
НАЦРТ  ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И  

ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДИЈАМА 

 

Члан 1. 

У Закону о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09 – одлука УС, 

104/09, 101/10 и 8/12 – одлука УС, 121/12 и 124/12 – одлука УС), у члану 6. ст. 2. до 4. 

мењају се и гласе: 

  „Кад је Република Србија на основу правноснажне судске одлуке, односно 

поравнања закљученог пред судом или другим надлежним органом, исплатила штету из 

става 1. овог члана, може тражити од судије накнаду исплаћеног износа ако је штета 

проузрокована намерно. 

Кад је одлуком Уставног суда, Европског суда за људска права или другог 

међународног суда, утврђено да су у току судског поступка кршена људска права и 

основне слободе и да је пресуда заснована на таквом кршењу или да је пресуда изостала 

због кршења права на суђење у разумном року, Република Србија може тражити од судије 

накнаду исплаћеног износа, ако је штета учињена намерно.  

На захтев министра надлежног за правосуђе, Републички јавни правобранилац  је 

дужан да покрене парнични поступак пред надлежним судом за накнаду исплаћеног 

износа из ст. 2. и 3. овог члана, по претходно прибављеном мишљењу Високог савета 

судства. Високи савет судства даје мишљење у року од 30 дана.” 

 

Члан 2. 

Члан 7. мења се и гласи: 

„Члан 7. 

Судије имају право да се удружују у струковна удружења ради заштите својих 

интереса и очувањa независности и самосталности у раду. 

 Право струковног удруживања подразумева и учешће у активностима струковних 

удружења у току радног времена, ако се тиме не ремети рад у суду.”. 

 

Члан 3. 

У члану 10. став 3. речи: „Вишег прекршајног” замењују се речима: „Прекршајног 

апелационог”. 

  

Члан 4. 

 У називу одељка 2. изнад члана 13. речи: „и укидања суда” бришу се. 

У члану 13. ст. 2. и 3. бришу се. 

 

Члан 5. 

У члану 18. став 1. после речи: „изабран” додају се запета и речи: „осим у 

случајевима прописаним овим законом.”. 

Став 4. брише се. 

 

Члан 6. 

У члану 19. став 1. после речи: „своју” додаје се реч: „писмену”, а после речи: 

„истог” додају се речи: „или нижег”. 

 После става 1. додају се нови  ст. 2. до 4.  који гласе: 



 2 

 „Изузетно од става 1. овог члана, судија може без своје писмене сагласности бити 

премештен у други суд у случају укидања или промене претежног дела надлежности суда 

за који је изабран. 

Суду је промењен претежни део надлежности када је због промене стварне 

надлежности или подручја на којем врши надлежност измењен потребан број судија у 

суду. 

У случају из става 2. овог члана судија може бити премештен само у суд истог 

степена који преузима надлежност суда који је укинут или којем је промењен претежни 

део надлежности.”. 

 Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 5. и 6. 

 

Члан 7. 

У члану 20. после става 4. додаје се став 5. који гласи: 

 „Пре доношења решења о упућивању судије из ст. 1. до 3. овог члана, Високи савет 

судства ће прибавити мишљење седнице свих судија суда у који је судија изабран и суда у 

који се упућује.”. 

 

Члан 8. 

 Члан 25. мења се и гласи: 

„Члан 25. 

Од редоследа пријема предмета може се одступити у случајевима предвиђеним 

законом, као и у случају оптерећености или оправдане спречености судије, у складу са 

Судским пословником.  

У складу са Судским пословником, судији може бити одузет предмет: ако је због 

његовог дужег одсуства потребно поступити по предмету који је хитан по закону или по 

својој суштини; ако је угрожено ефикасно функционисање суда; ако је судији 

правноснажно изречена дисциплинска санкција због дисциплинског прекршаја 

неоправданог одуговлачења поступка, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 

Одузети предмет из става 2. овог члана додељује се у рад другом судији, у складу 

са Судским пословником.”. 

 

Члан 9. 

 У члану 29. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 „Притужба се доставља лицу на кога се притужба односи и којe се може изјаснити 

у року од три дана од дана пријема.”. 

 У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. после речи: „одлуком” додају се речи: 

„судију подносиоца притужбе,”.  

 

Члан 10. 

У члану 30. став 1. речи: „или савете” замењују се речима: „ни давати правне 

савете”.  

 

После става 6. додаје се нови став 7. који гласи: 

„Судија може у току радног времена, по одобрењу председника суда, да учествује у 

раду стручних тела образованих у складу са посебним прописима и радних група за 

израду закона и других аката.”. 
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 Досадашњи став 7. постаје став 8. 

 

Члан 11. 

 Назив члана и члан 33. мењају се и гласе: 

 

„Органи надлежни за вредновање 

 

Члан 33. 

Комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова. 

Комисије су састављене од три члана, у којима судије судова вишег степена 

вреднују рад судија и председника судова нижег степена. 

