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Број: СУ-0014-002/011 
Датум: 25.08.2011. године 

Сремска Митровица 

                                                      

  

 

 

 

 

Поштовани Заштитниче грађана 

веза ваш број 17-1058/10 

 Чланови Заједнице Правда обраћали су вам се појединачно притужбама током 
2010. год.,  поводом аката и радњи Високог савета судства (ВСС у даљем таксту), којима 
се оспорава правилност и законитост рада ВСС, а што је резултирало Одлуком о 
предлогу кандидата за избор судија од 18.12.2009.год. објављеног на сајту ВСС.   

Такође, неки од чланова Заједнице Правда која окупља нереизабране судије за 
прекршаје обратили су Вам се и поводом Закључка Владе Републике Србије 05 број 
120-4978/2010 од 06. јула 2010.године,  које сте упутили на адресу Повереника за 
заштиту равноправности. Повереник за равноправност, г-ђа Невенка Петрушић у 
Мишљењу од 06. новембра 2010.године, налази да нема дискриминације у поменутом 
Закључку у односу на судије за прекршаје јер „разлике у ситуацијама у којима се 
налазе ове две групе (судије из члана 99. став 1. Закона о судијама и тужиоци, односно 
заменици тужилаца из члана 130. став 2. Закона о јавном тужилаштву и са друге стране 
судије из члана 99. став 2. Закона о судијама- судија за прекршаје) добијају завршни 
облик у тренутку подношења жалбе, односно уставне жалбе уставном суду. У том 
тренутку је ситуација једне групе лица дефинитивна- у погледу судије за прекршаје не 
постоји могућност да се њихов статус врати, односно промени. Ситуација друге групе 
лица, судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца који су уложили жалбу још 
увек није дефинитивна и може бити промењена одлуком Уставног суда.“ 

Дакле, Одлука Високог савета судства од 13. јануара 2010. године којом се 
утврђује престанак судијске дужноси за 144 судије јер нису изабрани у складу са 
Законом о судијама, не може се никако изменити одлуком Уставног суда, по 
повереници за равноправност. Такође, она сматра да је разлог за продужење накнаде, 
иако то није нигде наведено, ради заштите лица чији стастус није дефинитивно решен 
јер је поступак одлучивања пред надлежним органом у току. Надлежни орган је након 
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месец и нешто дана престао то више да буде, а надлежан је постао Високи савет 
судства. 

Прелазним одредбама Закона о судијама судије биране по ранијимм законима 
стављене су у исти положај као и судије именоване по ранијим законима - судије 
Органа за прекршаје и Већа за прекршаје, те да судијску функцију, односно судијску 
дужност настављају у судовима у које су бирани, односно настављају дужност у органу 
за прекршаје, односно већу за прекршаје у које су именовани до дана ступања на 
фунцију судија изабраних у складу са овим законом. Чланом 101. Закона о судијама 
прописано је да „Судијама из члана 99. став 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. Судије из става 1. овог члана, имају право на 
накнаду плате у трајању од шест месеци у висини плате који су имали у тренутку 
престанка дужности,“ Очигледно је да разлике у правном основу за престанак судијске 
дужности, односно функције по Закону нема, као што је нема ни у разлозима за 
накнаду плате, кругу луица на које се односи и у ком трајању. Такође прописани су 
исти разлози за обе категорије за престанак накнаде пре истека периода од шест 
месеци, као и разлози за њено продужење након шест месеци. 

Просто је невероватно каквим произвољним правним конструкцијама 
прибегава г-ђа Повереница, да би нашла оправдање овакве дискриминације, јер како и 
сама наводи да циљ за овакво поступање Владе „нигде није изричито наведен“ ипак 
она га сматра оправданим јер судије из члана 99. став 1. Закона о судијама и тужиоци и 
заменици тужилаца имају Одлуке Високог света судства/ Државног већа тужилаца о 
престанку статуса и на ту је одлуку могуће уложити жалбу, односно уставну жалбу, те 
да постоји могућност да задрже односно поврате свој статус док су судије за 
прекршаје тај статус изгубиле без могућности да га поврате. 

Одлука о престанку судијске дужности судијама за прекршаје Високог савета 
судства, донесена је на основу члана 101. Закона о судијама, као и члана 13. став 1 
алинеје 2. Закона о високом савету судства којим је прописано „Савет одлучује о 
престанку судијске функције.“ Дакле постоји одлука о престанку судијске дужности 
коју је донео ВСС за судије за прекрашаје. 

