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Број: СУ-0017-005/011 
Датум: 28.11.2011. године 

Сремска Митровица 

 

 

 

 

 

Уставном суду Србије 

 На основу чл.  168. став. 2. Устава  Републике Србије и члана 51. Закона о Уставном 
суду подносимо: 

ИНИЦИЈАТИВУ 

 за оцену уставности и законитости одредбе чл. 4.ст.2. Правила за примену одлуке о 
утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и 
за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог Савета Судства о престанку 
судијске дужности објављених у Сл.гл.РС бр. 35/2011 од 24. маја 2011.године (у даљем 
тексту Правила). 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Одредба у односу на коју се подноси ова иницијатива је чл. 4. ст.2. Правила која  
гласи: „Да подносилац не испуњава критеријум достојности утврђује се на основу ... – 
увидом у списе кривичног предмета и разматрањем разлога за оптужење“. 

 Ова одредба није у складу са прокламованим начелом презумпције невиности, 
које произилази из Устава Србије - чл. 34. ст. 3. Устава, јер иста омогућава Високом савету 
судства (у чијем саставу су и даље и имају знатан утицај политички чланови), а као 
својеврсном суду у поступку преиспитивања одлука у односу на нереизабране судије,  да 
прејудуцира кривицу и утиче на исход поступка у самом  кривичном предмету. У том 
смислу Правила су у супротности са Уставом РС, као актом највише правне снаге.  

 Такође, ова одредба противна је и одредби чл. 42. Устава, јер се њом задире у 
податке о личности подносиоца приговора у питању. 
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  Заштита података о личности 

 Члан 42. 

 „Зајемчена је заштита података о личности. 

 Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређују се законом. 

 Забрањена је и кажњива употреба података о личности изван сврхе за коју су 
прикупљени, у складу са законом, осим за потребе вођења кривичног поступка или заштите 
безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом. 

 Свако има право да буде обавештен о прикупљеним подацима о својој личности, у 
складу са законом, и право на судску заштиту због њихове злоупотребе». 

 Устав предвиђа право на заштиту података о личности, обзиром да се прикуљање, 
држање, обрада и коришћење података о личности уређује Законом и које може бити 
ограничено једино Законом (за потребе вођења кривичног поступка или заштите 
безбедности Републике Србије). Акт чија неуставност и незаконитост су предмет 
иницијативе је подзаконски акт, а истим се грубо крши људско право подносиоца 
приговора на заштиту података о личности. 

 У овом делу наведена  одредба Правила је неуставна. 

 Даље, ова одредба је незаконита из следећег: 

 Одредба члана 4. став 2. тачка 2. Правила није сагласна ни са одредбом чл. 504. в. 
Законика о кривичном поступку (даље: ЗКП) из разлога што акт ниже правне снаге од 
Законика – Правила,  као  подзаконски акт прописује право водиоцима управног поступка 
(поступак преиспитивања одлука првог састава ВСС) да несметано и без одобрења 
надлежног јавног тужиоца и истражног судије могу да читају  кривични предмет и да чак 
улазе у позицију поступајућег јавног тужиоца и судије  и разматрају основаност разлога за 
оптужење! То значи да је предметна одредба Правила и незаконит акт.    

 Наиме, кривични предметзаснива се иницијалним актом јавног тужиоца (или 
субсидијарног тужиоца). У случају да се ради  о кривичним делима из чл. 504. а.ЗКП, (што 
је најчешћи случај кад су у питању носиоци правосудних функција), кривични предмет се 
заснива на иницијалном акту јавног тужиоца – најчешће је то захтев за спровођење 
истраге, а уз овај акт се достављају  и кривична пријава и докази који поткрепљују 
основану сумњу. Решење да се истрага спроведе  се доноси по саслушању осумњиченог, а 
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правноснажношћу решења лице има положај окривљеног и тада почиње да тече 
кривични поступак.  

