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Управни суд Србије 
одељење у Новом Саду 
Булевар Михајла Пупина 6 
21000 Нови Сад 
 
Тужиља: 
Сања Рогуља Вељаноски; 22000 Сремска Митровица; Матије Хуђи 68/9 
Тужени: 
Високи савет судства; 11000 Београд; Немањина 22-26 
Народна скупштина Републике Србије; 11000 Београд; Краља Милана 14 
 

 
Т У Ж Б А 

 
у три примерака 
бр. прилога: 37 
 

− ради поништења  Одлуке о предлогу за избор судија на трогодишњи мандат 
у судове опште и посебне надлежности (Одлука о предлогу у даљем тексту), 
Високог савета судства од 18. децембра 2009. године, објављена на сајту 
Високог савета судства 18. децембра 2009. године коју побијам у целости 
као необразложену, неуставну, незакониту и донесену од стране 
ненадлежног органа; 

− ради поништења  Одлуке Народне скупштине Републике Србије о избору 
судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности 
(Службени гласник РС број 111/09) (Одлука Народне Скупштине - у даљем 
тексту) 

 
РАЗЛОЗИ: 
 

1. акт је донео ненадлежан орган; 
2. у акту није уопште или није правилно примењен закон, други пропис или 

општи акт и у подтупку доношења акта није поступљено по правилима 
поступка; 

3. је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или је из утврђених 
чињеница изведен неправилан закључак у погледу чињеничног стања; 

4. повреда уставних права и повреде права гарантованих Европском 
конвенцијом о људским правима; 
 

  
1.) Нанадлежан орган доноси акт и учествује у доношењу као 

овлашћени предлагач: 
 
 Битна повреда одредаба сваког поступка (па и поступка избора судија) увек 
постоји ако је тело које га је донело или  учествовало у његовом доношењу било 
непрописно састављено а поготово ако се није ни конституисало. 
 Акти чије се поништење таражи су незаконити сходно члану 24. став 1. 
тачка 2. Закона о управним споровима. 

Заједница Правда
Text Box
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 Високи савет судства као доносилац акта - Одлуке о предлогу 18.12.2009.г, 
као овлашћени предлагач Народној скупштини РС у поступку доношења акта – 
Одлуке Народне Скупштине (Сл. гл. бр. 111/09 од 29.12.2009.г.) није се 
конституисао  у складу са Уставом, Уставним законом за спровођење Устава РС,  
Законом о високом савету судства, Законом о судијама, те се ради о актима 
донесеним од стране неовлашћеног тела-ВССа, а самим тим и Народне скупштине 
јер је донела одлуку о избору судија на предлог неовлашћеног, ненадлежног тела, 
које се није оформило законито, заправо никада се и није конституисало. 
  
 Прекршене одредбе о конституисању Високог савета судства: 
 
 Члан 153 Устава Р. Србије: 
 
 „Високи савет судства има 11 чланова. 
 У састав Високог савета судства улазе председник Врховног касационог 
суда, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне 
скупштине, као чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна 
скупштина, у складу са законом. 
 Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од 
којих је један са територије аутономних покрајина, и два угледна и истакнута 
правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а 
други професор правног факултета.“. 
 
 Члан 6. став 3.,  4. и 5. Уставног закона за спровођење Устава Р. Србије: 
 
 „У року од 90 дана од дана ступања на снагу закона из члана 5. став 2. овог 
закона, Народна скупштина ће изабрати изборне чланове Високог савета судства 
и Државног већа тужилаца, с тим што ће чланове из реда судија, односно јавних 
тужилаца и заменика јавних тужилаца за први састав Високог савета судства 
односно Државног већа тужилаца бирати из реда судија, односно јавних тужилаца 
и заменика јавних тужилаца који се у време избора налазе на судијској, односно 
функцији јавног тужиоца или заменика јавног тужиоца. 
 До избора председника Врховног касационог суда, члан Високог савета 
судства по положају је председник Врховног суда Србије. 
 Конститутивна седница Високог савета судства, односно Државног већа 
тужилаца одржаће се у року од седам дана од дана избора изборних чланова.“ 
 
 Члан 7. став 1. Уставног закона за спровођење Устава Р. Србије: 
 
 „Избор председника Врховног касационог суда и први избор судија 
Врховног касационог суда извршиће се најкасније у року од 90 дана од дана 
конституисања Високог савета судства.“ 
 
 Члан 5. Закона о Високом савету судства (састав Савета) 
 
 „Савет има 11 чланова.  
 Чланови Савета су председник Врховног касационог суда, министар 
надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као 
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чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина, у 
складу са овим законом.  
 Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од 
којих је најмање један са територије аутономних покрајина и два угледна и 
истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један 
адвокат, а други професор правног факултета.“ 
 
 Члан 17. став 1. Закона о Високом савету судства 
 
 „Одлуке Савета доносе се већином гласова свих чланова.“ 
 
 Члан 36. став 1. Закона о Високом савету судства 
 
 „Поступак предлагања кандидата за изборног члана Савета из реда 
адвоката организује и спроводи Адвокатска комора Србије на начин на који се 
обезбеђује најшира представљеност њених чланова.“ 
 
 Члан 38. став 1. Закона о Високом савету судства 
 
 „Чланове Савета бира Народна скупштина на предлог овлашћених 
предлагача.“ 
 
 Члан 50. Закона о Високом савету судства 
 
 „Народна скупштина ће најкасније у року од 90 дана од дана ступања на 
снагу овог закона изабрати изборне чланове првог састава Савета.“ 
 
 
 Члан 51. Закона о Високом савету судства  
 
 „До избора председника Врховног касационог суда, члан Савета по положају 
је председник Врховног суда Србије.“ 
 
 
 Члан 54. Закона о Високом савету судства  
 
 „Конститутивна седница Савета одржаће се у року од седам дана од дана 
избора изборних чланова. 
 Конститутивну седницу сазива и њоме председава председник Врховног 
суда Србије.“ 
 
 Члан 102 став 5. Закона о судијама 
 
 „Изузетно од одредаба ст. 1-4. овог члана, председник Врховног касационог 
суда бира се у року од 90 дана од дана конституисања Високог савета судства. 
Председника Врховног касационог суда бира Народна скупштина, међу лицима 
која испуњавају услове за избор судија тога суда, на предлог Високог савета 
судства, по прибављеном мишљењу надлежног одбора Народне скупштине.“ 
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* * * * * * 
 
 Наиме, чланом 153. Устава Србије превиђено је да се се ВСС састоји од 11 
чланова: три по положају (председник Високог касационог суда, министар правда 
и председник одбора за правосуђе Народне скупштине) и осам изборних чланова 
од којих 6 судија са сталном судијском функцијом, један професор са правног 
факултета и један адвокат. Високи савет судства се НИКАДА није конституисао на 
Уставом и законима предвиђен начин. Приликом тзв. конституисања ВСС 
06.04.2009.г. седници је присуствовало 7 (СЕДАМ) чланова изабраних у складу 
предвиђеним законом: Министар правде (С. Маловић), председник надлежног 
одбора Народне скупштине (Б. Ристић), и 5 судија са сталном судијском функцијом 
предложених од стране Високог савета правосуђа и изабраних у Народној 
скупштини РС (Ј. Боровац, М. Николић. В. Мирчић, Ђ. Бјелобаба и Б. Тошковић), док 
остала 4 члана недостају (председник Врховног суда Србије, судија са сталном 
функцијом,  професор и адвокат).  
 Изборни чланови нису изабрани од стране Народне скупштине, иако су 
предложени Народној скупштини на избор од стране овлашћених предлагача, 
чиме је прекршен члан 38. став 1. Закона о Високом савету судства. 
 Ове чињенице констатује и в.д. председника Врховног суда Србије Ната 
Месаровић, наводећи:“да члан 54. наведеног закона (Закон о ВСС) врло јасно 
прописује да се конститутивна седница може одржати уколико су изабрани сви 
изборни чланови, односно свих осам чланова, уз објашњење да то прописује и 
члан 5. истог закона.“ Њено мишљење дели и судија Биљана Тошковић, док 
чланови ВСС Б. Ристић, М. Николић и В. Мирчић сматрају да свет може да се 
конституише с тим да пре избора  неизабраних чланова не предузимају важне 
радње односно, да у овом саставу не треба да доносе битније одлуке. 
 Законодавац не оставља простора за разматрање да ли се Високи савет 
судства може конститусати другачије него што је прописано. У случајевима кад се 
омогућава конституисање тела на други начин (уколико нису изабрани сви 
чланови), та се могућност изричито прописује, као што је нпр. члан 101. став 4. 
Устава Србије:“ Народна скупштина конституисана је потврђивањем мандата две 
трећине народних посланика.“ или члан 9. став 3. Уставног закона за спровођење 
Устав Републике Србије:“ Избором, односно именовањем две трећине од укупног 
броја судија Уставног суда, сматра се да је Уставни суд конституисан...“. 
 Дакле, присутни чланови су гласали да ли се та седница сматра 
конститутивном (иако је јасно по закону да није и да се не оставља на одлуку 
лицима која су се окупила да промене законску одредбу надгласавањем), па су 
гласањем са 6 гласова за и 2 против одлучили да су се конституисали. 
 Оваквим конституисањем Високог савета судства у крњем саставу 
прекршани су члан 17. став 1.  члан 5. и члан 54. Закона о Високом савету судства и 
члан 6. став 5. Уставног закона за спровођење Устава Р. Србије. 
 Неизбором свих изборних чланова Високог савета судства Народна 
скупштина је прекршила члан 50. Закона о Високом савету судства 
 Такође, ову седницу сазива неовлашћено лице (Министар правде), што и  
констатује в.д. председника Врховног суда Србије Ната Месаровић, чиме је 
прекршан члан. 54 став 2. Закона о Високом савету судства. 
 Такође, овом седницом преседава, на њој присуствује и гласа неовлашћено 
лице в.д. председника Врховног суда Србије, Ната Месаровић, чиме су прекршени 
члан 6. став 5. Уставног закона за спровођење Устава Р. Србије и члан 51. Закона о 
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Високом савету судства. Наведеног датума, Србија нема председника Врховног 
суда Србије, јер је председнику овог суда мандат истекао 09.03.2009.год., што би 
дакле, логички био и последњи датум да се овај Савет конституише на законит 
начин, а не 06.04.2009.год.  
 
Доказ: 

1. Копија записника са Прве седнице тзв. Високог савета судства одржaне 
06.04.2009.год. 