Одлуке Уставног суда по питању уставности прекида сталности 
судијске функције 

На више иницијатива за оцену  уставности одредаба члана 99. став 1, члана  100. 
и члана 101. став 1. закона осудијама (Службени гласник  РС број 116/08) Уставни суд 
је, на седници одржаној 09. јула 2009. године, додуше противно принципима 
правичности, донео решење  

 1. Не прихватају се иницијативе за утврђивање неуставности и несагласности са 
потврђеним међународним уговорима одредаба члана 99. став 1. , члана 100. став 1. 
Закона о судијама 
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2. Одбацује се захтев за  обуставу извршења појединачних аката или радњи  
предузетих на основу оспорених одредаба Закона из тачке 1. 

Такође, Уставни суд  је на 28. Редовној седници, донео Закључак о одбацивању 
предлога и иницијатива за покретање поступка за утврђивање неуставности и 
несагласности са општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним 
међународним уговорима одредбе члана 7. став 2. Уставног закона за спровођење 
Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06). 
Уставни суд је констатовао да Устав Републике Србије од 2006. године (члан 167.), као и 
Устав Републике Србије од 1990. године (члан 125.) не утврђује уставни закон као акт 
који подлеже уставносудској контроли и  да уставни закон, као посебан акт, Устав 
предвиђа једино у одељку Промена Устава којим су уређени поступак промене Устава 
(чл. 203. и 204. Устава од 2006, односно чл. 132. и 133. Устава од 1990. године) и „уставни 
закон“ (члан 205. Устава од 2006, односно члан 134. Устава од 1990. године). Полазећи 
од тога да одредбама члана 167. Устава није утврђена надлежност Уставног суда да 
оцењује сагласност уставног закона са Уставом, као и да према ставу Суда Уставни 
закон за спровођење Устава Републике Србије има карактер прелазних уставних 
одредби, Уставни суд је, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 1. Закона о Уставном 
суду („Службени гласник РС“, број 109/07), одбацио предлоге и иницијативу. 
У поступку је констатовано и то да је на седници Уставног суда, одржаној 16. децембра 
2010. године, Уставни суд разматрао предложени правни став према коме „Уставни 
закон, као посебан акт за спровођење Устава, који је донет по процедури различитој од 
поступка доношења Устава подлеже уставносудској контроли како у формалном тако 
и у материјалном смислу“, али предложени став није добио потребну већину гласова." 

Дакле, из горе наведеног произилази да не постоји повреда сталности судијске 
функције законским прописивањем престанка дужности и права судија које су 
изабране или именоване по ранијим законима ако не буду изабране од стране Високог 
савета судтва, а према горе наведеним Решењима Уставног суда. 

Што се тиче ситуације у којој су се нашле судије за прекршаје и судије биране по 
ранијим законима, расписивањем конкурса за избор судија за судове опште и посебне 
надлежнпости 15. јула 2009. године је последично иста: приморане су да се јаве на 
конкурс, јер у супротном губе судијску дужност, као и неизбором по конкурсу, за 
разлику од осталих кандидата који задржавају статус какав су имали и пре  одлуке о 
избору судија, уколико нису изабрани (судијски помоћници, стручни сарадници, 
правобраниоци, помоћници министара, правници у другим радним срединама или 
незапослени). Утолико пре нереизабране судије за прекршаје морале су добити 
образложену индивидуализовану одлуку о престанку судијске дужности, засновану на 
мерилима и критеријумима стручности, оспособљености и достојности, и у односу на 
резутате других судија за прекршаје, кад конкуришу у судове за прекршаје. Кад судије 
за прекршаје конкуришу у друге судове (осим прекршајних): морали су се одмерити 
њихови резултати рада - ОЦЕНА РАДА, (што је ВСС ускратио), па у односу на друге 
кандидате који је имају, за исту су умањени у укупном броју бодова, а затим је требало 
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да се  узме у обзир дужина студирања и просечна оцена, па ако нису изабрани на 
место на које су конкурисали добију образложење без обзира и кад јесу изабрани на 
место судије за прекрашаје, на које су такође конкурисали. Свакако, нарочито у 
ситуацији кад нису изабрани, а конкурисли су и на место судије у прекршајни суд који 
је правни следбеник, органа или већа за прекршаје, одн. градског судије за прекршаје, 
кад не буду изабрани за судију за прекршаје у суд који је правни следбеник истих 
престаје им судијска дужност и морају добити за исто образложење са поуком о 
правном леку.  