О приговорима на оцену одлучује комисија од три члана коју именује Високи савет 

судства из реда судија Врховног касационог суда.  

Против одлуке комисије из става 3. овог члана може се покренути управни спор. 

Састав и начин рада комисија из става 1. овог члана уређују се актом Високог 

савета судства.”. 

 

Члан 12. 

Члан 34. брише се. 

 

Члан 13. 

 У члану 36. став 5. брише се. 

 

Члан 14. 

У члану 37. после става 6. додаје се став 7. који гласи: 

„Судија не може да уз плату прима и пензију остварену у складу са посебним 

прописима.”. 

 

 

Члан 15. 

 У члану 38. став 4. речи: „Вишег прекршајног” замењују се речима: „Прекршајног 

апелационог”. 

 

Члан 16. 

 У члану 44. алинеја трећа речи: „Вишег прекршајног” замењују се речима: 

„Прекршајног апелационог”. 

 

Члан 17. 

 У члану 50. став 3. реч: „може” замењује се речју: „ће”. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Високи савет судства предлаже Народној скупштини једног кандидата за избор на 

једно судијско место. Високи савет судства дужан је да приликом предлагања кандидата 

за избор судије прекршајног или основног суда, предложи кандидата који је завршио 

почетну обуку у Правосудној академији, у складу са посебним законом.”. 

 У ставу 5. после речи: „образложена” додају се речи: „и објављена на интернет 

страници Високог савета судства.”. 
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Члан 18. 

 У члану 59. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 

 „Изузетно, по захтеву председника суда, Високи савет судства може судији 

продужити радни век за највише још две године, уз његову сагласност. 

Захтев из става 2. овог члана за председника суда подноси председник непосредно 

вишег суда, а за председника Врховног касационог суда Општа седница.”.  

 

Члан 19. 

 У члану 61. после речи: „мандата” додају се запета и речи: „на основу образложене 

одлуке Високог савета судства”. 

 

Члан 20. 

У члану 64. став 2. мења се и гласи: 

 „Високи савет судства, по службеној дужности или на предлог председника суда, 

председника непосредно вишег суда, председника Врховног касационог суда, органа 

надлежних за вредновање рада судије и Дисциплинске комисије покреће поступак за 

разрешење судије.”. 

 После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Председник првостепеног суда пред којим је вођен кривични поступак против 

судије, дужан је да без одлагања достави Високом савету судства осуђујућу правноснажну 

пресуду.”. 

 

Члан 21. 

Члан 69. мења се и гласи: 

 

„Члан 69. 

 За председника суда може бити изабран судија који се налази на сталној судијској 

функцији у суду истог или вишег степена, и који има изражену способност за руковођење 

и организацију послова у суду, а у складу са критеријумима које доноси Високи савет 

судства.”. 

 

Члан 22. 

 У члану 70. став 1. речи: „или више” бришу се. 

 

Члан 23. 

 У члану 72. став 1. мења се и гласи: 

„Председник суда бира се на пет година и не може бити поново изабран.”. 

  

Члан 24. 

 У члану 73. став 1. речи: „годину дана” замењују се речима: „шест месеци”. 

 

Члан 25. 

 У члану 76. став 2. после речи: „суда” додају се речи: „покреће и”. 
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Члан 26. 

 У члану 79. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 „Кандидат за председника Врховног касационог суда, уз пријаву на конкурс за 

избор, доставља и програм унапређења рада судова у Републици Србији, који се објављује 

на интернет страници Високог савета судства, заједно са подацима из радне биографије 

кандидата.”. 

 Досадашњи ст. 2. до 7. постају ст. 3. до 8. 

 

Члан 27. 

 У члану 81. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 „Судија поротник не може бити члан политичке странке, нити политички деловати 

на други начин.”.  

 Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

 

Члан 28. 

 У члану 86. став 3. мења се и гласи: 

 „Поступак у коме се утврђују разлози за престанак функције судије поротника 

покреће се на основу предлога председника суда, председника непосредно вишег суда, 

председника Врховног касационог суда или министра надлежног за правосуђе.”. 

У ставу 4. после речи: „Поступак” додају се реч: „покреће” и запета. 

 

Члан 29. 

 У члану 90. став 2. после речи: „предмета” додају се речи: „због несавесног рада 

судије”. 

 

Члан 30. 

 У члану 91. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Дисциплинска санкција умањење плате до 50% и дисциплинска санкција забрана 

напредовања у трајању до три године могу се изрећи свака посебно или заједно.”. 

 

Члан 31. 

У члану 98. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Судија коме је изречена дисциплинска санкција може покренути управни спор.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

 

Члан 32. 

 Судије Вишег прекршајног суда настављају рад као судије Прекршајног 

апелационог суда од 1. новембра 2013. године. 

 

Члан 33. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи члан 6. Закона о изменама и 

допунама Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 101/10 и 8/11 – одлука  УС). 
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Члан 34. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, а одредбе чл. 3, 15. и 16. почињу да се примењују од 1. новембра 2013. 