 
 Нејасно је на основу којих прописа је в.д. председника Врховног суда Србије 
председавао седницама Високог савета судства. Чланом 9. ставом 1. Пословника 
ВСС предвиђено је да „Савет чине председник и чланови, у складу са Уставом“. А 
Устав, при томе, уопште нема одредбу о томе ко је председник ВСС, него само има 
одредбу о томе ко чини његов састав. Одредбу коју нема Устав има Закон о ВСС у 
члану 6. став 1.;“ Председник Врховног касационог суда је по положају председник 
Савета“, док се председник Врховног суда Србије (али не и в.д. председника) 
спомиње у члану 51. овог закона, али само као члан савета:“До избора 
председника Врховног касационог суда, члан Савета по положају је председник 
Врховног суда Србије“. Закон о судијама у члану 102. став 6. предвиђа да:“ 
Председник Врховног касационог суда постаје члан Високог савета судства даном 
избора за председника Врховног касационог суда“. Дакле, судија Ната Месаровић 
је постала председник Врховног касационог суда избором у Народној скупштини 
30. новембра 2009, с тим што на ту дужност ступа 1. јануара 2010. Поставља се 
зато питање по којем основу је судија Месаровић била председник ВСС од његовог 
тзв. конституисања, тј. од 6. априла 2009. до 30. новембра 2009. год. А, затим, 
поставља се питање ко је председавао седници ВСС, на којој је судија Месаровић 
предложена за председника Врховног касационог суда, с обзиром на то, да у 
Пословнику ВСС пише да ће се председник ВСС или члан ВСС изузети „из учешћа о 
разматрању питања и одлучивања о истом које се тиче њега самог“ (члан 13. став 
1). Врховни касациони суд, по Закону о уређењу судова, почиње да ради тек 1. 
јануара 2010. год. (члан 89). Како је судија Ната Месаровић изабрана за 
председника кад тај суд још увек није ни постојао?  Тужиља сматра да је 
„прелазним“ одредбама (члан 102. став 5)   Закона о судијама повређен Устав, јер 
је изостављен један од у Уставу предвиђених услова за избор председника 
Врховног касационог суда (члан 144. став 1. Устава) – прибављено мишљење 
опште седнице Врховног касационог суда. Поред тога, у Одлуци о избору на 
сталну функцију у судовима опште и посебне надлежности, коју је донео ВСС 16. 
децембра, објављеној у „Службеном гласнику РС“ 17. децембра, под ознаком 
„ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД“ под тачком 14. стоји име „МЕСАРОВИЋ НАТА“. Дакле, 
председник Врховног касационог суда, изабран 30. новембра 2009, постао је судија 
Врховног касационог суда  16. децембра 2009. год. 
 Тужиља такође сматра да је прекршен и члан 7. став 1. Уставног закона за 
спровођењу Устава Р, Србије:“ Избор председника Врховног касационог суда и 
први избор судија Врховног касационог суда извршиће се најкасније у року од 90 
дана од дана конституисања Високог савета судства“. Дакле, до 05. 07 2009. год. за 
оне који сматрају да се ВСС конституисао 06.04.2009.год. Ноторна је чињеница да 
до овог датума ВСС није изабрао судије Врховног касационог суда, па самим тим 
није ни Народна скупштина Р. Србије могла да прибави мишљење са опште 
седнице Врховног касационог суда о квалитетима кандидата  за председника овог 
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суда, Нати Месаровић (члан 144. став 1. Устава Р. Србије). Такође, ово мишљење 
Народна скупштина није имала ни приликом избора овог кандидата 30 новембра 
2009. год. из већ наведених разлога. 
 Да су чланови тзв. првог састава Високог савета судства поштовали заузети 
став: „да пре избора  неизабраних чланова не предузимају важне радње односно, 
да у овом саставу не треба да доносе битније одлуке“, до данашњег дана ВСС не би 
донео ни једну одлуку, јер се овај савет никада није конституисао на законом 
ваљан начин. Међутим, ВСС је само у 2009. год. донео следеће акте а да нису били 
изабрани сви изборни чланови: Пословник о раду, Одлука о образовању и раду 
Административне канцеларије, Оквирна мерила за одређивање потребног броја 
судија у Вишем прекршајном суду и прекршајним судовима, Одлука о броју судија 
у судовима, Одлука о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 
оспособљености и достојности за избор судија и председника судова (Одлуке о 
критеријумима у даљем тексту), Одлука о броју судија поротника у судовима, 
Одлука о избору судија на сталну функцију у судовима опште и посебне 
надлежности, Предлог одлуке за избор судија. Током овог периода, изборни члан 
ВСС из реда професора није изабран од стране политичара у Народној скупштини 
Р. Србије, мада га је заједничка седница свих декана правних факултета у 
Републици Србији (члан 53. Закона о ВСС) у неколико наврата предлагала, јер исти 
(професор З. Томић) није био по вољи владајуће коалиције, чиме је Народна 
скупштина Р. Србије прекршила члан 38. став 1. Закона о Високом савету судства. 
Исти члан је Народна скупштина Р. Србије прекршила и приликом избора 
адвоката Дејана Ћирића,  26. 10. 2009. год. јер истог није изабрало: „тело којим се 
обезбеђује нашира представљеност њених чланова“ тј скупштина Адвокатске 
коморе Србије. Наиме Скупштина Р. Србије није на седници одржаној 30.03.2009. 
год. изабрала кандидата Адвокатске коморе Србије за члана ВСС, адвоката 
Војислава С. Недића, из истог разлога као и професора Томића. Следећи кандидат 
кога је предложила Адвокатска комора Србије је био, адвокат Слободан Шошкић, 
чији је предлог избора за члана ВСС, председник управног одбора адвокатске 
коморе Србије, Драгољуб Ђорђевић, најблаже речено игнорисао, док је председник 
скупштинског одбора за правосуђе и члан ВСС по положају, Бошко Ристић, од 
адвоката Шошкића тражио да повуче кандидатуру (погледати: 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm=10&dd=28&nav_category=
11&nav_id=389312 ). 
 
 
 Из свега наведеног, тужиља сматра да се Високи савет судства није 
конституисао на законом ваљан начин, и из тог разлога налази да све акте које је 
овај савет донео, заправо донео НЕНАДЛЕЖАН ОРГАН. 
 

2.) Битне повреде правила поступка и неправилна примена 
прописа 

 
  У поступку доношења аката није поступљено по правилима 
поступка - повреда правила поступка 
 
 Тужиља  чл ВСС је пропустио да прибави податке и мишљење о стручности, 
способљености и достојности за кандидате које је предложио за избор на место 
судије Народној скупштини Р. Србије, као и за тужиљу сходно члану 49. Закона о 
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судијама, (Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 116/2008, 58/2009, 
104/2009 и 101/2010; примењује се од 1.1.2010. године изузев одредбе члана 20. 
став 2. која се примењује од ступања овог закона на снагу и одредаба чланова: 43-
54., 81, 82. став 1., 83. и 88. које почињу да се примењују од дана конституисања 
Високог савета судства - види чл. 107. овог закона) 
 Управни акти се побијају основом члана 24. став 1. тачка 3. Закона о 
управним споровима, јер није поступљено по правилима поступка: Нису испуњене 
законске процесне претпоставке за доношење одлуке ВССа и Народне скупштине 
РС (акта). Прекршен је члан 49. Закона о судијама: „Високи савет судства прибавља 
податке и мишљења о стручности, оспособљености и достојности кандидата. 
 Подаци и мишљења прибављају се од органа и организација у којима је 
кандидат радио у правној струци, а за кандидате који долазе из судова обавезно је 
прибављање мишљења седнице свих судија суда из кога потиче кандидат, као и 
мишљење седнице свих судија непосредно вишег суда, у које кандидат има право 
увида пре избора.“ Прекршен је члан 50. Закона о судијама. 
  
  
  Прекршен је пропис - Одлука о критеријумима Високог савета 
судства: 
 
 Одредбе овог акта које је Високи савет судства прекршио: 
 Члан 4. - Стручност кандидата (уопштено) 
 Члан 5. - Стручност судије за прекршаје који се кандидује за прекршајни суд 
(дакле, стручност судије из Органа за прекршаје када се кандидује искључиво у 
прекршајне судове – без напредовања) 
 Члан 6.  – став 4. (оспособљеност судије за прекршаје) 
 Члан 9.  – став 3. (достојност судије за прекршаје) 
 Члан 11. – Избор за судију суда вишег степена 
 Члан 14. - Разлози за сумњу у стручност и оспособљеност кандидата у вези 
члана 16. 
 Члан 15. - Извори података и начин прибављања података и мишљења 
 Члан 17. - Бодови за оцене рада лица које се први пут кандидује за 
обављање судијске функције 
 
 Тужиља је конкурисала у два суда истог степена, Прекршајни суд у Сремској 
Митровици и Прекршајни суд у Руми, док сви други судови у којима је 
конкурисала су судови вишег степена: Основнио суд у Сремској Митровици, Виши 
прекршајни суд,  Виши судови у Сремској Митровици, Шапцу, Новом Саду и 
Београду, Привредни суд у Сремској Митровици, Апелациони судови у Београду и 
Новом Саду и Управни суд. 
 Високи савет судства није предлагао кандидате на први трогодишњи 
мандат у Вишим судовима у Београду, Сремској Митровици, Новом Саду и Шапцу и 
Апелационом суду у Новом Саду, док је у свим дугим судовима у којима је тужиља 
конкурисала предлагао кандидате за овакав избор. 
  
 Пропусти које је Високи савет судства учинио приликом Одлуке о 
предлагању кандидата за избор у Прекршајном суду Сремска Митровица и 
Прекршајном суду Рума. 
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 Високи савет судства је приликом предлагања кандидата за судије у овај 
суд прекршио следеће одредбе из Одлуке о критеријумима: 
 
 члан 5. тачка 1. - број и врста предмета у раду; ВСС није имао податак о 

врсти предмета у раду, како за тужиљу тако и за остале кандидата из реда 
судија за прекршаје који су конкурисали у овај суд; 

 члан 5. тачка 4. - време израде одлуке; ВСС није имао податак о времену 
израде одлуке, како за тужиљу тако и за остале кандидата из реда судија за 
прекршаје који су конкурисали у овај суд; 

 члан 5. тачка 5. - проценат испуњености оријентационе норме и 
коефицијент ажурности; - ВСС није поседовао овакве податке за све 
кандидате који су конкурисали из реда судија или судија за прекршаје на 
изборима расписаним 15.07.2009.год; 

 члан 5. тачка 6. - број предмета у којима је застарело вођење поступка, а 
који се могу приписати очигледном пропусту кандидата; ВСС није 
поседовао ове податке како за тужиљу тако и за остале кандидате из реда 
судија за прекршаје који су конкурисали у овај суд; 

