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Председници Друштва судије Србије- Драгани Бољевић
Европској комисији г-дину Thomas Gnocchi
Председници Високог савета судства - Нати Месаровић

Смернице за ревизије избора судија на први трогодишњи мандат

Полазећи од чињеница да је поступак општег избора/реизбора судија у
Србији:
 изведен нетранспарентно;
 непоштoвањем објективних критеријума;
 да је Високи савет судства (ВСС) имао недостатке у саставу;
 да ВСС није имaо пуну независност (Европска комисија Е-2637/10)
 да је на овако изведен општи избор/реизбор судија у Србији примедбе

имала домаћа и међународна стручна јавност, струковна удружења,
Европски парламент, Европска Комисија, Венецијанска комисија, Савет
Европе и многе друге организације;

 да је Годишњи извештај ЕК о напретку Србије за 2010 год. имао највише
примедаба управо на начин на који је изведен овај општи избор /
реизбор судија;

 да је на крају овакав општи избор/реизбор судија у Србији постао главна
кочница Европских интеграција Србије;

налазимо да не би било сувишно да представимо наше виђење учињених
пропуста приликом овог избора/реизбора као и да представимо наше виђење
смерница за излазак из ове врло замршене ситуације.

Заједница Правда је удружење неизабраних /нереизабраних судија за
прекршаје на општим изборима /реизбору за судије у судове опште и посебне
надлежности расписаним и спроведеним у Србији током 2009. године. Имајући у
виду да наше (пре општих избора) струковно удружење, Удружење судија за
прекршаје, не сме јавно да саопшти све неправилности које су пратиле ове
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изборе, вероватно уплашени за своју будућност сагледавши шта се све нама, не
изабраним судијама за прекршаје десило у периоду од 18.12.2009. год. до данас,
јер су свесни да их нови реизбор очекује током децембра 2012 год., били смо
приморани да се самоорганизујемо.

Мислимо да нема потребе да пишемо о чињеницама да би једино исправно
решење у овако насталој ситуацији било поништење целокупних избора,  Одлуке
ВССа од 16.12.2009. год. и Предлог одлуке ВССа од 18.12.2009. год, (јер су током
ових избора прекршени Устав Р. Србије, Уставни закон за спровоођење устава Р.
Србије, Закон у судијама, Закон о ВССу, Одлука о утврђивању критеријума и
мерила за оцену стручности оспособљености и достојности судија и председника
судова (Одлука), као и читав низ међународник конвенција о заштити људских
права које је наша земља ратификовала – прекршена су изборна правила), јер су
чланови првог сазива ВССа, Министарство правде, али и струковна удружења
остајала до сада глува на овакве оправдане примедбе.

Осврнућемо се само на кршења одређених чланова Одлуке од стране ВСС,
а нешто касније и на њихове персоналне одлуке.

ВСС није примењивао неке одредбе из чл.5. Одлуке

Стручност судије за прекршаје који се кандидује за прекршајни суд
сагледава се према основним и допунским мерилима

Основна мерила су:
1. број и врста предмета у раду;
2. број мериторно решених предмета и предмета решених на други

начин;
3. број потврђених, преиначених и укинутих одлука по правном леку;
4. време израде одлуке;
5. проценат испуњености оријентационе норме и коефицијент

ажурности;
6. број предмета у којима је застарело вођење предмета а који се могу

приписати очигледном пропусту кандидата;

ВСС није знао врсту предмета у раду (осим замолница – можда), време
израде одлуке и број предмета у којима је застарело вођење поступка, а који се
могу приписати очигледном пропусту кандидата.

ВСС није примењивао све одредбе из члана 6. Одлуке



Страница 3 од 19

„Оспособљеност судије за прекршаје који је кандидат за судију оцењује се
на основу вредновања његовог рада и мишљења седнице судија у органу за
прекршаје и већа за прекршаје“

ВСС није прибављао оваква мишљења, па није ни могао знати који су
кандидати из редова судија за прекршаје оспособљени, а који нису. Такође ВСС
доноси закључак да се ова одредба примењује на неке будуће изборе, а заборавља
чињеницу да у „будућим изборима“ неће постојати Органи за прекршаје и Већа
за прекршаје (јасно је да се ова одредба односила управо на ове изборе).

ВСС није поштовао неке одредбе из члана 9. Одлуке

„Достојност судије за прекршаје оцењује се на основу мишљења седнице
судија органа у којем је судија за прекршаје вршио, односно врши функцију“

ВСС ни овде није прибављао мишљења, па није могао знати који су
кандидати достојни за обављање судијске функције, а који нису. И код ове
одредбе је донео закључак да се она примењује за неке будуће изборе када
наравно неће постојати Органи за прекршаје.

ВСС није поштовао одредбе члана 11. Одлуке

„Избор за судију суда вишег степена подразумева избор судије у суд вишег
степена, без обзира на врсту суда.
Основно мерило за избор за судију суда вишег степена је оцена рада. ...

„Правила о избору за судију суда вишег степена примењују се и на судије
за прекршаје, односно судије прекршајних судова“

ВСС није прибављао/додељивао оцене рада судијама за прекршаје које су
конкурисале у Виши прекршајни суд, Управни суд или друге судове опште или
посебне надлежности.