године. 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О СУДИЈАМА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, 

ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

 

Члан 6. 

За штету коју судија проузрокује незаконитим или неправилним радом одговара 

Република Србија. 

Кад је коначном одлуком Уставног суда, правноснажном судском одлуком, односно 

поравнањем пред судом или другим надлежним органом, утврђено да је штета 

проузрокована намерно или крајњом непажњом Република Србија може тражити од судије 

накнаду исплаћеног износа. 

Кад је одлуком Европског суда за људска права или другог међународног суда, 

односно међународне организације чији је Република Србија члан, утврђено да су у току 

судског поступка кршена људска права и основне слободе и да је пресуда заснована на 

таквом кршењу или да је пресуда изостала због кршења права на суђење у разумном року, 

Република Србија може тражити од судије накнаду исплаћеног износа, ако је штета учињена 

намерно или крајњом непажњом.  

О постојању услова за накнаду исплаћеног износа из ст. 2. и 3. овог члана одлучује 

Високи савет судства, на захтев министарства надлежног за правосуђе. 

 КАД ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НА ОСНОВУ ПРАВНОСНАЖНЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ, 

ОДНОСНО ПОРАВНАЊА ЗАКЉУЧЕНОГ ПРЕД СУДОМ ИЛИ ДРУГИМ НАДЛЕЖНИМ 

ОРГАНОМ, ИСПЛАТИЛА ШТЕТУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, МОЖЕ ТРАЖИТИ ОД 

СУДИЈЕ НАКНАДУ ИСПЛАЋЕНОГ ИЗНОСА АКО ЈЕ ШТЕТА ПРОУЗРОКОВАНА 

НАМЕРНО. 

КАД ЈЕ ОДЛУКОМ УСТАВНОГ СУДА, ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

ИЛИ ДРУГОГ МЕЂУНАРОДНОГ СУДА, УТВРЂЕНО ДА СУ У ТОКУ СУДСКОГ 

ПОСТУПКА КРШЕНА ЉУДСКА ПРАВА И ОСНОВНЕ СЛОБОДЕ И ДА ЈЕ ПРЕСУДА 

ЗАСНОВАНА НА ТАКВОМ КРШЕЊУ ИЛИ ДА ЈЕ ПРЕСУДА ИЗОСТАЛА ЗБОГ 

КРШЕЊА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ 

ТРАЖИТИ ОД СУДИЈЕ НАКНАДУ ИСПЛАЋЕНОГ ИЗНОСА, АКО ЈЕ ШТЕТА УЧИЊЕНА 

НАМЕРНО.  

НА ЗАХТЕВ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПРАВОСУЂЕ, РЕПУБЛИЧКИ ЈАВНИ 

ПРАВОБРАНИЛАЦ  ЈЕ ДУЖАН ДА ПОКРЕНЕ ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК ПРЕД 

НАДЛЕЖНИМ СУДОМ ЗА НАКНАДУ ИСПЛАЋЕНОГ ИЗНОСА ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ 

ЧЛАНА, ПО ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНОМ МИШЉЕЊУ ВИСОКОГ САВЕТА 

СУДСТВА. ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДАЈЕ МИШЉЕЊЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА. 

 

Члан 7. 

Ради заштите својих интереса и очувања своје самосталности и независности, судије 

имају право да се удружују.  

 

ЧЛАН 7. 

СУДИЈЕ ИМАЈУ ПРАВО ДА СЕ УДРУЖУЈУ У СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА РАДИ 

ЗАШТИТЕ СВОЈИХ ИНТЕРЕСА И ОЧУВАЊA НЕЗАВИСНОСТИ И САМОСТАЛНОСТИ 

У РАДУ. 

 ПРАВО СТРУКОВНОГ УДРУЖИВАЊА ПОДРАЗУМЕВА И УЧЕШЋЕ У 

АКТИВНОСТИМА СТРУКОВНИХ УДРУЖЕЊА У ТОКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА, АКО СЕ 

ТИМЕ НЕ РЕМЕТИ РАД У СУДУ. 

 

Члан 10. 

Судију и председника суда бира и о престанку њихове функције одлучује Народна 

скупштина, односно Високи савет судства, у складу са овим законом. 
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Број судија и судија поротника за сваки суд одређује Високи савет судства. 

Број судија прекршајних, Вишег прекршајног ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ и 

Управног суда одређује се и за свако одељење изван седишта суда. 

Високи савет судства преиспитује потребан број судија и судија поротника у сваком 

суду на пет година. 

По сопственој иницијативи или на предлог председника суда, председника 

непосредно вишег суда, председника Врховног касационог суда и министра надлежног за 

правосуђе, а на основу годишњег прилива предмета, Високи савет судства може преиспитати 

потребан број судија и судија поротника и пре истека рока од пет година. 

 

2. Смањење броја судија и укидање суда 

 

Члан 13. 

Судијска функција не престаје ако буде смањен број судија у суду у коме обавља 

судијску функцију. 

