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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                          Р-210/2022     
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
Ресавска 42  
11000 БЕОГРАД 
 
                     

Захтев 
за приступ информацијама од јавног значаја  

 
 
 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(''Службени гласник РС'', бројеви 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21), подносим 
захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на следеће информације и 
копије докумената уколико постоје: 
 
 

1. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли је Високи 
савет судства размотрио Иницијативу коју је Транспарентност Србија поднела 24. маја 
2021. године1 поводом оспоравања кандидата које је Високи савет судства предложио 
за избор судија који се први пут бирају на судијску функцију; 

2. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли је Високи 
савет судства преиспитао поступак избора и оцене кандидата из тачке 1. овог захтева 
који је спровео пре упућивања предлога Народној скупштини; 

3. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли је Високи 
савет судства јавно објавио резултате и налазе до којих је дошао након спроведеног 
поступка из тачке 3. овог захтева; 

4. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли је Високи 
савет судства јавно затражио од народне посланице Јелена Жарић – Ковачевић да у 
смислу члана 20. Кодекса понашања народних посланика (''Сл. гласник РС'' бр. 156/20  
и 93/21 ) образложи разлоге за предлог који је дала и да наведе све чињенице и 
околности на којима је тај предлог био заснован и 

5. Информације и копије свих докумената на основу којих се може видети да ли је Високи 
савет судства против народне посланице Јелена Жарић – Ковачевић поднео пријаву 
због евентуалног кршења члана 20. Кодекса понашања народних посланика (''Сл. 
гласник РС'' бр. 156/20  и 93/21 ). 
 

За све тражене документе које поседујете у електронском облику, захтев се односи управо на 
достављање таквих електронских копија, на адресу ts@transparentnost.org.rs.  

Уколико је из било ког разлога потребно да Вам ближе појаснимо садржину нашег дописа, 
молимо да нам се обратите путем електронске поште. 

 

                                                 
1 https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa.BICA.VSS.osporavanje.kandidata.za.sudije.pdf 
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У  Београду,  

дана 8. јула 2022. године 

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 

 