ВСС није поштовао члан 16. Одлуке

„До дана добијања оцене рада, стручност и оспособљеност судије који је
кандидат за избор у суд вишег степена утврђује се применом мерила прописаних
у члану 14. став 1. ове одлуке“

ВСС није поштовао члан 14. ст. 1 ове Одлуке па самим тим ни овај члан

ВСС није поштовао одредбе члана 17. Одлуке
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„До почетка примене Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“,
број 116/08), бодови за оцене рада лица које се први пут кандидује за обављање
судијске функције на трогодишњи мандат су:

100 бодова за оцену – нарочито се истиче;
70 бодова за оцену – истиче се;
40 бодова за оцену – задовољава.“
ВСС није додељивао ове бодове (оцене рада) кандидатима из Органа за

прекршаје и Већа за прекршаје када су конкурисали у судове вишег степена.

ВСС није поштовао члан 14. став 1. Одлуке

„Разлози за сумњу у стручност и оспособљеност кандидата образују се
зависно од:
 процента испуњености оријентационе норме;
 броја мериторно решених предмета и броја предмета решених на други

начин;
 броја потврђених, преиначених и укинутих одлука по правном леку;
 броја отворених расправа пред вишим судом које се могу приписати

пропусту првостепеног судије;
 броја предмета у којима је расправа поново отворена и времена од

закључења до поновног отварања нове расправе;
 коефицијента ажурности;
 времена израде одлука;
 начина поступања са старим предметима (броја примљених и броја

решених старих предмета и у којим роковима);
 броја застарелих предмета у кривичним поступцима који се могу

приписати очигледном пропусту кандидата“.
У питању је универзални део Одлуке који се односи на све судије (кривичаре,

парничаре и прекршајце), с тим, што се неке од  тачака односе на кривичаре, на
судије парничаре и судије за прекршаје оне тачке које се односе на њихов рад.

Ову одредбу Одлуке ВСС треба да примењује у недостатку оцене рада на
шта упућује и члан 16. ове Одлуке

Дакле, највећи део одредаба ове Одлуке које се односе на судија за
прекршаје ВСС није поштовао (није имао податке које су судије оспособљене, није
имао податке које су судије достојне, није додељивао / прибављао оцене рада за
судије за прекршаје које су конкурисале у судове вишег степена, па их није ни
оценио са 100, 70 или 40 бодова, а у недостатку оцене рада није користио одредбе
члана 14. ст. 1.)
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На овај начин ВСС је дискриминисао судије за прекршаје, јер их је ставио у
лошији положај у односу на судијске помоћнике / саветнике који су се на листама
појављивали са оценама рада и који су заузимали виша места на ранг листама,
иако су неки изабрани  студирали дуже и/или имали слабије просечне оцене са
студија. На овај начин ВСС је повредио и „Кодекс понашања лица одговорних
за примену Закона“ Генерална скупштина Уједињених нација.

Прекршајни судови

ВСС је у Прекршајним судовима бирао кандидате који нису обављали
дужност судије за прекршаје (судијске помоћнике, саветнике, правобраниоце,
начелнике Управа и др.), а да претходно није донео одлуке (акте) да кандидати
који су конкурисали у овакве судове из Органа за прекршаје и нису изабрани,
нису стручни за обављање функције судија Прекршајних судова. Налазимо да се
морало прво установити колики број кандидата из Органа за прекршаје у сваком
прекршајном суду испуњава критеријум стручности (достојност и оспособљеност
ВСС није могао знати јер није прибављао мишљења), па тек онда ако се укаже
потреба за избор кандидата који конкуришу из других органа/организација или
судова (у случајевима када је број кандидата из Органа за прекршаје који
испуњавају тражени ниво стручности мањи од броја предвиђених судија у датом
Прекршајном суду), могло се приступити избору оваквих кандидата. У
супротном, сматрамо да сви кандидати који нису изабрани за судије у
Прекршајним судовима, а који су конкурисали у неки од Прекршајних судова у
којима су изабрани кандидати који нису обављали дужност судија за прекршаје,
нису довољно стручни. Логично је да овакве кандидате ВСС не би смео да бира за
судије Прекршајних судова ни у свим будућим изборима (јер нису стручни), што
није био случај, јер је управо ВСС део ових „нестручних“ кандидата изабрао на
изборима расписаним фебруара 2010. године.

Такође, ВСС је морао рангирати кандидате из Органа за прекршаје који су
конкурисали у Прекршајне судове, из разлога што је број расписаних судијских
места, по правилу, био мањи од броја кандидата судија за прекршаје из Органа за
прекршаје, па имајући у виду изјаве чланова ВСС да је „ВСС бирао најбоље међу
кандидатима“, намеће се питање, како су чланови ВСС знали који су кандидати
бољи. Тачније, ВСС уопште није бирао најбоље међу кандидатима, а да би у овој
намери успео, није ни сачињавао овакве ранг листе. На овакав начин је ВСС
кандидатима са лошијим резултатима рада прибавио судијске функције.
Налазимо, да је ВСС обилато користио овај недостатак ранг листа, јер у многим
Прекршајним судовима кандидати са најбољим резултатима рада нису изабрани,
док су кандидати са лошим, или никаквим резултатима бирани ( без резултата ).
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Које критеријуме је примењивао ВСС приликом доношења одлука о избору и
неизбору, остала је тајна.