 члан 6. став 2. – оспособљеност кандидата :“ Оспособљеност је условљена: 
добрим познавањем материјалног и процесног права, познавањем Европске 
конвенције за заштиту људских права и основних слобода, свешћу о 
потреби проучавања предмета, умешношћу, способношћу аналитичког и 
синтетичког мишљења, расуђивањем по властитом разуму, јасним 
изражавањем, узорном писменошћу, марљивошћу, самоконтролом, 
смислом за колегијалну сарадњу и културом опхођења.“; - ВСС није вршио 
разговоре са кандидатима који су конкурисали у овај суд нити је користио 
друге методе (као што су рецимо тестирање кандидата, симулација суђења 
и сл.) мада су овакве могућности предвиђене у последњем 6. ставу овог 
члана као и у члану 50. ставу 3. Закона о судијама – па самим тим није 
поседовао податке о оспособљености било ког од кандидата из реда судија 
за прекршаје. ВСС је поседовао искључиво податке о оспособљености 
судијских помоћника који су засновали радни однос на неодређено време у 
неком од судова а  који су конкурисали у ове судове (став 3)  овог члана).  
ВСС је корестићи одредбе става 5. овог члана: „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 већу 
за прекршаје;“ имао могућност да колико-толико дође до информација 
који су кандидати оспособљенији од других а који конкуришу из реда 
судија за прекршаје. Али ВСС је донео одлуку да НЕПОШТУЈЕ одредбе из 
овог става по питању мишљења  о оспособљености кандидата, судија за 
прекршаје коју дају седнице судија у органима за прекршаје и Већима за 
прекршаје. Дакле, ВСС је остала само могућност да ДЕЛИМИЧНО ВРЕДНУЈЕ 
РАД КАНДИДАТА – без информација: врста предмета у раду, време израде 
одлуке, процента испуњености оријентационе норме, коефицијента 
ажурности и броја предмета у којима је застарело вођење поступка, а који се 
могу приписати очигледном пропусту кандидата. Међутим, ВСС и поред 
свих ових недостатака како за тужиљу тако и за остале кандидате из реда 
судија за прекршаје који су конкурисали у овај суд, ипак поседује неке 
податке: број предмета у раду, број мериторно решених предмета и 
предмета решених на други начин и број потврђених, преиначених и 
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укинутих одлука по правном леку; као и допунска мерила за кандидате: 
академски назив (магистар или доктор правних наука), објављени стручни 
радови и учешће у програмима стручног усавршавања. Да је заиста желео 
да изабере набоље кандидате у ове судове, ВСС је ово мало података што 
поседује о кандидатима, судијама за прекршаје, морао међусобно 
упоређивати и кандидте РАНГИРАТИ. То је уједно и једини начин којим би у 
оваквој ситуацији чланови ВСС знали који су кандидати бољи. Међутим ВСС 
НИЈЕ РАНГИРАО КАНДИДАТЕ који су конкурисали у прекршајне судове из 
реда судија за прекршаје. 

 члан 9. став 3 - : „Достојност судије за прекршаје оцењује се на основу 
мишљења седнице судија органа у којем је судија за прекршаје вршио, 
односно врши функцију“; - ВСС је донео одлуку да НЕПОШТУЈЕ одредбе из 
овог става по питању мишљења  о достојности кандидата, судија за 
прекршаје коју дају седнице судија у органима за прекршаје. 

 члан 15. став 5. – „Подаци за судију за прекршаје који је кандидат за судију 
прекршајних судова прибављају се од органа за прекршаје и већа за 
прекршаје, а мишљења од седнице судија у органу за прекршаје и већа 
за прекршаје. 

 члан 15. став 9. - : „Мерила стручности судија органа за прекршаје који се 
јаве на оглас за прекршајне судове утврђују се према Правилнику о 
оријентационим мерилима о потребном броју судија и осталих радника у 
органима за прекршаје од 27. марта 1997. године и годишњим извештајима, 
допуњеним подацима из члана 5. ове одлуке – самим кршењем члана 5. из 
напред наведених разлога, прекршен је и овај члан. 
 
 

 Поред наведених прекршених чланова Одлуке о критеријумима ВСС је 
повредио и следеће чланове Закона о судијама, Закона о општем управном 
поступку и Пословника Народне скупштине Р. Србије: 
 
 члан 49. став 1. Закона о судијама – „Високи савет судства прибавља податке 

и мишљења о стручности, оспособљености и достојности кандидата.“ – ВСС 
није прибављао податке о оспособљености и достојности тужиље, док је 
поседовао само делимичне податке о стручности. 

 Члан 50. став 1. Закона о судијама „Приликом предлагања кандидата за 
судије који се први пут бирају на судијску функцију, поред стручности, 
оспособљености и достојности, Високи савет судства ће посебно ценити и 
врсту послова које је кандидат обављао након положеног правосудног 
испита“.- није ценио. 

 Члан 50.став 2. Закона о судијама „Пре предлагања, Високи савет судства 
може обавити разговор са пријављеним кандидатима.“- није обавио 
разговоре, што је и усупротности са начелом расправности. 

 Члан 50.став 4. Закона о судијама „Високи савет судства предлаже Народној 
скупштини једног или више кандидата за избор на једно судијско место.“- 
предлагао је у неким случајевима(доле наведеним) 1 кандидата на два 
места 

 „Одлука о предлогу Високог савета судства мора бити образложена“-Члан 
50. став 5. Закона о судијама – „– ВСС није образлагао своју Одлуку о 
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предлогу коју је упутио Народној скупштини Р. Србије нити збирно, нити 
пјединачно за сваког предложеног кандидата. 

 Члан 196. став 3. Закона о општем управном поступку - Писмено решење 
садржи: увод, диспозитив (изреку), образложење, упутство о правном 
средству, назив органа са бројем и датумом решења, потпис службеног лица 
и печат органа. 

 члан 181. став 1. Пословника о раду Народне скупштине („Службени 
гласник РС“, број 13/09) – „Образложене предлоге одлука о: избору 
председника судова, судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, 
уз обавештавање и о осталим кандидатима који нису предложени Народној 
скупштини, које је поднео овлашћени предлагач, председник Народне 
скупштине доставља народним посланицима.“ – ВСС није као овлашћени 
предлагач доставио образложење за одлуку о предлогу кандидата, нити је 
доставио обавештење о тужиљи, као кандидату који није предложен. 

 
 
Докази: 
 

2. Закључак ВСС са 13 седнице од 01.09.2009.год. (Одлука савета да се не 
тражи мишљење колегијума за кандидате који у време избора врше 
судијску функцију) 

3. Закључак ВСС са 14 седнице од 18.09.2009.год. (Одлука савета да се не 
тражи мишљење од колегијума за кандидтае који у време избора врше 
функцију судије за прекршаје)  

4. Обавештење на захтев подносиоца Општинског органа за прекршаје 
Сремска Митровица дел. бр. 344/09 од 21.12.2009. год. (Обавештење да 
седница судија у Органу за прекршаје за мишљење о оспособљености и 
достојности није одржана) 

5. Допис ВСС бр. 7-00-00202/2010-01 од 23.04.2010.год. -под тачком 4. (ВСС не 
поседује документ који садржи податке о стручности, оспособљености и 
достојности) 

6. Допис ВСС бр. 7-00-00202/2010-01 од 08.06.2010.год. -под тачкама 5. и 6. ( 
ВСС нема мишљења седница свих судија; ВСС не поседује документ о општој 
слици тужиље) 

7. Допис ВСС бр. 7-00-00202/2010-01 од 23.08.2010.год. -под тачком 6. (ВСС 
нема мишљење седница свих судија) 

8. Допис ВСС бр. 7-00-00202/2010-01 од 23.11.2010.год -под тачкама 1., 2. и 3. 
(ВСС не расположе разлозима за избор кандидата; ВСС није сачињавао Ранг 
листе судија; ВСС није узтврђивао оцене рада за судије за прекршаје) 

9. Подаци о норми, ажурности и квалитету рада кандидата Сање Рогуља 
Вељаноски (из којих се види да ВСС не може да установи: врсту предмета у 
раду, време израде одлуке, проценат испуњености оријентационе норме – 
колико је радних дана или сати кандидат имао у току године и број 
предмета у којима је застарело вођење поступка, а који се могу приписати 
очигледном пропусту кандидата. 

 
 
 Пропусти које је Високи савет судства учинио приликом Одлуке о 
предлагању кандидата за избор у Виши прекршајни суд, Основни суд у 
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Сремској Митровици, Привредни суд у Сремској Митровици, Апелациони суд 
у Београду и Управни суд 
 
 Приликом доношења одлуке о избору судија на први трогодишњи мандат у 
ове судове, ВСС је прекршио напред наведене чланове Закона, Одлуке о 
критеријумима и Пословника а поред тога и следеће чланове Одлуке о 
критеријумима: 
 
 члан 4. – стручност кандидата који се кандидују на први трогодишњи 

мандат, и начин бодовања просечне оцене са студија, дужине студирања и 
начин бодовања оцене рада – ВСС није исправно сабирао тужиљине бодове 
за успех студирања и бодове за дужину студирања, а оцене рада није 
прибављао/давао; 

 члан 11. - 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... Достојност судије који се 
пријави за избор за судију суда вишег степена подразумева се. Правила о 
избору за судију суда вишег степена примењују се и на судије за прекршаје, 
односно судије прекршајних судова. – ВСС није прибављао/дава оцене рада 
судијама за прекршаје 

 члан 14. - Разлози за сумњу у стручност и оспособљеност кандидата – ВСС 
овај члан примењује када није прибавио/дао оцену рада кандидату који 
конкурише у суд вишег степена под тачкама у ставу 1.: 
1. процента испуњености оријентационе норме – ВСС овај податак није 
имао; 
2. броја мериторно решених предмета и броја предмета решених на други 
начин – ВСС је овај податак поседовао;  
3. броја потврђених, преиначених и укинутих одлука по правном леку – ВСС 
је овај податак поседовао; 
4. броја отворених расправа пред вишим судом које се могу приписати 
пропусту првостепеног судије – ова тачка се не односи на судије за 
прекршаје; 
5. броја предмета у којима је расправа поново отворена и времена од 
закључења до поновног отварања нове расправе – ова се тачка не односи на 
судије за прекршаје; 
6. коефицијента ажурности – ВСС овај податак није имао; 
7. времена израде одлука – ВСС овај податак није имао; 
8. начина поступања са старим предметима (броја примљених и броја 
решених старих предмета и у којим роковима) – ова се тачка не односи на 
судије за прекршаје 
9. броја застарелих предмета у кривичним поступцима који се могу 
приписати очигледном пропусту кандидата – ова се тачка не односи на 
судије за прекршаје, а уколико би се прекршај подвео под кривицу, ВСС овај 
податак није поседовао; 

 члан 16 – примењује се члан 14 до добијања оцене рада. (само тачке става 1. 
које се односе на судије за прекршаје); 

 члан 17 – бодови за оцене рада (100, 70 или 40 бодова) – ВСС није 
дава/прибављао оцене рада судијама за прекршаје; 
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Доказ: 
 

10. Ранг листа кандидата за Основни суд у Сремској Митровици – из ранг листе 
се јасно види да кандидати из реда судија за прекршаје немају ОЦЕНЕ РАДА 
као и да је ВСС тужиљи погрешно израчунао број бодова за успех на 
студијама и дужину студирања (тужиља нема 131 бод по овом основу) 

11. Обавештење на захтев подносиоца Општинског органа за прекршаје 
Сремска Митровица дел. бр. 350/09 од 23.12.2009. год. (Обавештење да није 
дата оцена стручности за тужиљу) 
 

 
 У поступку доношења обе Одлуке повређена су начела добре управе Закона 
о општем управном поступку, и то, члан 6. Начело заштите права грађана и 
заштите јавног интереса: 
 Члан 6 

 (1) При вођењу поступка и решавању у управним стварима, органи су 
дужни да странкама омогуће да што лакше заштите и остваре своја права и правне 
интересе, водећи рачуна да остваривање њихових права и правних интереса не 
буде на штету права и правних интереса других лица, нити у супротности са 
законом утврђеним јавним интересима. 
 (2) Кад овлашћено службено лице, с обзиром на постојеће чињенично 
стање, сазна или оцени да странка или други учесник у поступку има основа за 
остварење неког права или правног интереса, упозориће их на то. 
 (3) Ако се на основу закона странкама и другим учесницима у поступку 
налажу обавезе, према њима ће се примењивати мере предвиђене прописима које 
су за њих повољније, ако се таквим мерама постиже циљ закона. 