Како је судијама из члана 99. став 2 Закона о судијама прекинута судијска 
дужност, а након чега је прекинут и радни однос, а ни једно ни друго не садрже 
образложења, нити поуку о правном леку, очигледно је да су неизабраним судијама за 
прекршаје вишеструко повређена права, пре свега на правично суђење, на доступност 
јавним функцијама под једнаким условима, право на рад и друга. Такође су повређена 
права садржана у Конвенцији о људским правима и слободама. 

И поред тога што је Заштитник грађана по притужбама већег броја 
неизабраних кандидата  утврдио ПРОПУСТЕ у раду Високог савета судства  број 17-
32/10од 03.08.2010. године , а који се састоје у : 

1. ускраћивању могућности кандидатима који су претходно вршили судијску 
функцију да се у току поступка пред ВСС изјасне о околностима које  
оповргавају прописима  утврђену обориву претпоставку  да испуњавају  
критеријуме и мерила за избор, 
Чланом 11. Одлуке о утврђивању критеријума за оцену стручности, 
оспособљености и достојности за избор судија и председника судова прописани 
су услови за Избор за судију суда вишег степена који подразумева избор судије 
у суд вишег степена, без обзира на врсту суда.  

  Основно мерило за избор за судију суда вишег степена је оцена рада.  

  Приликом вредновања кандидата, узимају се у обзир и додатна мерила:  

  1) чланство у изабраном или арбитражном суду, као и другим облицима 
  алтернативног решавања спорова;  

  2) објављени стручни радови, као и излагање на домаћим и   
  међународним  стручним скуповима;  

  3) учешће у изради програма обуке и обучавању судија, судијских  
  помоћника и  судијских приправника;  

  4) учешће у програмима стручног усавршавања у организацији  
  институције  надлежне за обуку у правосуђу;  

  5) академски назив (магистар или доктор правних наука);  

  6) познавање рада на рачунару и страних језика.  

 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. 
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 Дакле тачка 1. Препоруке односи се и на судије за прекршаје, како произилази 
 из наведеног члана, јер након избора судија 2009. године, од 01.јануара 2010. 
 године више не постоје судије за прекршаје, већ само судије прекршајних 
 судова, те је јасно да се ова одредба односила на избор  расписан од ВССа у 2009. 
 години. 

 Оцена рада није прибављена ни за судије судова, нити за судије за прекршаје. 

 Високи свает судства је у свом допису одговорио да ранг листе за судије за 
 прекршаје као и за друге судије, нису прављене. 

 
2. ускраћивању садржајног и конкретног образложења неизабраним 

кандидатима о разлозима због којих нису изабрани  
  

 Ови разлози би за неизабране судије за прекршаје представљали и разлоге за 
 разрешење, односно престанак судијске дужности. 

 У време вршења избора судија у Републици Србији 2009.године на снази је био 
 Закон о прекршајима ("Сл. гласник СРС", бр.44/89 и "Сл. гласник РС", бр.21/90, 
 11/92, 6/93 - одлука УСРС, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97 - одлука 
 УСРС, 36/98, 44/98 и "Сл. лист СРЈ", бр. 62/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник 
 РС", бр. 55/2004), а којим је одредбама Члана 109в прописано: Судија за 
 прекршаје коме дужност престане на његов захтев има положај који у истом 
 случају имају судије судова у Републици Србији. Исто важи и кад судији за 
 прекршаје дужност престане због разрешења. 
 
 Како су у избору за судије судова опште и посебне надлежности, бирани и 
 кандидати из реда судија који су судијску функцију вршили у судовима, као и у 
 органима и већима за прекршаје, њиховим неизбором престала им је фунција 
 коју су до тада вршили. Самим тим њихов неизбор се мора сматрати 
 разрешењем. 

 Одредбе које су важиле до 01.01.2010.године из напред наведеног Закона о 
 прекршајима у погледу положаја судија за прекршаје и поступка разрешења:  

Извод из Закона о прекршајима 

Члан 105 

 Пре ступања на дужност именовани судија полаже заклетву пред председником 
 Владе Републике Србије или лицем које он одреди. 

Текст заклетве гласи: 

 "Заклињем се да ћу се у свом раду придржавати устава и закона, да ћу дужност 
 судије вршити савесно и непристрасно и да ћу штитити поредак Републике 
 Србије." 

Члан 106 
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 Именовани судија је дужан чувати углед органа за прекршаје и судијске 
 функције. 