Виши прекршајни суд

У Вишем прекршајном суду ВСС је бирао кандидате који нису обављали
дужност судија за прекршаје у Већима за прекршаје, а да неизабраним
кандидатима који су конкурисали из Већа није обарао претпоставку стручности.
Ово се односи на изабране кандидате из Органа за прекршаје, Општинских
судова, судијске помоћнике и др. И по питању овог суда, ВСС је морао прво
установити колики је број кандидата који су конкурисали у овај суд из Већа за
прекршаје стручан за обављање судијске функције, па тек уколико установи да је
број оваквих кандидата мањи од броја расписаних места могао је приступити
бирању осталих кандидата. И у овом суду је ВСС бирао кандидате који нису
испољавали како стручност судија у Органима за прекршаје тако и у Већима за
прекршаје, о чему ће бити више речи у наставку. ВСС у Вишем прекршајном суду
такође није рангирао кандидате из Органа за прекршаје, што је по Одлуци морао
чинити. И у овом суду ВСС није правио ранг листе кандидата из Већа за
прекршаје, чиме је отворио могућност да за судије изабере кандидате са лошијим
(или никаквим) резултатима рада, а да део кандидата са бољим резултатима рада
не изабере. Такође, у Одлуци нигде не стоји одредба да кандидати из Органа за
прекршаје који су конкурисали у овај суд имају предност у односу на друге
кандидате који нису обављали дужност судија за прекршаје у Већима за
прекршаје, мада је ВСС најчешће у Виши прекршајни суд бирао управо овакве
кандидате. У овај суд је ВСС бирао и кандидате из Општинских судова за које је
установио да нису довољно стручни за обављање функције судије Основних
судова, без икаквих образложења, по чему су овакви кандидати стручни за
обављање ове функције.

Управни суд

Пошто је овај суд, суд посебне надлежности, налазимо да нико од
кандидата који су конкурисали у овај суд није могао да поседује  предност тзв.
„затеченог посла приликом општег избора/реизбора 2009. год.“и  да у Одлуци не
постоји одредба која кандидатима из реда судија судова опште надлежности даје
предност у односу на друге кандидате. Дакле, сви кандидати који су конкурисали
у овај суд су морали бити рангирани: судије, судије за прекршаје, судијски
помоћници и др. Свима је морала бити узета у обзир дужина студирања,
просечна оцена са студија и оцена рада. Међутим, на ранг листама за овај суд се
нигде не појављују судије из судова опште надлежности. Судијски помоћници и
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саветници се на њима налазе са бодовима увећаним за оцене рада, док су судије
за прекршаје и овде дискриминисане (немају оцену рада). И у овом суду ВСС није
вршио правилна рангирања, а кандидате на први трогодишљи мандат је бирао
без икакве логике, па су изабрани и кандидати који су имали троцифрени редни
број на ранг листама (Братислав Ђокић, Јовановић Драган ...)

Основни, Виши и Апелациони судови

И у већем броју ових судова ВСС је бирао кандидате на први трогодишњи
мандат, а да претходно судијама из судова опште надлежности који су
конкурисали у ове судове није обарао претпоставку стручности, оспособљености
и достојности. Тачније, у ове судове је ВСС могао вршити овакве изборе тек након
установљавања чињенице да је број кандидата, судија који испуњавају
критеријуме из Одлуке мањи од броја расписаних места. У оваквим случајевима,
ако их је уопште било, ВСС је морао бирати кандидате са највећим бројем бодова
(просечна оцена са студија, дужина студирања и оцена рада). ВСС никако није
могао на први трогодишњи мандат бирати судије са двоцифреним годинама
студирања и просечним оценама са студија између 6 и 7. (што је у великом броју
случајева и чинио).

Привредни судови

И у једном делу Привредних судова ВСС је бирао кандидате на први
трогодишњи мандат а да претходно судијама из Трговинских судова које није
изабрао, није оборио претпоставку стручности, оспособљености или достојности.
Тачније, у ове судове је ВСС могао вршити овакве изборе тек након
установљавања чињенице да је број кандидата, судија који испуњавају
критеријуме из Одлуке мањи од броја расписаних места. У оваквим случајевима,
ако их је уопште било, ВСС је морао бирати кандидате са највећим бројем бодова.

Резиме везан за Одлуку

Да је ВСС поштовао одредбе из Одлуке, никако не би могао на први
трогодишњи мандат изабрати следеће кандидате
 Алексић Зоран (судија за прекршаје ООП Пећ изабран у Прекршајни суд у

Београду ) – ВСС не поседује резултате рада за овог кандидата;
 Серафимовић Митровић Маја – (Градски судија за прекршаје у Београду

изабрана у Прекршајни суд у Београду) - ВСС не поседује резултате рада за
овог кандидата (именована за судију 11.02.2009. год.);
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 Јаковљевић Јелена – (Градски судија за прекршаје у Београду, изабрана у
Прекршајни суд у Београду) - ВСС не поседује резултате рада за овог
кандидата (именована за судију 03.06.2008. год.);

 Аврамовић Снежана – (судија ООП Зубин Поток), Батковић Данијела –
(судија ООП Косовска Митровица), Виријевић Татјана – (судија ООП
Лепосавић), Вукашиновић Весна – (судија ООП Косовска Митровица),
Маринковић-Јаковљевић Вера – (судија ООП Косовска Митровица),
Марјановић Јелена - (ООП Србица), Станојевић Нада – (судија ООП
Косовска Каменица), Стевановић Љиљана – (судија Већа у Приштини),
Танић Милосава – (судија ООП Косовска Митровица) и Топличевић Нада –
(судија ООП Косовска Митровица) – сви изабрани у Прекршајни суд
Косовска Митровица – ВСС не поседује резултате рада за ове кандидате;

 Биочанин Бранкица (судија ООП Нови Пазар, изабрана у Прекршајни суд
Нови Пазар) – ВСС не поседује резултате рада за овог кандидата;

 Богичевић Владимир (судија ООП Велико Градиште) и Папић Живка
(судија ООП Пожаревац) – обоје изабрани у Прекршајни суд у Пожаревцу
– ВСС не поседује резултате рада за ове кандидате;

 Шакић Соња – (судија ООП Смедерево изабрана у Прекршајни суд у
Смедереву) – ВСС не поседује резултате рада за овог кандидата;

 Живковић Драгица (судија ООП Шабац) и Матић Драгиша (судија ООП
Владимирци) обоје изабрани у Прекршајни суд у Шапцу – ВСС не поседује
резултате рада за ове кандидате;

 Петровић Мирослав (судија Већа за прекршаје у Смедереву, изабран у
Виши прекршајни суд) – кандидат има резултет рада од 0 (нула) урађених
предмета у периоду 2006-2008 (ступио на судијску дужност 29.01.2009. год)

 Ђорђевић Дејана (судија ООП Нови Сад изабрана у Прекршајни суд у
Новом Саду) – кандидат има резултете рада од 0 (нула) урађених
предмета у периоду 2006-2008 (ступила на дужност 16.09.2008. год.)