Начело ефикасности 
 Члан 7 

 Органи који воде поступак, односно решавају у управним стварима, дужни 
су да обезбеде успешно и квалитетно остваривање и заштиту права и правних 
интереса физичких лица, правних лица или других странака. 

Начело истине 
 Члан 8 

 У поступку се морају утврдити правилно и потпуно све чињенице и 
околности које су од значаја за доношење законитог и правилног решења 
(одлучне чињенице). 

Начело саслушања странке 
 Члан 9 

 (1) Пре доношења решења странци се мора омогућити да се изјасни о 
чињеницама и околностима које су од значаја за доношење решења. 
 (2) Решење се може донети без претходног саслушања странке само у 
случајевима у којима је то законом допуштено. 

Начело оцене доказа 
 Члан 10. 

 Које ће чињенице узети као доказане одлучује овлашћено службено лице по 
свом уверењу, на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих 
доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка. 

Начело самосталности у решавању 
 Члан 11 
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 (1) Орган води поступак и доноси решење самостално, у оквиру овлашћења 
утврђеног законом, односно другим прописом. 
 (2) Овлашћено службено лице самостално утврђује чињенице и околности и 
на основу утврђених чињеница и околности примењује прописе на конкретан 
случај. 

Начело двостепености у решавању (право на жалбу) 
 Члан 12 

 (1) Против решења донесеног у првом степену странка има право на жалбу. 
 (2) Само законом може се прописати да у појединим управним стварима 
жалба није допуштена, и то ако је на други начин обезбеђена заштита права и 
правних интереса странке, односно заштита законитости. 
 (3) Против решења донесеног у другом степену жалба није допуштена. 

Начело економичности поступка 
 Члан 14 

 Поступак се мора водити без одуговлачења и са што мање трошкова за 
странку и друге учеснике у поступку, али тако да се прибаве сви докази потребни 
за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања и за доношење законитог и 
правилног решења.“ 
 
 Избор судија је морао бити завршен до 01.12.2009.год а ноторна је 
чињеница да исти није завршен ни до данашњег дана. У складу са чланом 100. 
став 2. Закона о судијама: „Избор судија, у складу са овим законом, извршиће се 
најкасније до 1. децембра 2009. године, изузев судија Врховног касационог суда 
који ће бити изабрани у року од 90 дана од дана конституисања Високог савета 
судства“. ВСС је изабрао судије на сталну судијску функцију 16.12.2009. год, док је 
предложио судије на први трогодишњи мандат 18.12.2009.год. а Народна 
скупштина Р. Србије је исте изабрала 29.12.2009.год. Дакле, доношењем одлуке о 
избору судија на сталну функцију и Одлуке о предлогу за избор судија на 
трогофишњи мандат ВСС је прекршио члан 100. став 2. Закона о судијама. Народна 
скупштина Р. Србије је прекршила Закон о судијама чл.100 став 2. доношењем 
Одлуке о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне 
надлежности. Међутим, доношењем ове две Одлуке и Одлуке о предлагању 
судијски избори у Србији нису завршени. 
 Током „спровођењах избора“, децембра 2009. год. ВСС непредлагањем или 
неизбором није попунио сва судијска места. Остало је упражњено 78 судијских 
места један кандидат је преминуо  и пре него што га је ВСС изабрао а два 
кандидата је изабрао на по два судијска места тако да је 19. 02.2010. год. расписао 
избора за 81 упражњенои судијско место. Иамјући у виду да је тужиља 
конкурисала у Апелациони суд у Београду где је остало 1 упражњено место и у 
Апелациони суд у Новом Саду где је остало 3 упражњена места, сходно члану 101. 
став 1. Закона о судијама: „Судијама из члана 99. ст. 1. и 2. овог закона, који нису 
изабрани у складу са овим законом, дужност престаје даном ступања на функцију 
судија изабраних у складу са овим законом.“, тужиљи дужност није ни престала 
01.01.2010.год. 
 
 Заштитник грађана је утврдио пропусте у раду ВССа у поступку избора 
судија у судове опште и посебне надлежности, а који се односе на повреде из 
домена добре управе и дао препоруке за њихово исправљање, на шта се ВСС 
оглушио и није поступио по закону кад није обавестио заштитника грађана о 
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разлозима непоступања по истим. У пропустима ВССа се између осталог наводи и 
ускраћивање садржајног и конкретног образложења неизабраним кандидатима о 
разлозима због којих нису изабрани. 
 
 Високи савет судства је донео Одлуку о предлогу избора судија и Народна 
скупштина Одлуку о избору судија, а које не садрже образложење и правну поуку. 
Без постојања разлога за доношење одлуке, не постоји ни ефикасно и делотворно 
правно средство. 
 Одлука о предлогу кандидата за судије који се први пут бирају на судијску 
функцију морала је бити образложена, а није била , што је супротно члану 50. став 
5 Закона о судијама, и члану 181. Пословника о народној скупштини који је био на 
снази, по којој одредби је образложење морало бити дато за предложене, а 
објашњење за непредложене кандидате. 
 Прекршено је начело расправности, јер је постојала могућност према члану 
50. став 3. да се обави раговор са кандидатима, што ВСС није учинио, чиме је 
повређено начело саслушања странака из чл. 9. Закона о опште управном 
поступку. 
 Тужиља није имала право на жалбу против Одлуке ВССа и Одлуке Народне 
скупштине иако право на жалбу није изричито искључено законом. 
 Одлука Народне скупштне о избору судија на трогодшњи мандат такође не 
садржи поуку о правном средству чиме је повређено право на једнаку заштиту и 
правно средство из члана 36. Устава РС и право на делотворан правни лек из 
члана 13. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Ову 
повреду утврдио је и Уставни суд у Одлуци број Уж 1154/2010 од 24.10.2011.год. 
 Повређено је начело истине, ефикасности, оцене доказа и економичности 
поступка, јер уопште нису утврђиване чињенице и околности које су од утицаја на 
доношење правилне и законите одлуке, нису брижљиво цењени доказе јер нису 
ни прибављени. Нису прибављени докази који се односе на стручност, јер ВСС није 
прибавио обрасце који се односе на ефективну присутност на раду и проценат 
извршења норме; застарелост предмета који се могу приписати очигледном 
пропусту кандидата и друго напред набројано у погледу стручности, као и оцена 
рада, и доказе о оспособљености и достојности – није у доношењу нападнутих 
аката применио наведене прописе.  
 Дакле ВСС није уопште ценио стручност оспособљеност и достојност 
тужиље, али ни предложених, а затим и изабраних кандидата. 
 
Доказ:  

12. Допис ВСС бр;7-00-00202/2010-01 од 23.11.2010. (видети доказ бр 8 под 
тачком 1.) 

13. прибавити службеним путем од Народне скупштине документ о 
образложењу и објашњењу oвлашћеног предлагача за кандидате 
предложене и не предложене; 

14. прибавити службеним путем Препоруку Заштитника грађана ВСС 17-32/10 
од 3.8.2010. год.; 

15. Решење Уставног суда Уж 1154/2010 од 24.10.2011.год. 
 
 
 У својим Одговорима Влада Републике Србије на Упитник Европске 
комисије, наводи да се приликом избора судија, кандидати на први избор 
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рангирају. Судије за прекршаје су  биране на први мандат, а нису рангиране. ВСС 
наводи да је поредио кандидате међусобно. „ Ваши резултати рада вредновани су 
засебно као и поређењем са резултатима других судија“ и „Резултати рада судија 
нису упоређивании са резултатима рада судијских помоћника...“ Ниједан доказ не 
постоји да су међусобно поређени резултати рада судија. Нарочито јер нису 
прибављени сви подаци који се односе на резултате рада (како је напред 
наведено) и што су изабрани кандидат судије за прекршаје са резултатима рада 
нула, слабим резултатима и резултатима лошијим од тужиље.  
 
Докази: 

16. Допис ВСС бр: 7-00-00202/2010-01  тачка 4 од 08.03.2010. год. 
17. Допис ВСС бр; 7-00-00202/2010-01  тачка 1 од 08.06.2010. год. (видети доказ 

бр 6.) 
 

 
3.)Неправилно или непотпуно утврђено чињенично стање 

 
 Како Високи савет судства није поштовао правила поступка у доношењу 
Одлуке о избору судија на први мандат, нити је у поступку доншења оба 
нападнута акта правилно примењен Закон о судијама, Одлука о критеријумима, 
Пословник народне скупштине, то је и следом истог непотпуно и погрешно 
утврђено чињенично стање. 
 
  Прекршајни суд у Сремској Митровици 
 
 Тужиља је, између осталог, конкурисала за судију Прекршајног суда у 
Сремској Митровици, који је правни наследник Општинског органа за прекршаје у 
Сремској Митровици, у којем је обављала функцију судије за прекршаје и 
Општинског органа за прекршаје у Шиду.  Пре општег избора судија у Србији, на 
територији ова два органа судијску дужност је обављало 7 судија у органу у 
Сремској Митровици и двоје у Шиду (дакле, девет). Одлуком о броју судија у 
судовима Сл.Гл РС 43/2009 и 91/2009 Високи савет судства је одлучио да 
Прекршајни суд у Сремској Митровици има 6 судија, од којих одељење у Шиду 2. 
Математичком рачуницом, под условима да у Прекршајни суд Сремска Митровица 
нису конкурисале судија из органа за прекршаје изван територије овог суда, 
долази се до резултата да је троје судија вишка (9-6=3). Како, ВСС није „желео“ да 
поседује податке о оспособљености и достојности кандидата из реда судија за 
прекршаје, сви овакви кандидати  који су конкурисали су са гледишта ВСС 
оспособљени и достојни. Логично би било да је ВСС, рангирао резултате рада ових 
9 кандидата, и да је након тога одабрао шест са најбољим перформансама. 
Међутим, ВСС није поступио у складу са Одлуком о критеријумима, нити онако 
како су Ната Месаровић или Снежана Маловић поручивале судијама преко медија: 
“да они који имају добре резултате рада немају потребе да се „плаше“ општег 
избора“, већ је бирао паушално или како су то експерти Савета Европе установили 
да: „ВСС није бирао кандидате према заслугама“. 
 Тужиља налази да је најмање један кандидат (Зорица Маринковић-
Илиески), изабрана за судију Прекршајног суда у Сремској Митровици, са лошијим 
резултатима рада.  
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 ВСС је у овом суду бирао и судијске помоћнике на први трогодишњи мандат, 
а чије податке о стручности, оспособљености и достојности није поредио са 
тужиљиним јер како наводи у допису тужиљи бр: 7-00-00202/2010-01 под тачком 
3 од 08.06.2010. год. „нису за поређење“.  
 Наиме, без обзира што тужиљини резултати нису испод просека резултата 
Органа у којем је радила, нити су испод просека Већа за прекршаје у Новом Саду 
коме је овај орган територијално припадао, нити су испод републичког просека, 
што међу изабраним судијма за прекршаје у овом суду има и оних са „слабијим“ 
резултатима, што тужиља није од стране ВСС проглашена нестручном, 
неоспособљеном или недостојном, ВСС је одлучио да тужиљу неизабере, већ да 
изабере судијског помоћника из Општинског суда у Шиду, Обрадовић Десанку. 
 Кандидат Обрадовић Десанка нема максималну оцену рада Нарочито се 
истиче (100 бодова) већ оцени ИСТИЧЕ СЕ (70 бодова), тако да је лако закључити 
да је сваки „просечни кандидат“ бољи за обављање функције судије прекршајног 
суда бољи од тужиље. 
 
