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Поштоване колеге, 

 

Референдумским изменама Устава у делу који се односи на правосуђе створене су 

претпоставке за унапређење рада судова у Републици Србији, а рад на законима 

о судству, којима би требало даље развити уставне претпоставке за 

функционисање независног и делотворног судства, управо је у току. 

Кратко време до 9. фебруара 2023. године, од кад судски закони треба да се 

примењују, заиста не омогућава да се приступи системској разради и уређењу 

одређених важних питања. Међутим, важност тих питања захтева, за почетак, да 

се она осветле и да се о њима започне друштвена расправа. Реч је о питању 

финасијских и материјалних претпоставки за добро функционисање судства. То 

укључује и питање материјалног положаја судија у Србији, које су најлошије 

плаћене међу 47 држава чланица Савета Европе (осим у Казахстану и 

Молдавији), као и осталих запослених у правосуђу, чије су плате често испод 

просека, а у погледу одређених категорија запослених, чак и на минималном 

износу.  

Предстоји нам и скори одлазак великог броја судија (преко 60% од укупног броја) 

у пензију и неопходност да на њихово место буду изабране друге судије. 

Међутим, волонтерски (бесплатан) рад дипломираних правника, чак и оних са 

положеним правосудним испитом и вишегодишњи рад на одређено време 

одбијају младе и високо образоване људе од судства. Уколико се у погледу овог 

ништа не промени, долази време у коме неће моћи да се врши селекција 

најбољих за судство, јер неће бити довољно заинтересованих за рад у њему. 

Због свега наведеног, Друштво судија Србије сматра да је неопходно предузети 

кораке и донети хитне системске мере, како би се побољшао материјални 

положај судија (али и осталих запослених у судству) и уопште, рад у судству 

учинио привлачним за нове генерације квалитетних правника. У супротном, 

српском правосуђу прети опасност од озбиљног недостатка квалитетних 

кандидата за судије, што би извесно довело до опадања квалитета рада судова, 
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због чега би највише испаштали сами грађани, чије би ионако пољуљано 

поверење у рад судова било додатно урушено.  

Из изложених разлога, Друштво судија Србије, уз подршку Мисије ОЕБС у 

Србији, организује конференцију 

Финансијски и материјални предуслови за  

функционисање судства у демократском друштву 

30. септембра 2022. године, са почетком у 12 часова 

Хотел Метропол 

Булевар Краља Александра 69, Београд 

Част нам је да Вас позовемо да узмете учешће на овом догађају и 

допринесете дијалогу о питањима од кључног значаја за српско судство. 

Молимо Вас да потврдите учешће најкасније до среде, 28. септембра 2022. 

године, на адресу електронске поште drustvosudija@gmail.com или 

телефоном на 011/408 2574. 

 

         Снежана Бјелогрлић 

председник  

Друштва судија Србије 

 

Прилог: Агенда конференције 
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