 Будимир Стефановић (судија ООП Крупањ изабран у Прекршајни суд у
Лозници) – кандидат поседује резултате рада од 0 (нула) урађених
предмета у периоду 2006-2008

 Весна Стаменковић – (судија ООП Прокупље изабрана у Основни суд у
Прокупљу) - кандидат поседује резултате рада од 0 (нула) урађених
предмета у периоду 2006-2008 (ступила на судијску дужност 15.12.2008.
год.)

 Снежана Говедарица – (судија ООП Нови Сад изабрана у Виши
прекршајни суд ) урадила 70 предмета у периоду 2006-2008 (ступила на
дужност 15.09.2008. год.)
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 Медаковић Данијела – (судија ООП Кнић изабрана у Прекршјни суд у
Крагујевцу) – урадила 111 предмета у периоду 2006-2008

 Радуновић Слађана – (Градски судија за прекршаје изабрана у Прекршајни
суд у Београду) – урадила 166 предмета у периоду 2006-2008

 Николић Тања – (судија ООП Свилајнац изабрана у Прекршајни суд у
Јагодини) – урадила 458 предмета укупно у периоду 2006-2008;

 Наташа Радовановић – (судија ООП Свилајнац изабрана у Прекршајни суд
у Јагодини) – урадила 668 предмета укупно у периоду 2006-2008;

 Хорват Марта – (судија ООП Кањижа изабрана у Прекршајни суд у Сенти)
– урадила 281 предмет укупно у периоду 2006-2008;

 Динуловић Татјана - (судија Већа за прекршаје у Зајечару изабрана у Виши
прекршајни суд) – урадила 705 предмета укупно у периоду  2006-2008 год.;

 Васић Драгана – (Градски судија за прекршаје у Београду изабрана у
Прекршајни суд у Београду) – урадила 530 укупно предмета у периоду
2006-2008;

 Љубиша Милошевић – (судија ООП Житорађа, изабран у Основни суд у
Прокупљу) – 132 укинуте одлуке у периоду 2006-2008, далеко испод
просека органа у којем је радио;

 Светозар Мрдак – (судија ООП Панчево изабран у Основни суд у Панчеву)
– 43 укинуте одлуке, испод просека органа у којем је радио;

 Светлана Павловић – (судија ООП Рума изабрана у Прекршајни суд у
Руми) – 169 укинутих одлука далеко испод просека органа у којем је
радуила (у 2008 чак 125 укинуте одлуке)

 Булатовић Душица – (градски судија за прекршаје у Београду изабрана у
Прекршајни суд у Београду) – урадила свега 199 предмета у периоду 2006-
2008, остало правна помоћ;

 Светлана Јовановић - (градски судија за прекршаје у Београду изабрана у
Прекршајни суд у Београду) – урадила 0 (нула) предмета у периоду 2006-
2008 (радила само правну помоћ);

 Драгана Јовановић Тирели - (градски судија за прекршаје у Београду
изабрана у Прекршајни суд у Београду) – 133 укинуте одлуке (далеко
испод просека органа у којем је радила);

 Наташа Ђерковић – (градски судија за прекршаје у Београду изабрана у
Прекршајни суд у Београду) – веома мали број урађених предмета (далеко
испод просека органа у којем је радила);

 Драгослав Бајовић – (судија ООП Велика Плана изабран у Прекршајни суд
у Смедереву) – мали број урађених предмета, велики број застара и велики
проценат укинутих одлука;
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 Мирослав Стошић – (судија ООП Смедеревска Паланка изабран у
Прекршајни суд у Смедереву) – велики број  (190) укинутих одлука;

 Љубинка Јанићијевић (судија Већа за прекршаје у Крагујевцу изабрана у
Виши прекршајни суд) – проценат испуњености норме испод Већа у којем
је радила 2006-74,66%, 2007-54,66%, 2008-85,34%;

 Петров Сава - судијски помоћник Општинског суда у Зрењанину изабран и
у Прекршајни суд у Зрењанину и у Основно Јавно тужилаштво (ОЈТ) у
Зрењанину – студирао 10 година са просеком 7,14

 Игњатовић Елијана – судијски помоћник Општинског суда у Алексинцу
изабрана у Прекршајни суд у Нишу – студирала 10 година са просеком 6,72
и оценом рада ЗАДОВОЉАВА;

 Душко Петровић – начелник градске управе у Панчеву изабран у
Прекршајни суд у Панчеву – студирао 9 година са просечном оценом 6,29;

 Хидајете Хисени – самостални стручни сарадник општине Прешево
изабран у Прекршајни суд у Прешеву – студирао 13 година са просеком
7,07;

 Јадранка Дикић – правник у Здравственом центру Топлица, изабрана у
Прекршајни суд у Прокупљу – студирала 17 година са просеком 6,22;