Доказ: 

18. Резултати рада тужиље за период 2006-2008 (видети доказ бр.9) 
19. Резултати рада судије Зорице Мариковић Илиески за период 2006-2008 
20. Допис ВСС бр: 7-00-00212/2010-01 од 08.06.2010. год. (видети доказ бр. 6.) 
21. Ранг лиса кандидата за Прекршајни суд у Сремској Митровици 

 
 
  Прекршајни суд у Руми 
 
 Тужиља је на општим судијским изборима из 2009. год. конкурисала и у 
Прекршајни суд у Руми. Одлуком о броју судија у судовима Сл.Гл РС 43/2009 и 
91/2009 Високи савет судства је одлучио да Прекршајни суд у Руми има 15 судија. 
Свих 15 изабраних судија као и тужиља су по мишљењу ВСС стручни, оспособљени 
и достојни. 
 Тужиља налази да је најмање 10 кандидата, судија за прекршаје из 
општинских органа за прекршаје, изабрано у овај суд са лошијим резултатима 
рада: Жугић Марко, Славољуб Жижић, Жељана Вејновић, Ана Штерић, Стоја 
Шљукић, Ратко Ратковић, Стамена Лакић, Зоран Марковић, Светлана Павловић и 
Душанка Радовац (видети резултате рада). ВСС је у овај суд бирао кандидате чији 
су резултаи рада далеко испод просека  органа у којем су радили, Већа за 
прекршаје којима су ти органи за прекршаје припадали, као и далеко лошије 
резултате рада од републичког просека. У овај суд је ВСС предлагао и кандидате 
чији је проценат укинутих одлука изнад 25%, (код појединих више од 64%). Међу 
изабраним кандидатим у овај суд се налази и кадидат који у једној години има чак 
125 укинутих одлука (Павловић Светлана). 
 Избором кандидате са лошијим резултатима рада од тужиље, ВСС и 
Народна скупштина Р. Србије су овим кандидатима омогућили судијске функције 
и материјалну добит на уштрб тужиље а на основу погрешног и непотпуно 
утврђеног чињеничног стања. 
 
Докази: 

22. Резултати рада судије Светлане Павловић за период 2006-2008 
23. Резултати рада судије Зорана Марковића за период 2006-2008 
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24. Резултати рада судије Шљукић Стоје за период 2006-2008 
25. Резултати рада судије Жугић Марка за период 2006-2008 
26. Резултати рада судије Ане Штерић за период 2006-2008 
27. Резултати рада тужиље за период 2006-2008 (видети доказ бр.9.) 

 
  
  Виши прекршајни суд 
 
 Тужиља је конкурисала и у Виши прекршајни суд. Приликом разматрања 
тужиљине кандидатуре у овај суд, ВСС ју је морао посматрати као кандидата која 
кандидатуром жели да напредује, па је у складу са мерилима из Одлуке о 
критеријумима, морао примењивати чланове; 4., 11., 14. у вези са чланом 16. и 17. 
ове одлуке. Дакле, морао је тужиљи израчунати бодове тако што би сабрао 
просечну оцену са студија помножену са бројем 10 и број 100 умањен за по 10 
бодова за сваких 6 месеци дужег студирања након 4 године (члан 4.). Затим је на 
добијени збир требао додати и ОЦЕНУ РАДА која може бити 100, 70 или 40 бодова 
(члан 17.). Имајући у виду попстигнуте резултате рада у периоду 2006-2008 год. 
који су изнад просека органа у којем је обављала функцију, изнад просека свих 
органа за прекршаје за које је Веће за прекршаје у Новом Саду поступало као 
другостепено, изнад републичког просека судија за прекршаје, на веома мали број 
укинутих одлука, мали број застара,  као и да су у великом броју судова у Србији 
изабрани кандидати са далеко лошијим резултатима рада, тужиља сматра да је 
морала добити оцену рада НАРОЧИТО СЕ ИСТИЧЕ (100 бодова). 
 Међутим, ВСС није уопште разматрао тужиљину кандидатуру у овај суд, 
мада ову чињеницу не жели да призна, о чему сведочи и тзв. ранг листе Вишег 
прекршајног суда. 
 Ове ранг листе, показују и какав је однос ВСС имао приликом општег избора 
судија у Србији. Поред тога што је све судије за прекшаје из Општинских органа за 
прекршаје које су конкурисале у овај суд, изоставио са ових листа, изоставио је и 
судије из Већа за прекршаје. Од судија за прекршаје, на листама се налазе само 
председници Већа за прекршаје, којима ту није место. Наиме, судије за прекршаје 
из Већа за прекршаје, па и њихови председници, приликом кандидовања у овај суд 
НЕ НАПРЕДУЈУ. На њих се не односе чланови 4., 11., 14. у вези са чланом 16. и 17. 
Одлуке о критеријумима, већ члан 5. ове одлуке (исто као и када тужиља 
конкурише у било који Прекршјни суд). 
 ВСС је у овај суд предложио а Народна скупштина Р. Србије изанбрала 3 
кандидата који у претходном периоду нису обављали функцију судија за 
прекршаје: Вуковић Станковић Марију и Ковић Марковић Гордану – судијске 
помоћнике из Врховног суда Србије и Димитријевић Невенку – самосталног 
саветника у Министарству пољопривреде. Сва три кандидата имају мањи збир 
бодова од тужиље: Ковић Марковић 147 бодова без оцене рада, Вуковић 
Станковић 130 бодова без оцене рада а Димитријевић 132 бода без оцене рада. 
Тужиља има 5 година студирања и просечну оцену 7,16, што даје збир од 151 бод. 
Дакле, ВСС је у овај суд изабрао кандидата бр. 16 (Ковић Марковић), кандидата бр. 
24 (Вуковић Станковић) и кандидата бр. 99 са зборне листе свих кандидата на 
којој се не налазе судије за прекршаје изузев председника Већа за прекршаје. 
 У овај суд ВСС је предложио а Народна скупштина Р. Србије изабрала и 22 
кандидата који су у предходном периоду обављали функцију судије за прекршаје у 
Општинским органима за прекршаје (напредовали су). Међу њима се налази 
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најмање 6 кандидата који имају лошије резултате рада од тужиље: Анау Габриела, 
Говедарица Снежана, Ђерковић Наташа, Вучић Бојана, Биљана Гавриловић, Јован 
Рајић...(видети резултате рада). Међу изабраним кандидатима у овај су се налази и 
кандидат Говедарица Снежана која је у мерном периоду (2006-2008 год.) укупно 
решила 70 (СЕДАМДЕСЕТ) предмета. 
 У Виши прекршајни суд је ВСС предложио а Народна скупштина изабрала и  
37 кандидата који су у предходном периоду обављали функцију судије за прекшаје 
у Већима за прекршаје. Међу изабраним кандидатима се налазе и: Миланка 
Димитријевић (Веће Крагујевац), чија је испуњеност норме у 2006. год. 77,65%, а у 
2007. год. 93,56 %; Љубинка Јанићијевић (Веће Крагујевац) чија је испуњеност 
норме у 2006. год. 74,66%, у 2007. год. 54,66%, и у 2008. год. 85,34%; Мирослав 
Петровић (Веће Смедерево) чија је испуњеност норме у периоду 2006-2008 год. 0% 
(НУЛА); Динуловић Татјана (Веће Зајечар) у периоду 2006-2008 решила свега 169 
предмета... 
 Начин на који је ВСС бирао (предлагао) кандидате за овај суд, најбоље 
илуструје његов одабир кандидата из Већа за прекршаје у Смедереву. 
 У периоду 2006-2008 у овом већу је судијску функцију обављало 3 судија 
који су решили 10102 жалбе и ниједан од њих није изабран (предложен) – 
(погледати ЦД са резултатима рада судија за прекршаје). Једини судија који је 
изабран из овог већа, Мирослав Петровић, није урадио ни један предмет, први пут 
је изабран на функцију судије за прекршаје 29.01.2009. год. па се са правом може 
поставити питање на основу којих параметара је ВСС одлучио да је овај кандидат 
оспособљен за судију Вишег прекршајног суда имајући у види начин на који ВСС 
једино може да прикупља податке (члан 15. Одлуке о критеријумима) и да се као 
резултати рада узимају искључиво резултати постигнути у последње 3 године 
(2006-2008 год.). 
 У Виши прекршајни суд је ВСС изабрао и троје судија на сталну судијску 
функцију: Благоја Јакшића – судију Првог општинског суда у Београду и 
Милосављевић Зорицу и Новаковић Живу судије Трећег општинског суда у 
Београду. Имајући у виду да ове судије у релевентном периоду (2006-2008 год.) 
нису поступале у прекршајној материји нити су радили другостепене прекршаје, 
ВСС нити има нити може да има било какво образложење за давање предности 
овим кандидатима у односу на судије за прекршаје. Узимајући у обзир да су ови 
кандидати деградирани, да по мишљењу ВСС нису испуњавали услове за Основни 
суд, тужиља налази да је ВСС морао код ових кандидата да образложи и да 
образложење да јавности на увид, због чега је ове кандидате деградирао и на 
основу којих чињеница сматра да су деградирани кандидати из Општинских 
судова, бољи кандидати од судија за прекршаје које није изабрао. 
 