 Судија за прекршаје не може се позвати на одговорност за мишљење и дати глас 
 у вршењу судијске функције. 

 Судија за прекршаје не може бити народни посланик, посланик и одборник, 
 вршити политичке и управне функције нити може вршити другу службу, посао 
 или дужност која би могла утицати на његову самосталност и независност или 
 која би умањила његов углед или углед органа за прекршаје. 

Члан 107 

(Брисан) 

Члан 108 

 Дужност судије за прекршаје престаје кад судија то сам затражи, кад наврши 
 шездесет пет година живота или четрдесет година стажа осигурања или кад 
 буде разрешен. 

 Судија за прекршаје разрешава се кад је осуђен за кривично дело на безусловну 
 казну затвора дужу од шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
 недостојним дужности судије за прекршаје, кад несавесно или нестручно врши 
 своју дужност, кад трајно изгуби радну способност за вршење дужности судије 
 за прекршаје, ако врши дужност, службу или посао који би могли утицати на 
 његову самосталност или независност, који би могли умањити његов углед или 
 углед органа за прекршаје, ако се због промена у уређењу органа за прекршаје 
 смањи број судија за прекршаје или укине орган за прекршаје, или ако одбије да 
 поступи по решењу о упућивању на рад у други орган за прекршаје. 

Члан 109 

 Поступак у коме се одлучује о томе да ли постоје разлози за престанак дужности 
 судије за прекршаје покреће министар правде, самостално, на предлог 
 старешине општинског органа за прекршаје или на предлог председника већа 
 за прекршаје. 

 Судија за прекршаје који сам жели да му дужност престане подноси захтев 
 министру правде. 

Члан 109а 

 Пошто преко председника већа за прекршаје или старешине општинског 
 органа за прекршаје или на други начин утврди потребне чињенице, министар 
 правде предлаже Влади Републике Србије да одлучи о престанку дужности 
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 судије за прекршаје, или обуставља поступак. 
 

 Судија за прекршаје има право да се пред министром правде усмено изјасни о 
 постојању разлога за разрешење због несавесног или нестручног вршења 
 дужности. 

 

Члан 109б 

 Судији за прекршаје дужност престаје 31 децембра календарске године у којој 
 наврши шездесет пет година живота или четрдесет година стажа осигурања. 

 Ако судија за прекршаје поднесе захтев за престанак дужности а о захтеву не 
 буде одлучено у року од месец дана, сматра се да му је дужност престала 
 истеком рока од месец дана од подношења захтева. 

 У осталим случајевима дужност судије за прекршаје престаје дана одређеног у 
 одлуци Владе Републике Србије. 

Члан 109в 

 Судија за прекршаје коме дужност престане на његов захтев има положај који у 
 истом случају имају судије судова у Републици Србији. 

 Исто важи и кад судији за прекршаје дужност престане због разрешења. 

 Ако је разрешен због смањења броја судија у органу за прекршаје или због 
 укидања органа за прекршаје, или кад не буде поново именован, судија за 
 прекршаје има положај који у истим случајевима имају лица која поставља 
 Влада Републике Србије.“ 

 Дакле није јасно по ком правном основу  Високи савет судства третира другачије 
 судије за прекршаје у односу на судије који су вршили судијску функцију у 
 судовима, јер судови  престали са радом исто као и органи и већа за прекршаје. 

 

3. ускраћивању поуке о правном леку  кандидатима који нису изабрани; 

 

 Неизабране судије за прекршаје које су добиле Одлуку високог савета судства од 
 13. јануара 2010. године, нису добиле образложење за престанак дужности, нити 
 поуку о правном леку. Међутим како се Високи савет позвао у преамбули 
 наведене одлуке, на одредбе члна 13. алинеја 2 Закона о високом савета судства 
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 (престанак судијске функцује) на коју судија према члану Члан 99. Закона о 
 Уставном суду има право жалбе 

 Против одлуке о престанку функције, судија, јавни тужилац и заменик јавног 
 тужиоца може изјавити жалбу Уставном суду у року од 30 дана од дана 
 достављања одлуке. Орган који је донео одлуку о разрешењу има право на 
 одговор на жалбу у року од 15 дана од дана достављања жалбе. 