 Иван Ракић – адвокат изабран у Виши суд у Прокупљу – студирао 9 година
са просеком 6,64;

 Братислав Ђокић – Помоћник министра изабран у Управни суд – студирао
7 година са просеком 7,12 (104 на ранг листи за  овај суд);

 Јовановић Драган – секретар Скупштине града Ниша изабран у Управни
суд – студирао 9 година са просеком 7,03;

 Дубајић Гордана – супервизор Про Кредит Банке изабрана у Привредни
суд у Панчеву – студирала 9 година са просеком 7,48;

 Вукосављевић Обрадовић Снежана – шеф одељења у ЈП Железнице Србије
изабрана у Привредни суд у Нишу – студирала 9 година са просеком 6,07;

 Златковић Весна – судијски помоћник у Општинском суду у Прешеву
изабрана у Основни суд у Враљу – студирала 10 година са просеком 7,35;

 Славковић Зорка – судијски помоћник у Општинском суду у Врању
изабрана у Основни суд у Врању – студирала 10 година са просеком 6,00;

 Фридрих Нада – јавни правобранилац Града Сомбора изабрана у Основни
суд у Сомбору – студирала 15 година са оценом 6,42;

 Веселиновић Верица – судијски помоћник Општинског суда у Прокупљу
изабрана у Основни суд у Прокупљу – студирала 17 година са просеком
6,26;

 Милосављевић Дејана – судија за прекршаје ООП у Прокупљу изабрана у
Основни суд у Прокупљу – студирала 11 одина са просеком 6,67;
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 Анђелка Димитровић Доци – судија за прекршаје у ООП Панчево изабрана
у Основни суд у Панчеву, студирала 15 година са просеком 6,13;

 Милетић Снежана – Општински јавни правобранилац у Сокобањи
изабрана у Основни суд у Нишу – студирала 11 година са просеком 6,62;

 Ранковић Тонио – адвокат изабран у Основни суд у Нишу – студирао 10
година са просеком 7,62;

 Станишић Мирјана – судијски помоћник Трговинског суда у Краљеву,
изабрана у Основни суд у Краљеву – студирала 15 година, са просеком 6,17;

 Стефановић Драган – судија за прекршаје ООП Краљево, изабрана у
Основни суд у Краљеву – студирао 11 година, са просеком  7,24;

 Баковић Ненад – судијски помоћник Општинског суда у Крагујевцу,
изабран у Основни суд у Крагујевцу – студирао 12 година, са просеком
7,03;

 Ђорђевић Драгана – судијски помоћник Општинског суда у Крагујевцу
изабрана у Основни суд у Крагујевцу – студирала 16 година, са просеком
6,20;

 Слободан Левајац – адвокат изабран у Основни суд у Крагујевцу – студирао
11 година са просеком 6,26;

 Александра Пешић – адвокат изабрана у Основни суд у Крагујевцу –
студирала 11 година са просеком 6,45;

 Братислав Стевановић – адвокат изабран у Основни суд у Крагујевцу –
студирао 10 година са просеком 6,39;

 Сузана Чоловић – адвокат изабрана у Основни суд у Крагујевцу –
студирала 10 година са просеком 6,68;

(Дакле, ово је само један део кандидата које је ВСС изабрао на први
трогодишњи мандат, а да ови кандидати нису били најбољи од свих кандидата
који су конкурисали у ове судове (у колико је потребно доставићемо вам
резултате рада и биографије за све изабране кандидате у Прекршајне судове,
Виши прекршајни суд,  Управни суд и остале судове опште надлежности који
својим положајима на ранг листама или резултатима рада не заслужују избор у
односу на кандидате који нису изабрани, а за које није оборена претпоставка
стручности, односно стручности, оспособљености и достојности).

Узимајући у обзир да ВСС није изборима из 2009 године попунио сва судијска
места, мада је било више од 5000 конкурсних пријава, Заједница Правда долази до
закључка да сви кандидати који су конкурисали у судове у којима су остала
упражњена места, а нису изабрани, не поседују стручност, оспособљеност или
достојност предвиђену за обављање судијске функције.
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Такође, сматрамо да је ВСС требао испунити препоруке Заштитника грађана
да су сви кандидати који су конкурисали на овим изборима морали добити
образложења са разлозима избора или неизбора.

Како би се исправиле све побројане неправилности Заједница Правда
предлаже следеће

СМЕРНИЦЕ

1. Одлука о мерилима и критеријумима... не би смела бити мењана, јер ни
једна Одлука не сме да има ретроактивно дејство. Сматрамо да није у
складу са савременом правном науком, Европским стандардом и сл.
расписивати изборе по једним правилима, а затим та правила мењати док
изборни процес још није завршен. Налазимо и да је ВСС поштовао све
одредбе Одлуке, до ових неправилности не би ни дошло, и да нису лоше
одредбе Одлуке криве за овај скандалозни избор / реизбор, већ чланови
првог сазива ВСС који су ове одредбе тумачили по сопственом нахођењу,
односно их нису ни примењивали;

2. Уколико ВСС и ДСС сматрају да одређене одредбе Одлуке треба изменити,
оне никако не би смеле бити неповољније од претходних прописа.
Пример: ако је 25 % укинутих одлука био разлог за сумњу у стручност
судије (документ 80/2005), изменама Одлуке се не би смело дозволити да
рецимо 24 % укинутих одлука буде разлог за сумљу у стручност. (15 %
више од просека суда или одељења у којем је просек рецимо 8%, је 23 %);