Ако суд буде укинут, судија наставља функцију у суду који преузима надлежност, 

односно у суду исте врсте и истог степена, или приближно истог степена.  

Високи савет судства доноси одлуку у којем суду судија наставља функцију.  

 

Члан 18. 

Судија има право да стално своју функцију врши у суду за који је изабран, ОСИМ У 

СЛУЧАЈЕВИМА ПРОПИСАНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ. 

Судија само уз своју сагласност може бити премештен или упућен из једног у други 

суд, други државни орган, установу или међународну организацију у области правосуђа. 

Сагласност се даје у писменом облику и мора да претходи доношењу решења о 

премештају или упућивању. 

Изузетно, судија може без своје сагласности бити премештен у други суд у случају 

укидања суда или укидања претежног дела надлежности суда за који је изабран, што доводи 

до смањења прилива предмета, на основу решења Високог савета судства.  

 

Члан 19. 

Судија може, уз своју ПИСМЕНУ сагласност, бити премештен у други суд исте врсте 

и истог ИЛИ НИЖЕГ степена, уколико постоји потреба за хитном попуном упражњеног 

судијског места, која се не може решити избором или упућивањем судије, уз прибављену 

сагласност председника оба суда. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, СУДИЈА МОЖЕ БЕЗ СВОЈЕ ПИСМЕНЕ 

САГЛАСНОСТИ БИТИ ПРЕМЕШТЕН У ДРУГИ СУД У СЛУЧАЈУ УКИДАЊА ИЛИ 

ПРОМЕНЕ ПРЕТЕЖНОГ ДЕЛА НАДЛЕЖНОСТИ СУДА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН. 

СУДУ ЈЕ ПРОМЕЊЕН ПРЕТЕЖНИ ДЕО НАДЛЕЖНОСТИ КАДА ЈЕ ЗБОГ 

ПРОМЕНЕ СТВАРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ ПОДРУЧЈА НА КОЈЕМ ВРШИ 

НАДЛЕЖНОСТ ИЗМЕЊЕН ПОТРЕБАН БРОЈ СУДИЈА У СУДУ. 

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА СУДИЈА МОЖЕ БИТИ ПРЕМЕШТЕН 

САМО У СУД ИСТОГ СТЕПЕНА КОЈИ ПРЕУЗИМА НАДЛЕЖНОСТ СУДА КОЈИ ЈЕ 

УКИНУТ ИЛИ КОЈЕМ ЈЕ ПРОМЕЊЕН ПРЕТЕЖНИ ДЕО НАДЛЕЖНОСТИ. 

Судија трајно наставља функцију у суду у који је премештен. 

Решење о премештају доноси Високи савет судства. 

 

Члан 20. 

Судија може бити упућен на рад само у други суд исте врсте и истог или непосредно 

нижег степена, најдуже годину дана. 

Изузетно, судија може бити упућен у суд непосредно вишег степена, ако испуњава 

законом прописане услове за избор за судију суда у који се упућује.  
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Судија се упућује у суд у коме недостатак, спреченост, изузеће судија или други 

разлози отежавају или успоравају рад суда. 

Решење о упућивању судије из ст. 1. до 3. овог члана, уз сагласност судије, доноси 

Високи савет судства. 

ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О УПУЋИВАЊУ СУДИЈЕ ИЗ СТ. 1. ДО 3. ОВОГ 

ЧЛАНА, ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ЋЕ ПРИБАВИТИ МИШЉЕЊЕ СЕДНИЦЕ СВИХ 

СУДИЈА СУДА У КОЈИ ЈЕ СУДИЈА ИЗАБРАН И СУДА У КОЈИ СЕ УПУЋУЈЕ. 

 

Члан 25. 

Од редоследа пријема предмета може се одступити само због оправдане спречености 

судије, у складу са Судским пословником. 

У складу са Судским пословником, судији предмет може бити одузет само ако дуже 

одсуствује или ако је судији правноснажно изречена дисциплинска санкција због 

дисциплинског прекршаја неоправданог одуговлачења поступка. 

 

ЧЛАН 25. 

ОД РЕДОСЛЕДА ПРИЈЕМА ПРЕДМЕТА МОЖЕ СЕ ОДСТУПИТИ У 

СЛУЧАЈЕВИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗАКОНОМ, КАО И У СЛУЧАЈУ ОПТЕРЕЋЕНОСТИ 

ИЛИ ОПРАВДАНЕ СПРЕЧЕНОСТИ СУДИЈЕ, У СКЛАДУ СА СУДСКИМ 

ПОСЛОВНИКОМ.  