 Чланом 155. Устава Републике Србије прописан је правни лек на одлуке 
 Високог савета судства „Против одлуке Високог савета судства може се уложити 
 жалба Уставном суду, у случајевима прописаним законом.“ 

 Одлуком  Високог савета судства од 13. јануара 2010. године обухваћено је 144 
 судије за прекршаје којима је престала судијска дужност, док једно педесет 
 судија за прекршаје који нису изабрани се не налази у наведеној одлуци, и нису 
 добили никакву одлуку о престанку судијске дужности. Појединим судијама 
 који су тражили од ВССа одлуку о престанку судијске дужности ВСС је 
 одговорио да није надлежан да им донесе такву одлуку, јер им је престала 
 дужност 27. децембра 2009. године истеком мандата од осам година обзиром да 
 су именовани од стране Владе РС 27. децембра 2011. године. И то ВСС сматра 
 исправним тумачењем Закона о судијама, већ поменутог члана 99. став 2 Закона 
 о судијама којим је прописано да:  

 „Судије у општинским органима за прекршаје и Већима за прекршаје, 
 именоване по Закону о прекршајима ("Службени гласник СРС", број 44/89 и 
 "Службени гласник РС", бр. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 
 37/97, 36/98, 44/98, 62/01, 65/01 и 55/04), настављају дужност у општинским 
 органима за прекршаје и Већима за прекршаје, до дана ступања на функцију 
 судија изабраних у складу са овим законом.“ 

 Дакле у моменту доношења предлога одлуке о избору судија на трогодишњи 
 мандат (18. децембар 2009. године), и у моменту доношења одлуке Народне 
 скупштине Републике Србије (29. децембра 2009. године) врше судијску 
 дужност, по наведеним прелазним одредбама Закона о судијама. Сем тога, 
 избор судија по истом закону требао је бити спроведен до 01. децембра 2009. 
 године. Такође, неизабране судије за прекршаје добиле су одлуке 
 В.Ф.председника прекршајних судова и Прекршајног суда да им припада 
 накнада плате шест месеци од дана престанка судијске дужности, коју су 
 добијали почев са 01. јануаром 2010. године, а са судијском платом од 01. до 
 31.децембра 2009. године, и судијама које ВСС није обухватио својом одлуком од 
 13. јануара 2010. године. 

 

* * * * * 

 

 По препоруци Заштитника грађана ВСС није отклонио уочене пропусте из 
домена добре управе - набројани под 1., 2. и 3. Неизабране судије за прекршаје су на 
улици без судијске дужности, која је престала без образложења и без решења о 
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престанку радног односа, без било каквог решења, а нарочито не образложеног и са 
правном поуком. Због престанка судијске дужности под околностима знаним 
домаћој и страној стручној јавности, као и представницима Европске комисије, 
које је уосталом исказано у Извештају о напретку за Србију у 23. поглављу, којим се 
наводе неправилности у поступку  избора судија  у 2009. години, неизабране судије 
за прекршаје поднеле су Уставне жалбе, а судије које су добиле одлуку ВССа , 
подносиле су и Жалбе Уставном суду. 
 
 Међутим, Уставни суд у марту 2010. године доноси СТАВ да се одлуке ВССа и 
ДВТа о неизбору судија из члана 99. став 1. закона о судијама  и тужилаца и заменика 
тужилаца из члана 130. Закона о јавном тужиулаштву, имају сматрати престанконм 
судијске дужности, као и престанком дужности заменика тужилаца из члана 130. став 1 
Закона о јавном тужилаштву и да ВСС и ДВТ треба да им достави образложене, 
индивидуализоване одлуке о престанку дужности. О судијама из члана 99. става 2 
Закона о судијама Уставни суд не да се не изјашњава, и не решава ове предмете већ 
годину и по дана, већ у допису Заједици Правда на питање да ли је по истом правном 
основу престала судијска дужност судијама именованим по ранијим законима, као и 
судијама из члана 99. став 1 Закона о судијама, Уставни суд је навео да не може да 
одговори јер се ради о правним питањима. 

 Правна питања на које Уставни суд, односно судије и запослени у стручној 
служби не могу да одговоре, позивајући се на члан 3. став 5. Закона о Уставном суду и 
члан 101. Пословника о раду Уставног суда не може да одговори, су: 

1. да ли је судијама за прекршаје престала дужност судије за прекршаје 31.12.2009. 
године 

2. да ли је по истом основу престала дужност судија за прекршаје као и осталим 
судијама 

3. да ли, уколико је дужност судијама прекинута, треба о томе да добију 
образложену одлуку са индивидуализованим разлозима.  

 

Извод из Пословника о раду Уставног суда  

Забрана јавног изјашњавања о предмету спора 

Члан 101. 