3. Нови састав ВСС би прво морао да ради проверу кандидата изабраних на
сталну судијску функцију и да оне кандидате за које установи да су
нестручни и неоспособљени, разреши. Такође, и да оне кандидате за које
установи да су недостојни (неосновано се богатили узимајући новац из
РИКа који им по закону није припадао, пиштољем делили правду у
Крагујевцу, поткрадали изборну вољу грађана 1996.-1997. и 2000. године,
судили у монтираним политичким процесима, ослобађали кривичне
одговорности сина Слободана Милошевића и његове пајташе, слали
грађане Србије на робију због вербалног деликта или лутке са ликом
председника, ослобађали УДБИНЕ убице или заташкавали њихова недела
итд. – потражити у Министарству правде архиву покојног миниоста
Батића, затражити од чланова коалиције Заједно записнике са суђења и
пресуде поводом изборних крађа и сл.). Оваква разрешења би морала бити
јавна а овим кандидатима дати право да „одговоре“ на оптужбе;
Део кандидата који су изабрани/реизабрани, а који су поткрадали избор
1996-1997:
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 Поповић Ана – пре реформе судија Окружног суда у Београду
након реформе судија Апелационог суда у Београду

 Обрадовић Весна – пре реформе судија Окружног суда у Београду,
након реформе судија Апелационог суда у Београду

 Вучетић Мирослава – пре реформе судија Првог општинског суда у
Београду, након реформе судија Основног суда у Београду

 Беловић Јасна – пре реформе судија Првог општинског суда у
Београду, након реформе судија Основног суда у Београду

 Пауновић Бојана – пре реформе судија Окружног суда у Београду,
након реформе судија Апелационог суда у Београду

 Дингарац-Нићифоровић Смиљка – пре реформе судија Окружног
суда у Београду, након реформе судија Апелационог суда у Београду

 Дражић Раденка – пре реформе судија Окружног суда у Шапцу,
након реформе судија Основног суда у Шапцу

 Голубовић Слободанка – пре реформе судија Општинског суда у
Нишу – након реформе судија Основног суда у Нишу

 Николић Данијела – пре реформе судија Општинског суда у Нишу,
након реформе судија Апелационог суда у Нишу

 Миловановић Бранка – пре реформе судија Другог општинског суда
у Београду, након реформе судија Првог основног суда у Београду

 Јовановић Милосава – пре реформе судија Другог општинског суда у
Београду, након реформе судија Првог основног суда у Београду

Део кандидата који је поткрадао изборе 2000 године а који су реизабрани:
 Николић Миломир – пре реформе судија Врховног суда Србије, а

након реформе судија Врховног Касационог суда (поткрадао изборе
и 1996 и 24.08.2000. год., после 05.10.2000.год. напредовао у Врховни
суд)

 Обућина Јасминка – пре реформе судија Трговинског суда у Ужицу,
након реформе судија Привредног суда у Ужицу (саучесница
Николић Миломира после 05.10.2000. год. напредовала у Трговински
суд у Ужицу)

Део реизабраних кандидата који су судили монтиране политичке процесе:
 Јовановић Власта – (случај Барбалић) пре реформе судија Врховног

суда Србије, након реформе судија Врховног Касационог суда
 Радојичић Матија – (случајеви „Паук“ и „Николић ДБ“) пре реформе

судија Четвртог општинског суда у Београду, након избора судија
Првог основног суда у Београду
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 Павловић Милош – (судио припаднике ОТПОРа) пре реформе
судија Окружног суда у Чачку, након реформе судија Апелационог
суда у Крагујевцу

 Митровић Весна – (судила припаднике ОТПОРа) пре реформе судија
Окружног суда у Пожаревцу, након реформе судија Апелационог
суда у Београду

са конференција за новинаре Министра Правде Владана Батића и из ауторског чланка професора др. Весне

Ракић Водинелић са сајта Пешчаника

4. Након тога ВСС треба да установи који од нереизабраних кандидата из
судова опште надлежности нису оспособљени или стручни за обављање
судијских функција. Када је у питању достојност и код ових кандидата је
потребно установити да ли су кршили горе набројена људска и грађанска
права. И код оваквих разрешења потребно је отворити расправу а
кандидатима дати могућност да износе одбрану;

5. Када се из судова разреше овакви кандидати, остале судије судова опште
надлежности (изабране и неизабране) треба рангирати по судовима опште
надлежности у којима су конкурисали, а на више судијске функције
(напредовање) изабрати кандидате који имају боље резултате рада;

6. Након тога потребно је да ВСС установи да ли је и колико је упражњених
места остало у судовима опште надлежности, па уколико установи да
постоје упражњена места, потребно је рангирати изабране кандидате на
први трогодишњи мандат и кандидате који су изјављивали Уставне жалбе,
жалбе Уставном суду или приговоре ВСС а који су конкурисали у те (такве)
судове и који нису изабрани на прве мандате. Ове кандидате је потребно
рангирати на исти начин, а пошто кандидати из реда судија за прекршаје,
адвокатуре и осталих органа и организација нису имали оцене рада,
потребно је оваквим кандидатима дати оцене рада или судијским
помоћницима и саветницима одузети ове оцене. На потенцијално
упражњена места потребно је изабрати најбоље од кандидата тј. оне
кандидате који имају највећи збир бодова.

7. Овај исти принцип ВСС треба да примени и када су у питању Привредни
судови.

8. У Управном суду је потребно извршити поновно рангирање свих
кандидата (оних изабраних/реизабраних и оних који су изјавили Уставне
жалбе или приговоре ВСС). Имајући у виду да овај суд и није дао
очекиване резултате налазимо да не би настала превелика штета поновним
општим избором/реизбором за сва судијска места у овом суду. Такође, у
овај суд су између осталих, изабрани и кандидати који су по својим радним
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биографијама далеко од тога да заслужују судијске функције, јер су у
питању ислужени политичари (пример Ђокић Братислав).

