о 

јавном тужилаштву. 

 Међутим, измењени закони не прописује јасне основе и разлоге који 

би се могли ставити у „кривицу“ реизабраном и први пут изабраном судији 

и заменику јавног тужиоца као основ за разрешење. Као основ за покретање 

поступка за разрешење прописани су пропусти првог састава ВСС у погледу 

оцене испуњености критеријума којима реизабрани и први пут изабрани 

судија ничим није допринео, а у погледу избора заменика јавних тужилаца, 

као основ за преиспитивање одлука првог састава ДВТ остао је и постојање 

разлога који указују на повреду поступка у доношењу одлуке о избору 

појединог заменика јавног тужиоца или предлогу за избор појединог јавног 

тужиоца и заменика јавног тужиоца.  



 Од првог избора у децембру 2009. прошло је више од две године. 

Судије и заменици јавних тужилаца изабрани на први мандат  морају да 

буду подвргнуте „реизбору“ крајем 2012. године, пошто је неопходно да 

њихов рад буде оцењен пре одлучивања о томе да ли ће бити изабрани на 

сталну судијску функцију.  

 Уколико и даље буду важиле одредбе Закона о изменама и допунама 

Закона о судијама и Закона о јавном туужилаштву из децембра 2010, могуће 

је да се деси апсурдна ситуација да први пут изабране судије и заменици 

јавних тужилаца истовремено буду у два поступка: једном, у коме би био 

преиспитиван њихов избор и другом, у коме би био оцењиван њихов рад 

(ради одлучивања о њиховом избору на сталну функцију). Овакво 

поступање продубило би несигурност која и иначе већ предуго траје у 

правосуђу и оставља дугорочне штетне последице.  

 Због тога Друштво судија Србије и Удружење јавних тужилаца и 

заменика јавних тужилаца Србије позивају Високи савет судства, Државно 

веће тужилаца и Министарство правде да размотре ово питање и предузму 

одговарајуће мере ради усвајања измена и допуна закона правосудних 

закона којима би преиспитивање одлука ВСС и ДВТ о предлогу за први 

избор било избачено, а преиспитивање реизабраних судија и заменика 

јавних тужилаца било ограничено на кратак временски рок и на узак круг 

носилаца правосудне функције, и то само оних против којих  је до 16.12.2009. 

године био поднет предлог за разрешење.  

 

 

Драгана Бољевић                                                                                 др. Горан Илић 

 

председница                                                                                                председник  

Друштва судија Србије                                   

                                                                                    Удружења јавних тужилаца и        

                                                                                    заменика јавних тужилаца 

                                                                                    Србије 

 

   

 

 