Докази: 

28. Листа кандидата за Виши прекршајни суд  
29. Резултати рада судије Анау Габриеле за период 2006-2008. год. 
30. Резултати рада судије Говедарица Снежана за период 2006-2008. год. 
31. Резултати рада судије Ђерковић Наташа з период 2006-2008. год. 
32. Резултати рада судије Вучић Бојана зе период 206-2008. год. 
33. Резултати рада судије Гавриловић Биљане за период 2006-2008. год. 
34. Резултати рада судије Рајић Јован за период 2006-2008. год. 
35. Резултати рада судије Миланке Димитријевић за период 2006-2008.год.  
36. Резултати рада судије Јанићијевић Љубинка за период 2006-2008. год. 
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37. Резултати рада судије Петровић Мирослав за период 2006-2008. год. 
38. Резултати рада судије Динуловић Татјана за период 2006-2008. год. 
39. Лични лист судије Сање Рогуље-Вељаноски 

   
 
  Управни суд 
 
 Тужиља је конкурисала и у Управном суду 
 ВСС је у овај суд предложио а Народна скупштина Р. Србије изабрала 12 
кандидата на први трогодишњи мандат. И приликом одабира кандидата за овај 
суд ВСС је кршио одредбе из Одлуке о критеријумима. Поред тога што 
кандидатима који су конкурисали у овај суд а који нису долазили са места 
судијских помоћника/саветника није давао ОЦЕНЕ РАДА, ВСС није крио да је 
приликом одабира кандидата за овај суд давао предности одређеним 
кандидатима што је у супротности са чланом 21. став 3. Устава Р. Србије. Чланом 
21. Устава Србије: „Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, 
по било ком основу, a нарочито по основу расе, пола, националне припадности, 
друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, 
имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког 
инвалидитета.“ Међутим, из записника са 18. седнице ВСС одржане 19.10.2009.год. 
сазнајемо да: „Ната Месаровић је истакла да је Управни суд новоформиран суд, 
републичког ранга, те имамјући у види предвиђену надлежност, материја ће бити 
разноврсна, због чега би за овај суд требало предлагати кандидате који имају 
велико искуство у управној материји. Даље је навела да је пријаву за Управни суд 
ПОДНЕЛО 399 КАНДИДАТА, од тога 249 судија, 24 адвоката, 31 судијских 
помоћника и 84 кандидата из других органа и организација. (249+24+31+84=388) 
 Приликом разматрања кандидата, одлучено је да се иде по азбучном списку 
свих кандидата који су конкурисали за Управни суд, а списак кандидата 
представља сатсавни део овог записника. 
 Чланови савета су ЗАУЗЕЛИ СТАВ да приликом избора судија за Управни 
суд међу кандидатима који у време избора обављају судијску функцију и 
испуњавају све критеријуме за избор, ПРЕДНОСТ ИМАЈУ судије Врховног суда 
Србије и судије окружних судова а које поступају у управном одељењу уколико 
квалитетом рада и достојношћу испуњавају критеријуме за избор.“ 
 На истој седници члан ВСС Снежана Маловић наставља са 
дискриминацијом, овога пута по месту становања: „Снежана Маловић је истакла 
да се приликом избора кандидата мора водити рачуна о томе да Управни суд има 
три одељења у Нишу, Крагујевцу и Новом Саду, а која одељења према Одлуци о 
броју судија у судовима имају по 4 судије.“ 
 На 4 страни записника са ове седнице, чланови ВСС настављају са 
дискриминацијом: „Имајући у виду да већина саветника из Врховног суда Србије 
поднело пријаву за Управни суд и да су сви саветници који раде у управном 
одељењу добили позитивна мишљења и препоруке од стране судија из већа у 
којима раде, Јелена Боровац је добила задужење да за следећу седницу припреми 
извештај у погледу њихових резултата рада, како би се ИЗВРШИЛО РАНГИРАЊЕ 
САВЕТНИКА. 
 Одлуком о броју судија у судовима утврђено је да Управни суд има 36 судија 
са председником. Како је на данашњој седници једногласно заузет став да 25 
кандидата испуњава услове за судију Управног суда, расправљање о осталим 
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кандидатима одложео је за следеćу седницу, имајући у виду да је потребно да се 
изврши РАНГИРАЊЕ САВЕТНИКА У ВРХОВНОМ СУДУ СРБИЈЕ, као и да се прибаве 
резултати рада појединих кандидата.“ 
Након тога чланови ВСС одређене кандидате дискриминушу на основу година 
живота, по старости : „Међу кандидатима који су конкурисали у Управни суд су и 
Кљајевић Нада, Пљакић Љубодраг, судије Врховног суда Србије и Малочић 
Мирјана , судија Окружног суда у Новом Саду, који у току 2009. године и 2010. 
године НАВРШАВАЈУ РАДНИ ВЕК, па имајући у виду ЗАУЗЕТИ СТАВ У ПОГЛЕДУ 
СУДИЈА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ, у складу са чланом 
101. Закона о судијама, наведени кандидати се НЕЋЕ БИРАТИ.“ Дакле, чланови ВСС 
су решили да ове кандидате, уместо да награде извором због вишедеценијског 
рада у правосуђу Србије, почасте атрибутима као што су „особе које се баве 
проституцијом, мафијашким судијама, особама које су летовале о трошку 
мафијаша, које су одлазиле на мафујашке свадбе, којима су куће поклањали или 
сређивали адвокати, које су закључавале предмете по фијокама, отуђиувале 
судске депозите...“ свако ко је пратио збивања непосредно после општег избора 
зна како су Ната Месаровић и Снежана Маловић  пзтрм медија називали 
неизабране судије. 
 На 19. седници ВСС одржаној 23.10.2009.год. настављају са 
дискриминацијом: „Ната Месаровић је подсетила чланове да се на претходној 
седници расправљало о кандидатима који су поднели пријаву за Управни суд. За 
наведени суд је конкурисало 30 САВЕТНИКА ИЗ ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ. и сви 
саветници су добили позитивно мишљење и препоруке за избор од стране судија 
управног одељења. Како би се за избор ПРЕДЛОЖИЛИ НАЈБОЉИ КАНДИДАТИ, на 
претходној седници је одлучено да се ПРОВЕРЕ РЕЗУЛТАТИ РАДА САВЕТНИКА У 
ВРХОВНОМ СУДУ СРБИЈЕ, те да се након извршене анализе изврши РАНГИРАЊЕ 
САВЕТНИКА. 
Јелена Боривац је обавила разговор са замеником председника Врховног суда 
Србије и шефом управног одељења у вези са радом саветника, након чега је 
НЕСПОРНО УТВРДИЛА  да се ЧЕТИРИ САВЕТНИКА ИЗДВАЈАЈУ по квалитету и 
резултатима рада и то: Урошевић Ружа (изабрана), Петровић Милена (није нигде 
предложена), Гордана Богдановић (није нигде предложена) и Маринковић Радојка 
(није нигде предложена).“  
 Међутим без обзира што се ова три непредложена кандидата НЕСПОРНО 
ИЗДВАЈАЈУ од осталих саветника из Врховног суда Србије по квалитету и 
резултатима рада, Високи савет судства је предложио Јефтић Љиљану - судијског 
помоћника из Врховног суда Србије, Тишма-Јовановић Јелену - судијског 
помоћника из Врховног суда Србије, Чукић Братислава - судијског помоћника из 
Врховног суда Србије као и Рељић Зорана - саветника у Уставном суду Србије, 
дакле предложио је лошије кандидате. 
„Ната Месаровић је навела да приликом избора кандидата за Управни суд 
ПРЕДНОСТ ТРЕБА ДАТИ судијама Врховног суда Србије који су конкурисали за овај 
суд...већина САВЕТНИКА нема праксу нити искуство у раду са странкама. 
Ђурђина Бјелобаба је истакла да у односу на саветнике ПРЕДНОСТ ТРЕБА ДАТИ 
СУДИЈАМА... а са којим мишљењем се сагласио Вучко Мирчић.“ 
 Кандидати које је ВСС предложио а Народна скупштина Р. Србије изабрала у 
овај суд на први трогодишњи мандат су: Станојев др. Владан (186 бодова), , Рељић 
Зоран (177 бодова), Вукашиновић Јасминка (165 бодова), Чукић Братислав (150 
бодова без оцене рада), Јонаш Павел (147 бодова), Јевтић Љиљана (142 бода без 
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оцене рада), Тишма-Јовановић Јелена (139 бодова без оцене рада), Урошевић Ружа 
(131 бод без оцене рада), Тешић Милорад (131 бод), Ђокић Братислав (111 
бодова), Петровић Олга (84 бодова) и Јовановић Драган (70 бодова). Имајући у 
види да тужиља има 151  бод, 9 кандидата које је ВСС изабрао/предложио у овај 
суд су „слабији“ кандидати. 
 
Доказ:  

40. Ранг листа кандидата за Управни суд 
41. Записник са 18. седнице ВСС од 19.10.2009.год. 
42. Записник са 19. седнице ВСС од 23.10.209.год. 

  
  Основни суд Сремска Митровица 
 
 Тужиља је конкурисала и у Основни суд у Сремској Митровици. У овај суд је 
ВСС предложио а Народна скупштина Р. Србије изабрала 10 кандидата на прву 
судијску функцију. Као и у свим другим судовима и у овај суд ВСС је предлагао 
кандидате без икакве логике а исте Народна скупштина изабрала на први 
трогодишњи мандат. Изабрани су /предложени следећи кандидати: Балаћ Дарко 
(173 бодова), Цирба Мирослав (169 бодова без оцене рада), Небригић Бранислав 
(169 бодова без оцене рада),Шивољски Наташа (155 бодова),Батало Весна (154 
бодова без оцене рада), Цвијетић Софија (146 бодова без оцене рада), Јеротијевић 
Биљана (125 бодова без оцене рада), Трниноћ Бранислав (122 бода без оцене 
рада), Мартиновић Беговић Биљана (110 бодова) и Парлић Биљана (69 бодова). 
 Пет предложених/изабраних кандидата у овај суд има мањи збир бодова од 
тужиље.  
 Међу предложеним кандидатима: Цвијетић Софија, Небригић Бранислав и 
Батало Весна намају највећу оцену рада (нарочито се истиче – 100 бодова) већ 
оцену ИСТИЧЕ СЕ (70 бодова) – погледај ранг листу. Кандидат Мартиновић 
Беговић Биљана има оцену рада ДОБАР (3), разрешена је са места Општинског 
правобраниоца Рума и разрешена са места заменика подпредседника општинске 
изборне комисије (погледај допис Општинске управе Рума) 
 ВСС није образлагао зашто је на прву судијску функцију предлагао/бирао 
кандидате који немају највећу оцену рада, нити због чега је бирао лошије 
пласиране кандидате. 
 
Докази: 

43. Ранг листа кандидата за Основни суд у Сремској Митровици; (видети доказ 
бр. 10) 

44. Мишљење Општинске управе Рума бр: 7-1/2009-IV за кандидата 
Мартиновић Беговић Биљана 

 
  Апелациони суд у Београду 
 
 Тужиља је конкурисала и у Апелациони суд у Београду. У овај суд је ВСС 
предложио а Народна скупштина Р. Србије изабрала 2 кандидата на прву судијску 
финкцију. За кандидата Станић Милана ВСС нема информацију о његовој 
просечној оцени са студија. На ранг листи за овај суд стоји код кандидата бр. 74 
Станић Милан у рубрици бодова стоји – ГРЕШКА. Узимајући у обзир да ВСС код 
кандидата који су завршили правни факултет у некој од других република бивше 
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СФРЈ није рачунао године студирања и просечну оцену са студија, док код 
дотичног у рубрици „дужина студирања“ пише број 5, намеће се ,мишљење да је 
дотични провео 5 година на неком од универзитета у Србији али да му то и није 
укупна година студирања.  
 Тужиља сматра да ВСС не сме да предлаже кандидате за које нема податак о 
просечној оцени са студија и да је самим тим бољи кандидат од Станић Милана. 
 