 То у пракси значи да политички чланови из ВСС могу несметано да читају податке 
који представљају службену тајну у смислу чл. 504. в. ЗКП,  још  од формирања кривичног 
предмета, односно пре правноснажности решења да се истрага спроведе и то све без 
одобрења истажног судије и јавног тужиоца.  

 Да ли ће упознавање ширег круга лица са подацима из кривичног предмета ићи на 
штету кривчног поступка, то могу да оцене само ова два субјекта, и зато им закон даје 
могућност да господаре тајношћу истог.  

 Из овога произилази директна супротност одредбе чл. 4. ст. 2. Правила као  нижег 
правног акта и вишег правног акта Законика односно одредба чл.504. в. ЗКП. 

Са друге стране улога коју актом ове правне снаге добија ВСС је суђење. Наиме, 
достојност неког неизабраног судије цениће ВСС разматрањем  разлога за оптужење – 
дакле , ВСС ће се ставити у улогу јавног тужиоца.  

 Даље, прејудицираће кривицу лица против кога се води сам кривични поступак, 
због тога што је готово невероватно да у правосудном систему Србије постоји судија, који 
после констатације ВСС да су разлози за оптужење у односу на неког основани и да се 
исти због тога  не враћа на судску функцију, неће донети осуђујућу пресуду у односу на 
свог колегу, из страха да га таква иста судбина не снађе?!  

Управо се овим практично уводи презумпција кривице, насупрот утврђеној презумпцији 
невиности и одредба чл.4. ст. 2. Правила противна је одредби чл. 34. ст.3. Устава РС . 

 Одредба члана 4. став 2. тачка 2. Правила у супротности је и са чланом 8. Закона о 
заштити података о личности. 

 Недозвољеност обраде - Члан 8. став 1. тачка 1. и 2. 

 „Обрада није дозвољена ако: 
 1) физичко лице није дало пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без 
законског овлашћења; 
 2) се врши у сврху различиту од оне за коју је одређена, без обзира да ли се врши 
на основу пристанка лица или законског овлашћења за обраду без 
пристанка;...“,  
 обзиром да би се основом оспорене одредбе вршило прикупљање и обрада 
података без ЗАКОНСКОГ овлашћења, односно у сврху различиту од оне за коју је 
одређена - у кривичном поступку сходно одредбама ЗКПа. 
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 Из свега напред изнетог 
 

 
П Р Е Д Л А Ж Е М О 

 
 Да Уставни суд прихвати иницијативу те да сходно члану 168 ст. 1. Устава покрене 
поступак за оцену уставности и законитости оспорених одредаба закона па да потом 
донесе следећу: 
 

О Д Л У К У 
 

1) УТВРЂУЈЕ СЕ  да одредба члана 4. ст. 2. Правила за примену одлуке о утврђивању 
критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за 
поступак преиспитивања одлука првог састава Високог Савета Судства о престанку 
судијске дужности објављених у Сл.гл.РС бр. 35/2011 од 24.маја 2011. године  није 
у сагласности са Уставом Републике Србије. 

2) УТВРЂУЈЕ СЕ  да одредбе члана 4. ст. 2. Правила за примену одлуке о утврђивању 
критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за 
поступак преиспитивања одлука првог састава Високог Савета Судства о престанку 
судијске дужности објављених у Сл.гл.РС бр.  35/2011 од 24.маја 2011.године  није 
у сагласности са Закоником о кривичном поступку и Законом о заштити података 
о личности.  

 Уколико у међувремену, а након покретања поступка  дође до примене оспорених 
одредби,  

П Р Е Д Л А Ж Е М О: 

 Да Уставни суд ОБУСТАВИ извршење појединачног акта или радње предузете на 
основу  оспореног акта. 

 

У Сремској Митровици: 28.11.2011.год.                    

Председник УО Заједнице Правада 
 

______________________________ 
Сања Рогуља-Вељаноски 