9. Након тога потребно је разрешити кандидате изабране на први
трогодишњи мандат који не поседују прописан ниво стручности. То су они
кандидати који као судије из Органа за прекршаје или Већа за прекршаје
немају никакве резултате рада, имају веома мали број урађених предмета
или су као судијски помоћници / саветници изабрани са оценом
задовољава, приликом разрешења оваквих кандидата потребно је отворити
јавну расправу, а оваквим кандидатима дати могућност да се изјасне о
разлозима за свој избор;

10. Затим, постоје међу изабраним судијама за прекршаје и они кандидати
који су у својој судијској каријери кажњавали медије драконским казнама
због критичких речи упућених режиму Слободана Милошевића.
Очигледно је да су у питању кандидати који не знају да су међународне
конвенције саставни део нашег законодавства па их и не примењују или су
у питању кандидати који се при доношењу одлука плаше извршне власти
или се радо консултују са њом. Приликом одлучивања о достојности
оваквих кандидата, потребно је отворити јавне расправе (пред
новинарима), а оваквим кандидатима дати могућност да се изјасне о својој
достојности

Део кандидата који су изабрани на први трогодишњи мандат а који су
кажњавали новинаре због критичких речи упућених режиму:
 Зец Павловић Снежана – пре реформе Градски судија за прекршаје,

након реформе судија Прекршајног  суда у Београду
 Божић Горан – пре реформе Градски судија за прекршаје, након

реформе судија Вишег прекршајног суда
 Јовановић Светлана - пре реформе Градски судија за прекршаје,

након реформе судија Прекршајног  суда у Београду
 Кајганић Славица - пре реформе Градски судија за прекршаје, након

реформе судија Прекршајног  суда у Београду
 Ђукић Митровић Љиљана - пре реформе Градски судија за

прекршаје, након реформе судија Прекршајног  суда у Београду,
 Мирковић Снежана - пре реформе Градски судија за прекршаје,

након реформе судија Прекршајног  суда у Београду,
 Миљковић Јасна - пре реформе Градски судија за прекршаје, након

реформе судија Прекршајног  суда у Београду,
 Алексић Снежана - пре реформе Градски судија за прекршаје, након

реформе судија Прекршајног  суда у Београду,
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 Миловановић Ана – пре реформе Градски судија за прекршаје, након
реформе судија Вишег прекршајног суда,

 Милић Слађана - пре реформе Градски судија за прекршаје, након
реформе судија Прекршајног  суда у Београду,

 Бјелобаба Радован - пре реформе Градски судија за прекршаје, након
реформе судија Прекршајног  суда у Београду,

 Мијалковић Биљана – пре реформе Градски судија за прекршаје,
након реформе судија Прекршајног  суда у Београду,

 Кантар Драган - пре реформе Градски судија за прекршаје, након
реформе судија Прекршајног  суда у Београду,

 Маринковић Милан - пре реформе Градски судија за прекршаје,
након реформе судија Прекршајног  суда у Београду,

 Голубчић Марина - пре реформе Градски судија за прекршаје, након
реформе судија Прекршајног  суда у Београду,

 Корићанац Станица - пре реформе Градски судија за прекршаје,
након реформе судија Прекршајног  суда у Београду,

 Таталовић Корнелија - пре реформе Градски судија за прекршаје,
након реформе судија Прекршајног  суда у Београду,

 Станисављевић Љиљана - пре реформе Градски судија за прекршаје,
након реформе судија Прекршајног  суда у Београду,

 Петричевић Никола - пре реформе Градски судија за прекршаје,
након реформе судија Прекршајног  суда у Београду,

 Планојевић Светлана - пре реформе Градски судија за прекршаје,
након реформе судија Прекршајног  суда у Београду,

 Учајев Јасна - пре реформе Градски судија за прекршаје, након
реформе судија Прекршајног  суда у Београду,

 Мирковић Дисић Светлана - пре реформе Градски судија за
прекршаје, након реформе судија Прекршајног  суда у Београду,

 Чебеџић-Торбица Весна – пре реформе Градски судија за прекршаје,
затим судија Трговинског суда у Београду, након реформе судија
Привредног суда у Београду,

 Козарски Каменко - пре реформе судија Општинског органа за
прекршаје у Новом Саду, након реформе судија Прекршајног суда у
Новом Саду,

 Петров Нада - пре реформе судија Општинског органа за прекршаје
у Кикинди, након реформе судија Прекршајног суда у Кикинди,

 Периз Мирослав - пре реформе судија Општинског органа за
прекршаје у Кикинди, након реформе судија Прекршајног суда у
Кикинди,
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 Пандуров Нада - пре реформе судија Општинског органа за
прекршаје у Кикинди, након реформе судија Прекршајног суда у
Кикинди.

са конференција за новинаре Министра Правде Владана Батића

11. Затим је потребно рангирати кандидате из Већа за прекршаје  који су
конкурисали у Виши прекршајни суд (изабране и неизабране) и међу
њима изабрати оне кандидате који имају најбоље оцене рада. Уколико, је
број кандидата из Већа за прекршаје мањи од броја расписаних места, ВСС
треба да приступи бирању кандидата у овај суд од кандидата који су
конкурисали из Органа за прекршаје, адвокатуре, судијских помоћника и
др. И ове кандидате је потребно рангирати на равноправан начин, све, са
или без оцене рада, равноправно.