 Судије и запослени у Стручној служби Уставног суда не могу јавно износити 
своје мишљење о питањима о којима Уставни Суд може одлучивати или је одлучивао. 

Извод из  Закона о Уставном суду 
 

Члан 3. 
 

Рад Уставног суда је јаван. 
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Јавност се обезбеђује јавним расправљањем у поступку пред Уставним судом, 
објављивањем одлука, давањем саопштења средствима јавног информисања и на 
други начин. 

Уставни суд може искључити јавност само ради заштите интереса националне 
безбедности, јавног реда и морала у демократском друштву, као и ради заштите 
интереса малолетника или приватности учесника у поступку. 

Искључење јавности не односи се на учеснике у поступку, њихове пуномоћнике 
и представнике стручне јавности. 

Судија не може јавно износити своје мишљење о питању које је предмет спора 
пред Уставним судом. 

Питања нису упућена судији Уставног суда, нити запосленима, већ самом 
Уставном суду као институцији. Када је Уставни суд донео и објавио став 27. марта 
2010. године Су-131 о неизабраним судијама из члана 99. став 1. Закона о судијама и 
заменицима тужилаца из члана 130. Закона и јавном тужилаштву (иако није прописано 
да  одлуке доноси у форми ставова), ниједна уставна жалба  и жалба судија и јавних 
тужилаца и заменика тужилаца није била решена. Иако је одбацио иницијативе за 
утврђивање уставности одредаба Закона о судијама и Уставног закона за спровођење 
Устава, које се односе на прекид сталности судијске функције, сматра да ове категорије 
имају право на образложену одлуку јер се ради о престанку функције. Колико се код 
ових категорија ради о престанку дужности, толико се и код судија именованих по 
ранијим законима ради о престанку дужности. Овде и није реч о њиховом статусу пре 
избора, јер се његова разлика у статусу пре избора огледа само у избору на сталну 
функцију или на трогодишњи период. Што се тиче престанка дужности одредбе 
закона су исте. 

 Што се тиче судова односно тужилаштава у које могу да се врате наведене 
категорије судија и тужилаца, односно заменика тужилаца исте су као и код судија за 
прекршаје. Од јанура 2010. године почиње са радом нова мрежа судова и тужилаштава, 
а Законом о уређењу судова, а нарочито Законом о седиштима и подручјима судова и 
тужилаштава одређени су правни следбеници како судова, тако и органа за прекршаје 
и већа за прекршаје. Да нису престали да раде само органи за прекршаје и већа за 
прекршаје већ и општински, окружни судови и тужилаштва, као и Врховни суд, 
привредни судови, а да су установљени нови, јасно је већ из првог члана Закона о 
седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава  

Извод из Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

Члан 1. 

 Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и 
апелациони судови, одређују њихова седишта и подручја на којима врше надлежност 
и одређују одељења Вишег прекршајног и Управног суда и подручја на којима врше 
надлежност. 



 страна 11 

 

 Овим законом оснивају се и основна, виша и апелациона тужилаштва и 
одређују њихова седишта и подручја. 

 Што се тиче правних следбеника они су одређени истим законом за све судове и 
тужилаштава, а и за органе и већа за прекршаје. 

 Дакле, јасно је да су, колико су укинути органи и већа за прекршаје, укинути 
и судови у којима су дужност вршиле неизабране судије 2009. године. Дакле, 
уколико имају где да се врате након одлука, било Високог савета судства или 
Уставног суда, судије и заменици тужилаца, тако имају и неизабране судије за 
прекршаје. Уколико немају судије за прекршаје где да се распореде до одлуке о 
избору, јер су престали са радом орани и већа за прекршаје, немају се где 
распоредити ни судије из члана 99. став 1 Закона о судијама, као и заменици 
тужилаца из члана 130. Закона о јавним тужилаштима, јер су и судови, одн, 
тужилаштва где су овбављали фунцију престали са радом. 

Чланом 16. наведеног закона одређени  су прекршајни судови  и Виши прекршајни суд 
као правни следбеници Органа за прекршаје и већа. 

Извод из Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

Члан 15. 

 Даном почетка примене овог закона, предмете који по овом закону и Законом о 
уређењу судова прелазе у надлежност прекршајних судова, надлежни прекршајни 
судови преузимају од до тада надлежних већа за прекршаје, општинских органа за 
прекршаје, комисија за прекршаје при министарству надлежном за послове финансија, 
већа за другостепени прекршајни поступак при министарству надлежном за послове 
финансија и првостепених и другостепених порескопрекршајних органа. 