У СКЛАДУ СА СУДСКИМ ПОСЛОВНИКОМ, СУДИЈИ МОЖЕ БИТИ ОДУЗЕТ 

ПРЕДМЕТ: АКО ЈЕ ЗБОГ ЊЕГОВОГ ДУЖЕГ ОДСУСТВА ПОТРЕБНО ПОСТУПИТИ ПО 

ПРЕДМЕТУ КОЈИ ЈЕ ХИТАН ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО СВОЈОЈ СУШТИНИ; АКО ЈЕ 

УГРОЖЕНО ЕФИКАСНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ СУДА; АКО ЈЕ СУДИЈИ 

ПРАВНОСНАЖНО ИЗРЕЧЕНА ДИСЦИПЛИНСКА САНКЦИЈА ЗБОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ 

ПРЕКРШАЈА НЕОПРАВДАНОГ ОДУГОВЛАЧЕЊА ПОСТУПКА, КАО И У ДРУГИМ 

СЛУЧАЈЕВИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗАКОНОМ. 

ОДУЗЕТИ ПРЕДМЕТ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ДОДЕЉУЈЕ СЕ У РАД ДРУГОМ 

СУДИЈИ, У СКЛАДУ СА СУДСКИМ ПОСЛОВНИКОМ. 

 

Члан 29. 

Судија може Високом савету судства изјавити притужбу ако му је повређено право за 

које овим законом није предвиђен посебан поступак заштите. 

ПРИТУЖБА СЕ ДОСТАВЉА ЛИЦУ НА КОГА СЕ ПРИТУЖБА ОДНОСИ И КОЈE 

СЕ  МОЖЕ ИЗЈАСНИТИ У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА. 

Високи савет судства одлучује о притужби у року од 15 дана и одмах упознаје са 

одлуком СУДИЈУ ПОДНОСИОЦА ПРИТУЖБЕ, председника суда, председника непосредно 

вишег суда и председника Врховног касационог суда. Ако је притужба основана, Високи 

савет судства предузима мере ради заштите права судије.  

 

Члан 30. 

Судија не може бити на функцијама у органима који доносе прописе и органима 

извршне власти, јавним службама и органима покрајинске аутономије и јединица локалне 

самоуправе. Судија не може бити члан политичке странке, нити политички деловати на 

други начин, бавити се било којим јавним или приватним плаћеним послом, нити пружати 

правне услуге или савете НИ ДАВАТИ ПРАВНЕ САВЕТЕ уз накнаду. 

Изузетно од става 1. овог члана, судија може бити члан органа управљања 

институције надлежне за обуку у правосуђу, на основу одлуке Високог савета судства, у 

складу са посебним законом. 

Са судијском функцијом неспојиве су и друге службе, послови и поступци који су 

опречни достојанству и независности судије или штете угледу суда. 
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Високи савет судства одлучује који су поступци опречни достојанству и независности 

судије и штетни по углед суда, на основу Етичког кодекса. 

Судија може, ван радног времена, да се без посебног одобрења бави наставном и 

научном делатношћу, уз накнаду. 

У случајевима одређеним законом, судија може, у току радног времена, да обавља 

наставну и научну делатност у институцији надлежној за обуку у правосуђу. 

СУДИЈА МОЖЕ У ТОКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА, ПО ОДОБРЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

СУДА, ДА УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ТЕЛА ОБРАЗОВАНИХ У СКЛАДУ СА 

ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА И РАДНИХ ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПРОПИСА И ДРУГИХ 

АКАТА. 

Судија може бити упућен на студијско, односно друго стручно путовање у 

иностранство, на основу одлуке Високог савета судства, уз прибављено мишљење 

председника суда, при чему се посебно узимају у обзир оцене о раду из личног листа судије, 

као и познавање страног језика.  

 

Органи надлежни за вредновање у судовима 

 

Члан 33. 

Вредновање рада судија судова нижег степена врше савети који се образују у 

судовима непосредно вишег степена. 

Савет чини троје судија, који се бирају тајним гласањем на седници свих судија, на 

период од четири године. 

Један савет се образује на сваких 100 судија чији се рад вреднује. 

 

ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 

 

ЧЛАН 33. 

КОМИСИЈЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ВРЕДНУЈУ РАД СУДИЈА И 

ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА. 

КОМИСИЈЕ СУ САСТАВЉЕНЕ ОД ТРИ ЧЛАНА, У КОЈИМА СУДИЈЕ СУДОВА 

ВИШЕГ СТЕПЕНА ВРЕДНУЈУ РАД СУДИЈА И ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА НИЖЕГ 

СТЕПЕНА. 

О ПРИГОВОРИМА НА ОЦЕНУ ОДЛУЧУЈЕ КОМИСИЈА ОД ТРИ ЧЛАНА КОЈУ 

ИМЕНУЈЕ ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ИЗ РЕДА СУДИЈА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ 

СУДА.  

ПРОТИВ ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ 

ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР. 

САСТАВ И НАЧИН РАДА КОМИСИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УРЕЂУЈУ СЕ 

АКТОМ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА.  

 

Вредновање од стране Високог савета судства 

 

Члан 34. 

Комисија Високог савета судства вреднује рад председника судова и одлучује о 

приговорима судија на оцену њиховог рада. 

О приговорима на оцену рада председника судова одлучује Високи савет судства. 