12. На крају је потребно и рангирати судије за прекршаје које су конкурисале у
Прекршајне судове (изабране или неизабране), а нису изабране у неке од
већ набројаних судова. Потребно је изабрати кандидате са најбољим
резултатима рада, а уколико преостане непопуњено место, на њега
изабрати кандидате који су изабрани на први трогодишњи мандат, а нису
прошли ревизију или оне кандидате који су изјавили жалбе Уставном суду
или Уставне жалбе а нису били на дужности судија или судија за
прекршаје (ако таквих кандидата има).

13. Кандидатима који су обављали дужност судија, а нису прошли „ревизију“
(реизабрани и нереизабрани), којима је ВСС оборио претпоставку
стручности или оспособљености, требало би омогућити избор на места
судијских помоћника/саветника. Такође и кандидатима из реда судија за
прекршаје којима је ВСС оборио претпоставке стручности и
оспособљености потребно је омогућити избор на места судијских
помоћника / саветника;

14. Сматрамо да кандидати којима је ВСС оборио претпоставку достојности не
би смели да раде у правосуђу;

15. Кандидате који су избрани на први трогодишњи мандат а не прођу
ревизију (буду разрешени судијске дужност) - уколико су пре 01.01.2010.
били судијски помоћници/саветници, тужилачки помоћници или стручни
сарадници у Органима за прекршаје или Већима за прекршаје, ВСС треба
овакве кандидате да врати на претходна радна места, а уколико су
кандидати који долазе из адвокатуре,  правобранилаштва или других
органа и организација, потребно је да ВСС оваквим кандидатима обезбеди
радна места судијских помоћника/саветника, стручних сарадника или да
им обезбеди неку другу егзистенције, у договору са њима.

16. Када ВСС одређене кандидати који су обављали дужност судије за
прекршаје у Органима за прекршаје и Већима за прекршаје, поново
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изабере (установи да је први сазив ВСС направио грешку када их није
изабрао), потребно је да оваквим кандидатима исплати све плате од
01.07.2010. год (као и сва друга примања која проистичу из плата –
социјално, пензионо осигурање...) до дана враћања на судијску функцију,
као и разлике у примањима од 01.01.2010. до 31.07.2010. год између „зараде“
коју су примали као неизабрани и плата које би примали да ВСС није
направио грешку;

17. Судијама које ВСС 16.12.2010. није реизабрао, а ревизијом их реизабере,
потребно је исплатити све разлике у плати од 01.01.2010. год. до дана
реизбора.

18. Након спроведене ревизије, ВСС би требало да са судијама и судијама за
прекршаје које је накнадно реизабрао /изабрао, а које су се у међувремену
жалиле Европском суду за људска права, покуша да нађе „заједнички
језик“ како би исти своје тужбе повукли. У случају (ако) неко од оваквих
кандидата пристане на повлачење тужбе, ВСС је обавезан да им исплати
све трошкове које су имали приликом састављања и слања представки
(трошкове, поштарине, фотокопирања, превођења, адвокатске трошкове и
сл.)

19. Приликом ревизије општег избора /реизбора ВСС би требало да све радње
које предузима отвори за јавност, да „материјале“ које поседује о судијама,
а којима ће покушати да брани одлуке првог састава ВСС постави на својој
интернет презентацији како би јавност била упозната  са чињеницама.
Такође сматрамо да прилоком ревизије ВСС треба да снима у видео запису
све радње које су у вези са ревизијом, како би заинтересоване стране, исте
могле користити када и уколико сматрају да правду треба да потраже на
другим адресама (Уставни суд, суд у Стразбуру)

Налазимо, да се неправилности које је ВСС произвео својим радом, не могу
исправити уколико из ревизије буду избачене неизабране судије за прекршаје, јер
реално посматрајући овај проблем, ВСС је управо највише неправде нанео овим
судијама. Ни законодавац их није баш био правичан када је донео одредбе закона
које предвиђају да ће се судије за прекршаје (од којих неке обављају ову дужност и
30 година) бирати НА ПРВИ ТРОГОДИШЊИ МАНДАТ. Такође, и Влада Србије
је ову групу дискриминисала када је избацила из Закључка од 06.07.2010. год.
којим је судијама и заменицима тужиоца који су изјавили жалбе Уставном суду,
односно Уставне жалбе на одлуке ВСС и ДВТ, наставила да исплаћује плате до
окончања ових жалби пред Уставним судом, иако су обављале истоврсни посао
као и сада и у погледу критеријума и мерила имају исти полжај као и судије
судова, а Законом о судијама су стављене у исти положај .
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Дакле, Заједница Правда тражи од ВСС само да поштује Устав Републике
Србије, Уставни закон за спровођење устава Републике Србије, Закон о судијама,
Закон о ВСС, Одлуку о критеријумима и мерилима за оцену стручности,
оспособљености и достојности за избор судија и председника судова,
Међународне конвенције ратификоване у нашој земљи ...

Уколико ВСС нађе да су предложени кораци сувише компликовани  да би
се квалитетно урадили до октобра 2011 год. Заједница Правда нема ништа против
да министарка правде Снежана Маловић предложи скупштини Србије да Одлуку
о избору судија на први трогодишњи мандат од 29.12.2009. године, посланици
ставе ван снаге и да ВСС поново изврши избор ових кандидата по правилима из
2009. год, са међународним и домаћим посматрачима, јавно, расправно,
разговорима, тестирањима и сл. (дакле да се Одлука о критеријумима ...
испоштује у сваком члану)

У Сремској Митровици 23.03.2011. год.

Председник Заједнице Правда
Сања Рогуља-Вељаноски

__________________________________