 Надлежност прекршајних судова за преузимање предмета из става 1. овог члана 
одређује се у складу са стварном и месном надлежношћу прекршајних судова 
одређених овим законом и Законом о уређењу судова. 

Члан 16. 

 Потребна средства за рад, опрему, архиву и запослене судовa и јавних 
тужилаштава која престају да раде даном почетка примене овог закона, као и из 
окружних судова и окружних јавних тужилаштава, преузимају судови и јавна 
тужилаштва у складу са надлежношћу одређеном овим законом, Законом о уређењу 
судова и Законом о јавном тужилаштву. 

 

 Наведеним чланом 16. Закона о седиштима и подручјима судова и тужилаштава 
јасно је одређено да судови и јавна тужилаштава престају да раде даном почетка 
примене овог закона-.01. јануар 2010.године. 
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Судови у које су биране судије из члана 99. став 1 Закона о судијама и 
тужилаштва (бирани по ранијим законима, пре општег избора), престали су да постоје.  
 Престанак рада истих очигледан је и увидом у радне књижице изабраних у 
судове и тужилаштва који су почели са радом 01.01.2010. године - јер је и изабраним 
престала функција у судовима и тужилаштвима у које су бирани по ранијим законима 

Међутим, неизабране судије за прекршаје се не стављају случајно ван закона. 
Недефинисан статус ових судија потиче од недефинисаног статуса Органа и Већа за 
прекршаје. Они су органи суи генерис. Судије за прекршаје, као и судије и тужиоци 
нису државни службеници, што је одређено чланом 2. Закона о државним 
службеницима. Разлика је у томе да судије за прекршаје нису били носиоци 
правосудних функција, што се и узима као разлог за овакво опредељење институција, 
као што је Влада РС, Уставни суд, Министарство правде и Повереница за 
равноправност. Иако је разлика постојала, судије за прекршаје су у погледу трајања, 
односно престанка дужности, и накнаде плате изједначене прелазним одредбама 
Закона о судијама са судијама судова. По ком основу се након престанка судијске 
дужности и функције и једним и другим судијама, прави разлика и то у односу на 
престанак функције, једнима се даје право на образложење, продужење накнаде, а 
другима не, нико није објаснио законским основом, нити кад су  и чиме ове одредбе 
(прелазне и завршне одредбе Закона о судијама) стављене ван снаге, јер је очигледно 
да се не може закон мењати ставом Уставног суда, нити Закључком Владе, логично је 
да за тако нешто треба акт исте правне снаге. Поготово не постоје оправдања за 
дискриминацију судија за прекршаје према којима су у истом поступку избора судија и 
учињене исте неправилности, као и према другима судијама. 

Према Уставу Републике Србије из 2006. године, чланом 27. став 4. прописано је 
да казну која обухвата лишење слободе може изрећи само суд. Судије за прекршаје су 
изрицале казне затвора, и вршиле конверзију новчане казне у казну затвора. Статус 
органа и већа за прекршаје, посматран у оквиру уставног принципа поделе власти на 
законодавну, извршну и судску, није до сада био решен. 

У својој одлуци о питању утврђивања уставности одредаба Закона о изменама и 
допунама Закона о ВСС, Уставни суд је стао на становиште „судије зе прекршаје 
органа за прекршаје обављали су посао чија је природа и врста у тој мери слична 
пословима који се обављају у оквиру вршења судијске функције, за разлику од 
других правних послова“. Дакле, судије за прекршаје пре и после општег избора 
обављају исти посао уколико су реизабрани у прекршајни суд или Виши прекршајни 
суд за разлику од других кандидата који су изабрани, а нису вршили судијску 
дужност. (одлука Уставног суда 1Уз-3/2011. од 13.02.2011.год.) 

На основу свега наведеног, а обзиром да неизабране судије за прекршаје немају 
образложене одлуке о престанку судијске дужности као ни радног односа, а да се 
поступак пред Уставним судом РС није окончао у меритуму (ни започео) ни за једног 
неизабраног судију за прекршаје,  више од годину и по дана, јасно је да се конвалидира 
постојеће стање, и уједно од стране Уставног суда крши право на суђење у разумном 
року. 