Састав и начин рада Комисије из става 1. овог члана уређује се актом Високог савета 

судства. 

 

Члан 36. 

Вредновање се изражава оценом. 
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Оцене које се односе на вредновање судија, су: „изузетно успешно обавља судијску 

функцију”, „успешно обавља судијску функцију” и „не задовољава”. 

Оцене које се односе на вредновање председника суда, су: „изузетно успешно обавља 

функцију председника суда”, „успешно обавља функцију председника суда” и 

„незадовољавајуће обавља функцију председника суда”. 

Оцена се уписује у лични лист судије, односно председника суда. 

Судија, односно председник суда има право приговора на оцену органима из члана 34. 

овог закона, у року од 15 дана од дана достављања одлуке о вредновању рада, која мора бити 

образложена. 

 

Члан 37. 

Судија има право на плату судије суда за који је изабран. 

Плата судије одређује се на основу основне плате. 

Основна плата одређује се множењем коефицијената за обрачун и исплату плата са 

основицом за обрачун и исплату плата. 

Основица за обрачун и исплату плата судије утврђује се Законом о буџету. 

Коефицијент за обрачун и исплату плате одређује се тиме што се сваки судија 

разврстава у једну од пет платних група. 

Основна плата, према овом закону, јесте вредност у коју се не урачунава проценат за 

вредновање минулог рада. 

 СУДИЈА НЕ МОЖЕ ДА УЗ ПЛАТУ ПРИМА И ПЕНЗИЈУ ОСТВАРЕНУ У СКЛАДУ 

СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА. 

 

Члан 38. 

Судије су разврстане у шест платних група, који су изражени у коефицијентима. 

У првој платној групи су судије прекршајних судова. 

У другој платној групи су судије основних судова. 

У трећој платној групи су судије привредних, виших и Вишег прекршајног 

ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ суда. 

У четвртој платној групи су судије Привредног апелационог, апелационих судова и 

Управног суда.  

У петој платној групи су судије Врховног касационог суда. 

У шестој платној групи је председник Врховног касационог суда. 

 

Члан 44. 

После положеног правосудног испита потребно је радно искуство у правној струци: 

- две године за судију прекршајног суда; 

- три године за судију основног суда; 

- шест година за судију вишег суда, привредног суда и Вишег прекршајног 

ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ суда; 

- десет година за судију апелационог суда, Привредног апелационог суда и Управног 

суда; 

- дванаест година за судију Врховног касационог суда. 

 

Члан 50. 

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. 

За кандидате који долазе из реда судијских помоћника обавезно се прибавља оцена 

рада.  
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Пре предлагања, Високи савет судства може ЋЕ обавити разговор са пријављеним 

кандидатима. 

Високи савет судства предлаже Народној скупштини једног или више кандидата за 

избор на једно судијско место.  

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ЈЕДНОГ 

КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР НА ЈЕДНО СУДИЈСКО МЕСТО. ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

ДУЖАН ЈЕ ДА ПРИЛИКОМ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР СУДИЈЕ 

ПРЕКРШАЈНОГ ИЛИ ОСНОВНОГ СУДА, ПРЕДЛОЖИ КАНДИДАТА КОЈИ ЈЕ 

ЗАВРШИО ПОЧЕТНУ ОБУКУ У ПРАВОСУДНОЈ АКАДЕМИЈИ, У СКЛАДУ СА 

ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ. 

Одлука о предлогу Високог савета судства мора бити образложена И ОБЈАВЉЕНА 

НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА. 

 

 

Члан 59. 

Судији престаје радни век кад наврши 65 година живота или 40 година стажа 

осигурања, по сили закона. 

Изузетно, по захтеву председника суда, Високи савет судства судији може продужити 

радни век за још две године, уз његову сагласност. 

Судији се може продужити радни век само због завршавања рада на започетим 

предметима.  

 ИЗУЗЕТНО, ПО ЗАХТЕВУ ПРЕДСЕДНИКА СУДА, ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

МОЖЕ СУДИЈИ ПРОДУЖИТИ РАДНИ ВЕК ЗА НАЈВИШЕ ЈОШ ДВЕ ГОДИНЕ, УЗ 

ЊЕГОВУ САГЛАСНОСТ. 

ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА ПОДНОСИ 

ПРЕДСЕДНИК НЕПОСРЕДНО ВИШЕГ СУДА, А ЗА ПРЕДСЕДНИКА ВРХОВНОГ 

КАСАЦИОНОГ СУДА ОПШТА СЕДНИЦА.  

 

Члан 61. 

Судији који је први пут биран, а не буде изабран на сталну судијску функцију, 

престаје судијска функција даном истека трогодишњег мандата, НА ОСНОВУ 

ОБРАЗЛОЖЕНЕ ОДЛУКЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА. 

 

Члан 64. 

Иницијативу за разрешење судије може поднети свако лице. 