Доказ: 

45. Ранг листа кандидата за Апелациони суд у Београду 
46. По службеној дужности затражити од ВСС копију дипломе Станић Милана 

 
  

* * * * *  
 
 Оваквим „одабиром“ кандидата, ВСС је показао да уопште није имао намеру 
да бира најбоље судије и да на на први трогодишњи мандат бира/предлаже 
најбоље кандидате. 
 Да Виоски савет судства није ни имао намеру да примењује одредбе Закона 
о судијама и Одлуке о критеријумима, утврђујући стручност, оспособљеност и 
достојнст, произилази из чињенице да је ВСС донео Одлуку о броју судија у 
судовима (Службени гласник РС број 43/2009 и 91/2009) којом је смањен број 
судија у односу на постојећи у тренутку избора на судијска места. Одређен број 
судија је мора „отпасти“ без обзира да ли је стручан оспособљен и достојан, јер је 
мањи број места од постојећег броја судија у време избора. 
„2252 судија треба да у кратком периоду на било који начин - не само неизбором, 
већ и међувременим навршењем радног века, на захтев судије и слично - 
"отпадне" њих 414 да би се дошло до броја од 1838,  ради попуњавања коренито 
промењене мреже судова у Србији почев од 2010. године 
Но, ту се појављује и једна кардинална противуречност између математичког и 
правног поимања ствари - или пак (и) несвесно откривање нечијих намера. Наиме, 
поменути овдашњи "критеријуми и мерила" за избор затечених судија на сталну 
судијску функцију предвиђају обориву препоставку "стручности, оспособљености 
и достојности" сваког затеченог судије "који се пријавио за избор у суд исте врсте, 
односно истог степена ". Међутим, математички а не правнички казано - за њих 
приближно бар 400 мора да буде поуздано доказано обрнуто“ Проф. др. Зоран 
Томић 
 ВСС је на судијска места бирао и кандидате који нису могли обављати 
судијску функцију. Наиме, судија Љубиша Ђурић је изабран за судију иако је 
преминуо 28. октобра.2009. год. 
 ВСС је најмање једног кандидата изабрао на два судијска места. Судија 
Општинског суда у Пријепољу Зорка Петрић изабрана је на две функције: у 
Основни суд у Пријепољу и Основни суд у Новом Саду. (погледај листу на сајту ВСС 
на адреси: http://www.vss.sud.rs/doc/akti/odluka-o-izboru-sudija-na-stalnu-funkciju-
16-12-2009.pdf 
 ВСС је више кандидата предлагао да две судијске функције: Милетић 
Гордана – судијски помоћник у Општинском суду Куршумлија је изабрана за 
судију Основног суда у Нишу али и за судију Основног суда у Прокупљу. Миликић 
Вера – судија за прекршаје у Општинском органу за прекршаје Краљево изабрана 
је за судију Прекршајног суда Краљево али и за судију Вишег прекршајног суда. 
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погледај листу на сајту ВСС на адреси: http://www.vss.sud.rs/doc/akti/predlog-
odluke-za-izbor-18-12-2009.pdf 
 Два члана ВСС, Министар правда Снежана Маловић и председник одбора за 
правосуђе и управу Народне скупштине Р. Србије, Бошко Ристић, су уједно и 
чланови Државног већа Тужилаца. О њиховом марљивом раду сведочи и следећа 
чињеница. Четири кандидата која је ВСС предложио Народној Скупштини РС за 
избор за место судије на први трогодишњи мандат су предложени и за заменике 
јавних тужилаца: Петров Сава – судијски помоћник Општинског сида у Зрењанину 
је изабран за заменика у Основном тужилаштву у Зрењанину али и за судију 
Прекршајног суда у Зрењанину; Јанкићевић Биљана – судијски помоћник 
Општинског суда у Ваљеву – је изабрана за заменика у Основном тужилаштву у 
Ваљеву али за судију Основног суда у Ваљеву; Миловић Коларевић Мирјана – 
судијски помоћник у Окружном суду у Краљеву је изабрана за заменика тужиоца у 
Основном тужилаштву Краљево али и за судију у Основном суду у Краљеву; 
Тапушковић Селена – судијски помоћник у Окружном суду у Краљеву је изабрана 
за заменика у Основном тужилаштву у Краљеву али и за судију у Основном суду 
Краљево. 
 Како је ВСС бирао/предлагао кандидате најбоље говори и чињеница да 
првопласирана на ранг листи кандидата за Управни суд Маринковић Радојка која 
је завршила правни факултет за 4 године са просечном оценом 9,6 (има 196 
бодова од могућих 200 без оцене рада) и оцену рада Нарочито се истиче, није 
изабрана/предложена ни у један суд. ВСС наравно није образлагао које су мане 
овог кандидата када није предложен. 
 Из записника са XXIX редовне седнице првог састава Високог савета судства 
одржане 28.11.2009. године произилази да је за ВСС релевантан податак био 
трогодишњи извештај: „ Савет је међу онима који испуњавају услове  изабрао 
оне који су за трогодишњи период остварили најбоље резултате рада“. Из 
приложених резултата и ранг листа кандидата види се да ВСС није бирао оне 
кандидате који су остварили најбоље резултате рада- бирао, и предлаго мимо 
редоследа на ранг листама. 
 На истој седници сазнајемо и да: „Савет је имао у виду ранг листу која је 
прављена по судовима за које су кандидати конкурисали и оствареним бодовима 
у складу са Одлуком о мерилима и критеријумима за избор. Уколико је више 
кандидата остврило исти број бодова, Савет је предност давао кандидатима са 
дужим радним искуством након положеног правосудног испита, а такође је 
имао у виду и достављена мишљења...“ 
 Судије који су именоване по ранијим прописима настављају функцију у 
органима и већима за прекршаје  у којимa су именоване  до 01.01.2010. године, као 
дана ступања на функцију судија изабраних у складу са новим Законом о судијама 
(члан 99. став 1. и члан 103. став 3. Закона о судијама). Судијама које нису 
изабране у складу са новим Законом о судијама дужност престаје 01.01.2010. 
године, као даном ступања на функцију судија изабраних у складу са овим 
законом (члан 101. став 1. и чланом 100. став 3. Закона о судијама). Тужиљи је 
престала судијска дужност без доношења одлуке о престанку судијске дужности. 
ВСС је погрешно применио материјално право на који начин је тужиљи повредио 
право на правично суђење и делотворни правни лек јер исти није донео одлуку о 
престанку судијске дужности. Наиме Законом о судијама прописано је да 
именованим судијама престаје дужност неизбором. Дакле, разлоге за неизбор 
тужиље морао је дати ВСС и донети одлуку о престанку судијске дужности. Дана 



Страна 24 од 29 
 

13.01.2010.год. ВСС је донео Одлуку бр.: 06-00-02 о судијама из Већа за прекршаје и 
Општинских органа за прекршаје који нису изабрани у складу са Законом о 
судијама. У овој одлуци нема имена тужиље, док иста не садржи образложења и 
правну поуку.  ВСС погрешно примењује материјално право и када тужиљи не 
доноси одлуку о престанку дужности из разлога како наводи у свом допису бр:7-
00-00202/2010-01 од 23.08.2010. год., да је то у надлежности Владе Р. Србије, 
сматрајући да је тужиљи истекла судијска дужност 27.12.2009.год. 
 
Доказ: 

47. Допис ВСС бр:7-00-00202/2010-01 од 23.08.2010. год. (видети доказ бр. 7) 
 
 

4.)Повреда уставних права и повреде права гарантованих 
Европском конвенцијом о људским правима 

 
 Тужиља је благовремено поднела Уставну жалбу Уставном суду Србије, јер 
је сматрала да о свим овим побројаним неправилностима учињеним од стране ВСС 
и Народне скупштине Р. Србије Уставни суд требао донети одлуку. Међутим, 
Уставни суд је решењем Уж 1154/10 од 24.10.2011.год. упутио тужиљу на 
покретање управног спора. Како је Уставни суд тужиљу у погледу Уставне жалбе 
којом је тужиља тражила да се утврди постојање кршења људских права, упутио 
на Управни суд, тужиља овом приликом износи које су повреде учињене 
гарантоване Уставом Србије и Међународним конвенцијама ратификованим од 
стране домаћег законодавства. 
  
 Онемогућавањем тужиље да учествује у поступку доношења оспорених 
одлука првог састава ВСС-а очигледно су повређене одредбе чл. 32.став 1., 36. и 60. 
став 4. Устава РС, а недостављањем тужиљи образложења о престанку судијске 
дужности онемогућено је делотворно правно средство чиме је Високи савет 
судства извршио повреду члана 13.Европске конвенције о људским правима. 
 Чланом 32. став 1. Устава РС предвиђено је: „Свако има право да независан, 
непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно 
расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је 
била разлог за покретање поступка, као и о оптужбама против њега.“ 
 Чланом 36. став 2. Устава РС предвиђено је: „Свако има право на жалбу или 
друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези 
или на закону заснованом интересу.“ 
Чланом 60. став 4. Устава РС предвиђено је: „Свако има право на поштовање 
достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, потребну 
заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени 
годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај 
престанка радног односа. Нико се тих права не може одрећи.“ Пропуштањем ВСС-а 
да прибави мишљење о достојности и оспособљености, да рангира кандидате у 
складу са правилима поступка тужиљи је  повређено право на учешће у 
управљању  јавним пословима под једнаким условима из члана 53. Устава, у вези 
права на правично суђење из члана 32. Устава и члана 6. Европске конвенције, 
забране дискриминације из члана 21. Устава, члана 14. у вези са чл. 6, 8. и 13. 
Европске конвенције и начело опште забране дискриминације из члана 1. 
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Протокола 12 уз Европску конвенцију; право на обавештеност из члана 51. Устава 
и слободе изражавања из члана 10. став 1. Европске конвенције . 
 Неизбором на функцију судије тужиљи престаје и радни однос. Тужиља 
истиче да је наведена одлука  супротна чл. 60 став 4. Уставу Републике Србије, чл. 
180. Закона о раду и да мора бити санкционисана као незаконита,  применом 
Конвенције МОР-а број 158 о престанку радног односа на иницијативу послодавца, 
која у члану 7 прописује да радни однос радника неће престати због разлога 
везаних за понашање или његов рад пре него што му се омогући да се брани од 
изнетих разлога.  
 Наведена одлука нема поуку о правном леку и став је ВСС да неизабране 
судије немају право на жалбу. Обзиром да је одредбом члана 60. став 4. Устава 
Србије предвиђено:“ Свако има право на правну заштиту за случај престанка 
радног односа“  то је  ВСС грубо прекршио уставну одредбу, те је одлука неуставна. 
Чланом 17. став 2. Закона о Високом савету судства предвиђено је: „Одлуке Савета 
морају увек бити образложене, када је против њих дозвољен правни лек и када је 
то законом и Пословником прописано.“ 
 Чланом 155. Устава РС предвиђено је: Против одлуке Високог савета судства 
може се уложити жалба Уставном суду, у случајевима прописаним законом. 
 Чланом 36. став 2. Устава РС предвиђено је: „Свако има право на жалбу или 
друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези 
или на закону заснованом интересу 
Право на рад, право на учешће у управљању јавним пословима, као и право на 
правично суђење спадају у корпус људских права зајемчених Уставом и 
општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним 
уговорима и законима, па се непосредно примењују, у складу са чланом 18 став 1 
Устава. Законом се може прописати начин остваривања ових права (члан 18 став 2 
и 3 Устава) само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то неопходно 
за остварење појединог права због његове природе, при чему закон ни у ком 
случају не сме да утиче на суштину зајемченог права, водећи рачуна да се одредбе 
о људским и мањинским правима тумаче у корист унапређења вредности 
демократског друштва, сагласно важећим међународним стандaрдима људских и 
мањинских права, као и пракси међународних институција којe надзиру њихово 
спровођење (члан 18. Устава, члан 30. Универзалне декларације и члан 17. 
Европске конвенције, поред осталог наведеног).  
 Људска права зајемчена Уставом могу бити ограничена само законом, и то 
само ако ограничење допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у обиму 
неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у демократском друштву и 
без задирања у суштину зајемченог права, с тим што се се њихов достигнути ниво 
не може смањивати, сагласно члану 20. Устава, при чему су сви државни органи, а 
нарочито судови, дужни да воде рачуна о суштини права које се ограничава, 
важности сврхе ограничења, природи и обиму ограничења, односу ограничења са 
сврхом ограничења и о томе да ли постоји начин да се сврха ограничења постигне 
мањим ограничењем права. ВСС је, међутим, начином свога рада, ограничио 
наведена људска права тужиље, а посебно право на правично суђење, преко мере 
дозвољене одредбама чл. 20. и 32. став 3. Устава и члана 6. став 1. Европске 
конвенције (доказ: Олујић против Хрватске). Поступајући на изложени начин, 
Високи савет судства није испоштовао ни минимум стандарда који су неопходни 
за примену одредбе члана 32 Устава и члана 6 став 1 Европске конвенције. 
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 У прилог мишљењу тужиље да јој је повређено право на претпоставку 
невиности, а имајући у виду да је изгубио углед и судијску дужност, тужиља се 
позива  на пресуде Европског суда за људска права донете: по представци 
Матијашевић Милије  и по представци Matyjeka против Пољске.   
 Поступак избора и донета одлука  нису праведни. Аристотелова дефиниција 
правде каже: Бити праведан значи дати свакоме оно што му припада; у једнаком 
поступању са једнаким стварима, у неједнаком поступању са неједнаким стварима 
сразмерно њиховој неједнакости; и у поступању према другоме као према себи, 
или према себи као према другоме. У истим или сличним стварима Високи савет 
судства није доносио исте одлуке примењујући фантомске критеријуме. 
 