Поступак за разрешење покреће се предлогом председника суда, председника 

непосредно вишег суда, председника Врховног касационог суда, органа надлежних за 

вредновање рада судије и Дисциплинске комисије. Поступак за разрешење судије може 

покренути и Високи савет судства по службеној дужности. 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА, ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ИЛИ НА ПРЕДЛОГ 

ПРЕДСЕДНИКА СУДА, ПРЕДСЕДНИКА НЕПОСРЕДНО ВИШЕГ СУДА, ПРЕДСЕДНИКА 

ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА, ОРГАНА НАДЛЕЖНИХ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РАДА 

СУДИЈЕ И ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ ПОКРЕЋЕ ПОСТУПАК ЗА РАЗРЕШЕЊЕ 

СУДИЈЕ. 

Разлоге за разрешење утврђује Високи савет судства.  

ПРЕДСЕДНИК ПРВОСТЕПЕНОГ СУДА ПРЕД КОЈИМ ЈЕ ВОЂЕН КРИВИЧНИ 

ПОСТУПАК ПРОТИВ СУДИЈЕ, ДУЖАН ЈЕ ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА ДОСТАВИ ВИСОКОМ 

САВЕТУ СУДСТВА ОСУЂУЈУЋУ ПРАВНОСНАЖНУ ПРЕСУДУ. 

 

Члан 69. 
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За председника суда, између судија суда истог или вишег степена, може бити изабран 

судија, који има изражену способност за руковођење и организацију послова у суду, а у 

складу са критеријумима које доноси Високи савет судства. 

 

ЧЛАН 69. 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА МОЖЕ БИТИ ИЗАБРАН СУДИЈА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ 

НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ У СУДУ ИСТОГ ИЛИ ВИШЕГ СТЕПЕНА, И 

КОЈИ ИМА ИЗРАЖЕНУ СПОСОБНОСТ ЗА РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ 

ПОСЛОВА У СУДУ, А У СКЛАДУ СА КРИТЕРИЈУМИМА КОЈЕ ДОНОСИ ВИСОКИ 

САВЕТ СУДСТВА. 

 

Члан 70. 

Високи савет судства предлаже једног или више кандидата за председника суда. 

Пре утврђивања предлога, Високи савет судства прибавља мишљење о пријављеним 

кандидатима од седнице свих судија суда за који се предлаже избор председника. 

 

 

Члан 72. 

Председник суда бира се на четири године и може бити поново изабран. 

ПРЕДСЕДНИК СУДА БИРА СЕ НА ПЕТ ГОДИНА И НЕ МОЖЕ БИТИ ПОНОВО 

ИЗАБРАН. 

Време на које је председник суда изабран тече од дана ступања на функцију. 

 

Члан 73. 

Кад председнику суда престане функција, председник непосредно вишег суда 

поставља судију који врши функцију председника док нови председник суда не ступи на 

функцију, а најдуже на годину дана ШЕСТ МЕСЕЦИ. 

Судију који врши функцију председника Врховног касационог суда поставља Општа 

седница. 

 

Члан 76. 

Свако лице може поднети иницијативу за разрешење председника суда. 

Поступак за утврђивање разлога за разрешење председника суда ПОКРЕЋЕ И води 

Високи савет судства. 

Поступак за утврђивање разлога за разрешење председника суда покреће се по 

предлогу председника непосредно вишег суда, седнице свих судија суда чији је председник, 

министра надлежног за правосуђе, органа надлежног за вредновање рада председника суда и 

Дисциплинске комисије. 

 

Члан 79. 

Председника Врховног касационог суда, међу судијама тог суда, на предлог Високог 

савета судства, по прибављеном мишљењу Опште седнице и надлежног одбора Народне 

скупштине, бира Народна скупштина. 

КАНДИДАТ ЗА ПРЕДСЕДНИКА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА, УЗ ПРИЈАВУ 

НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР, ДОСТАВЉА И ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА РАДА СУДОВА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ВИСОКОГ 

САВЕТА СУДСТВА, ЗАЈЕДНО СА ПОДАЦИМА ИЗ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ КАНДИДАТА. 

Председник Врховног касационог суда бира се на период од пет година и не може 

бити поново биран. 

Председнику Врховног касационог суда престаје функција пре истека времена на које 

је изабран на лични захтев, престанком судијске функције или разрешењем из овим законом 

прописаних разлога за разрешење председника суда. 



 8 

Поступак за разрешење председника Врховног касационог суда покреће се предлогом 

Опште седнице. 

Поступак за утврђивање разлога за разрешење председника Врховног касационог суда 

води и одлуку о томе доноси Високи савет судства. 

Одлуку о разрешењу председника Врховног касационог суда са те функције, доноси 

Народна скупштина на предлог Високог савета судства.  

Одлуку о престанку функције председника Врховног касационог суда из других 

разлога, доноси Народна скупштина.  

 

Члан 81. 

За судију поротника може бити именован пунолетни држављанин Републике Србије 

који је достојан функције судије поротника. 

СУДИЈА ПОРОТНИК НЕ МОЖЕ БИТИ ЧЛАН ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ, НИТИ 

ПОЛИТИЧКИ ДЕЛОВАТИ НА ДРУГИ НАЧИН. 

При именовању води се рачуна о полу, старости, занимању и друштвеном положају 

кандидата, о знању, стручности и склоности ка појединим врстама судских ствари. 

Судија поротник именује се на пет година и може бити поново именован. 

 

Члан 86. 

Функција судије поротника престаје ако буде укинут суд у коме обавља функцију, 

разрешењем и истеком мандата. 

Функција судије поротника не престаје због навршења радног века. 

Поступак у коме се утврђују разлози за престанак функције судије поротника покрећу 

председник суда, председник непосредно вишег суда, председник Врховног касационог суда 

и министар надлежан за правосуђе. 

ПОСТУПАК У КОМЕ СЕ УТВРЂУЈУ РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ 

СУДИЈЕ ПОРОТНИКА ПОКРЕЋЕ СЕ НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА ПРЕДСЕДНИКА СУДА, 

ПРЕДСЕДНИКА НЕПОСРЕДНО ВИШЕГ СУДА, ПРЕДСЕДНИКА ВРХОВНОГ 

КАСАЦИОНОГ СУДА ИЛИ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПРАВОСУЂЕ. 

Поступак ПОКРЕЋЕ, води и одлуку доноси Високи савет судства. 

 

Члан 90. 

Дисциплински прекршаји су:  

- повреда начела непристрасности; 

- пропуштање судије да тражи изузеће у предметима у којима постоји разлог за 

изузеће, односно искључење предвиђен законом; 

- неоправдано кашњење у изради одлука; 

- узимање предмета у рад редом који неоправдано одступа од реда којим су 

примљени; 

- неоправдано незаказивање рочишта или претреса; 

- учестало кашњење на заказана рочишта или претресе; 

- неоправдано одуговлачење поступка;  

- неоправдано необавештавање председника суда о предметима у којима поступак 

дуже траје; 

- очигледно некоректно поступање према учесницима у судским поступцима и 

запосленима у суду; 

- непоштовање радног времена; 

- прихватање поклона супротно прописима који регулишу сукоб интереса; 

- упуштање судије у непримерене односе са странкама или њиховим правним 

заступницима у поступку који води; 

- давање коментара о судским одлукама, поступцима или предметима у средствима 

јавног информисања на начин супротан закону и Судском пословнику;  
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- обављање активности које су законом одређене као неспојиве са судијском 

функцијом; 

- неоправдано непохађање обавезних програма обуке; 

- достављање непотпуних или нетачних података од значаја за рад и одлучивање 

Високог савета судства; 

- неоправдана измена годишњег распореда судијских послова у суду и повреда 

принципа случајног судије супротно закону; 

- кршење одредаба Етичког кодекса у већој мери.  

Тежак дисциплински прекршај постоји ако је услед извршења дисциплинског 

прекршаја из става 1. овог члана дошло до озбиљног поремећаја у вршењу судске власти или 

обављања радних задатака у суду или до тешког нарушавања угледа и поверења јавности у 

судство, а нарочито застаревања предмета ЗБОГ НЕСАВЕСНОГ РАДА СУДИЈЕ и ако је 

наступила већа штета у имовини странке у поступку, као и у случају поновљеног 

дисциплинског прекршаја. 

Под поновљеним дисциплинским прекршајем из става 2. овог члана сматра се три 

пута правоснажно утврђена одговорност судије за дисциплински прекршај. 

  

Члан 91. 

Дисциплинске санкције су: јавна опомена, умањење плате до 50% до једне године и 

забрана напредовања у трајању до три године. 

Дисциплинска санкција изриче се сразмерно тежини учињеног дисциплинског 

прекршаја. 

Јавна опомена може бити изречена само када се први пут утврди одговорност судије 

за дисциплински прекршај. 

 ДИСЦИПЛИНСКА САНКЦИЈА УМАЊЕЊЕ ПЛАТЕ ДО 50% И ДИСЦИПЛИНСКА 

САНКЦИЈА ЗАБРАНА НАПРЕДОВАЊА У ТРАЈАЊУ ДО ТРИ ГОДИНЕ МОГУ СЕ 

ИЗРЕЋИ СВАКА ПОСЕБНО ИЛИ ЗАЈЕДНО. 

 

Члан 98 

Одлучујући по жалби, Високи савет судства може да потврди првостепену одлуку 

Дисциплинске комисије или да је преиначи. 

Високи савет судства је дужан да о жалби одлучи у року од 30 дана од дана 

достављања жалбе. 

Одлука Високог савета судства је коначна. 

СУДИЈА КОМЕ ЈЕ ИЗРЕЧЕНА ДИСЦИПЛИНСКА САНКЦИЈА МОЖЕ 

ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР. 

Правноснажна одлука којом је изречена дисциплинска санкција уписује се у лични 

лист судије. 
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