 Забрана дискриминације предвиђена чланом 21. Устава РС, члана 14.,  у вези 
са члановима 6, 8 и 13. Европске конвенције и начело опште  забране 
дискриминације из члана 1 Протокола 12 уз Европску конвенцију 
 Одлука Високог савета судства о предлогу за  избор судија на трогодишњи 
мандат у судовима опште и посебне надлежности објављена на сајту Високог 
савета судства дана 18.12.2009.године  и Одлука Народне скупштине о избору 
судија на први мандат од 29. 12.2009. год, без образложења и правне поуке су  
незаконите и неуставне и из следећих разлога: 
 Доношењем истих у односу на тужиљу повређене су одредбе о забрани 
дискриминације из члана 21 ст. 1. и 2. Устава и члана 14. Европске конвенције и 
начело опште забране дискриминације из члана 1. Протокола 11. број 12. уз 
Европску конвенцију, јер тужиља није добила законску заштиту, како је то 
прописано одредбама Устава, као и одредбама Закона о судијама и Закона о 
Високом савету судства, које се односе на поступање ВСС приликом избора, чиме је 
дискриминисана у односу на судије изабране на сталну функцију и судије које су 
по први пут изабране. Према кандидатима који су конкурисали није поступљено 
на исти начин, пошто тужиља, иако има боље или исте резултате рада као и 
већина изабраних у судовима у којима је конкурисала није изабрана, иако за такву 
разлику у поступању није постојао оправдан разлог нити легитимни  циљ. Осим 
тога тужиљи је ВСС одговорио  да не располаже разлозима  зашто није предожена 
за избор судије Народној скупштини. Док су судије изабране на судијску функцију 
у судовима у које је тужиља конкурисала, без разлога јер ВСС не располаже 
разлозима за избор судија. Како су исти изабрани без разлога, а услови и 
критеријуми за избор судија су прописани Законом о судијама и Одлуком о 
утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности оспосбљености и 
достојности... очито је да није применио материјалне прописе за доношење 
одлуке, а није органима који су доносили ове акте дато на слободну оцену да 
одлуче о избору носилаца правосудне функције. 
 Тужиља сматра да јој је повређено право предвиђено одредбом члана 23 
Устава РС: „ Људско достојанство је неприкосновено и сви су дужни да га поштују 
и штите“ и право на неповредивост психичког интегритета предвиђено чланом 25 
Устава РС: „ Физички и психички интегритет је неповредив. Нико не може бити 
изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, без 
свог слободно датог пристанка.“  
 Изношењем негативних примедби у средствима јавног информисања 
подносилац је изложен психичом узнемиравању, повређено јој је достојанство и  
доведена је у питање њена професионална будућност. 
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 Након тајно спроведеног поступка, из јавно датих изјава чланова Високог 
савета судства – министарке правде Снежане Маловић, председника 
скупштинског Одбора за правосуђе Бошка Ристића и председнице Високог савета 
судства Нате Месаровић, из писаних и електронских медија јавност је сазнала да 
није било потребе да се дају образложења за одлуке донете у поступку (ре)избора, 
да је Савет "погодио у 90 одсто случајева", да су у поступку (ре)избора коришћени 
подаци БИА и полиције до којих је Савет дошао од тужилаштва, да удари на 
реформу потичу од људи који су тесно повезани са организованим криминалом, 
нарочито са трговином наркотицима. Чуло се од њих да се Савет, осим 
статистиком, бавио и достојношћу кандидата, од којих су се неки бавили 
породичним насиљем, неки магијом, неки допуштали адвокатима да им плаћају 
путовања, изградњу кућа, отплату кредита, да су се дружили са лицима којима су 
судили, и још много горег и црњег из приватног живота судија и тужилаца. Изјаве 
представника ВСС-а и ДВТ-а често су биле међусобно опречне. Штавише, они су, 
неретко, сами себе демантовали. Сада је уврежена констатација и код  других 
високих званичника да је (ре)избором пресечена веза између организованог 
криминала и правосуђа 
 Током 2009. године, а посебно током поступка (ре)избора, чланови по 
положају ВСС (председница Високог савета судства, министарка правде и 
председник Одбора за правосуђе Народне скупштине) јавно су изјављивали да 
поштене и професионалне судије немају разлога да се боје реизбора. 
 Након спроведеног (ре)избора високи званичници (председник републике, 
премијер, вицепремијер Ђелић, министарка правде и остали) већ уврежено, у 
домаћим иступима и контактима са међународним званичницима, понављају 
констатације да је спроведеним (ре)избором прекинута веза између 
организованог криминала и правосуђа. Овако изреченим тврдњама у јавности је 
створена представа да је тужиља, као једна од нереизабраних судија, непоштена и 
непрофесионална, шта више, у вези са организованим криминалом, при чему јој, 
одлуком која не садржи такво образложење, није дата могућност да такву оцену 
побија. Тиме је подносиоцу повређено и право на достојанство из члана 23. став 1. 
Устава, који јемчи да је људско достојанство неприкосновено, те да су сви дужни 
да га поштују и штите, пошто је поштовање људског достојанства темељ 
демократске правне државе. Право на људско достојанство, у вези је и са правом 
на правично суђење, јер подразумева да учесник у поступку, па и тужиља, не буде 
објекат, већ субјекат поступка, да има право на активно учешће у поступку, као и 
на контрадикторни поступак у коме имаправо на изјашњавање и на располагању 
једнака средства правне борбе, нарочито ако су у поступак укључене државне 
институције.. 
 Тужиља сматра да су повреде учињене у доношењу оспорених аката, а које 
се односе на надлежност органа, повреде правила поступка и материјалног права, 
такве да доводе до ништавости аката, а на које повреде суд пази по службеној 
дужности.  Осим тога оба акта не садрже обавезне делове, односно садрже такве 
недостатке у облику и састваним деловима који ове акте чине очигледно 
незаконитим (између осталог образложење и правну поуку). 
 
 Тужиља тражи изузеће свих судија избраних на тродишњи мандат у 
Управном суду: Станојев др. Владан, Рељић Зоран, Чукић Братислав, Вукашиновић 
Јасминка, Јевтић Љиљана, Тишма Јовановић Јелена, Урошевић Ружа, Јонаш Павел, 
Тешић Милорад, Петровић Олга, Јовановић Драган, јер са истима има сукоб 
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интереса обзиром да су ове судије оспореним актима изабране и имају интерес да 
се исти статус одрже. Иначе, како је напред наведено већина ових кандидати имају 
мањи број бодова просечне оцене и године студирања у односу на тужиљу. 
 
 Тужиља као заинтересована лица у овом поступку означава сва лица која су 
изабрана на трогодишњи мандат Одлуком Народне скупштине Републике Србије 
(Службени гласник Републике Србије број 111/09 од 29.12.2009. године- видети 
Службени гласник). 
 У прилогу тужбе се не налазе оспорени акти јер су доступни суду: Одлуке о 
предлогу суд за избор судија на трогодишњи мандат у судове опште и посебне 
надлежности, Високог савета судства од 18. децембра 2009. године-видети сајт 
Високог савета судства, и Одлуке Народне скупштине Републике Србије о избору 
судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности 
(Службени гласник РС број 111/09)-видети Службени гласник РС број 111/09 или 
сајт Народне скупштине РС.  
 
 На основу свега напред наведеног, одлуке тужених су у потпуности 
незаконите и њима се ускраћују тужиљи права која јој по закону припадају. 
Тужиља предлаже да суд донесе следећу  

 
 

П Р Е С У Д У 
 

Тужба се  УВАЖАВА. 
 
 ПОНИШТАВА СЕ Одлука Народне скупштине Републике Србије о избору 
судија на на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности („ 
Службени гласник РС“ , број 111/09) 
 
 ПОНИШТАВА СЕ Одлука о предлогу за избор судија на трогодишњи мандат 
у судовима опште и посебне надлежности Високог савета судства од 18. 12.2009. 
године 
 
 НАЛАЖЕ  СЕ Високом савету судства и Народној скупштини Републике 
Србије да спроведу законити поступак избора судија и одлуче о пријави за избор 
судија у судове: Апелациони суд Београд, Апелациони суд у Новом Саду, 
Привредни Апелациони суд, Виши суд у Београду, Виши суд у Новом Саду, Виши 
суд у Сремској Митровици, Виши суд у Шапцу,  Основни суд у Сремској Митровици, 
Управни суд, Привредни суд у Сремској Митровици, Виши прекршајни суд, 
Прекршајни суд у Сремској Митровици, и Прекршајни суд у Руми, Сање Рогуља 
Вељаноски те изабере тужиљу за судију у један од судва  за који је конкурисала, 
имајући у виду стручност, оспособљеност и достојност  кандидата. 
 
 Обавезују  се тужени да тужиљи  накнаде трошкове поступка колику буду 
износили који настану у току и у вези са поступком. 
 
 
У Сремској Митровици 
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23.11.2011.год. 
Тужиља: 

 
_________________________________ 

Сања Рогуља-Вељаноски 
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