Нарочито узимајући у обзир да је Изменама и допунама Закона о судијама 
поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судстава прешло у 
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надлежност сталног састава ВССа, а које се односе на престанак судијске дужности 
судија из члана 101. став 1 Закона о судијама, а да ниједна одлука о престанку судијске 
дужности за судије за прекршаје, не само да није преиспитана, нити је у изгледу да ће 
бити преиспитана, јер не постоји ни дневни ред са заказаним седницама за 
преисптивање истих, већ ни Уставне жалбе и Жалбе неизабраних судија за прекршаје 
нису од дана ступања на снагу ових измена (29. децембар 2010.године до данас –август 
2011.године) уступљене Високом савету судства. 

Члан 5. Закона о изменама и допунама Закона о судијама 

Стални састав Високог савета судства преиспитаће одлуке првог састава Високог 
савета судства о престанку судијске дужности судија из члана 101. став 1. Закона о 
судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 58/09 - одлука УС и 104/09), у складу са 
критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности, које 
ће донети стални састав Високог савета судства.  

Поступци по жалбама, односно по уставним жалбама које су судије из става 1. 
овог члана поднеле Уставном суду, окончавају се ступањем на снагу овог закона и 
предмети се уступају Високом савету судства.  

Жалбе, односно уставне жалбе из става 2. овог члана сматраће се приговором на 
одлуку Високог савета судства.  

Судије из става 1. овог члана које нису поднеле жалбу, односно уставну жалбу 
Уставном суду, могу изјавити приговор на одлуку из става 1. овог члана у року од 30 
дана од дана ступања на снагу овог закона. О овом приговору одлучује стални састав 
Високог савета судства.  

У поступку по приговору из ст. 3. и 4. овог члана, судија из става 1. овог члана 
има право да се упозна са предметом, пратећом документацијом и током поступка, као 
и да усмено пред сталним саставом Високог савета судства излоţи своје наводе. Одлука 
сталног састава Високог савета судства донета по приговору мора бити образложена, у 
складу са чланом 17. став 2. Закона о Високом савету судства.  

Против одлуке сталног састава Високог савета судства донете по приговору из 
ст. 3. и 4. овог члана, којом се потврђује одлука првог састава Високог савета судства о 
престанку судијске дужности, судија из става 1. овог члана може изјавити жалбу 
Уставном суду, у року од 30 дана од дана достављања одлуке.“ 

                
 Да подсетим: Чланом 101 Закона о судијама обухваћене се су и судије за 
прекршаје из напред поменутог члана 99. став 2 - судије  које су судијску дужност 
обављале у органима и већима за прекршаје. 

 

Извод из Закона о судијама 
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„Престанак дужности и права судија које су изабране или именоване по ранијим 
законима 

 
Члан 101. 

 
Судијама из члана 99. став 1 и 2. овог закона, који нису изабрани у складу са 

овим законом, дужност престаје даном ступања на фунцију изабраних у складу са 
овим законом. 

Судије из става 1. овог члана, имају право на накнаду плате у трајању од шест 
месециу висини плате коју су имали у тренутку престнка дужности. 

Право на накнаду плате из става 2. овог члана престаје пре протека рока од шест 
месеци ако судија коме је престала дужност заснује радни однос или стекне право на 
пензију, а може бити продужено за још шест месеци ако у тих шест месеци стиче право 
на пензију.“ 

 
* * * * * 

 
Уставне жалбе и жалбе неизабраних судија за прекршаје се не решавају, став 

којим се признаје да је престала судијска дужност и право на образложену одлуку о 
престанку судијске дужност не доноси се за судије за прекршаје, а чак се и супротно 
правилима добре управе, да свако има право на образложену одлуку у конкурсу за 
избор на јавне функције какве су судијска и тужилачака, онима којима је престала прво 
функција, па и радни однос не даје право да добију одговор (став) Уставног суда о томе 
да ли имају или не право на образложену одлуку, са индивидуалним разлозима 
престанка дужности, јер само у таквом случају могу остварити  и право на ефикасан 
правни лек. Дакле, општи избор је постао за једну категорију судија и тужиоце, одн. 
заменике реизбор, а за судије за прекршаје је остао општи избор, као да су конкурисале 
на ова места из магле и тамо, након неизбора, и остали. 

По којим законским одредбама се ово догодило?  
 

Предлажемо 
 

1. да се Заштитник грађана изјасни, да своје мишљење и препоруку у погледу 
поступања ВССа у односу на ову категорију судија, како у избору на судијска 
места 2009. године,( и по конкурсу из фебруара 2010. године), у ком неизабране 
судије за прекршаје остају без образложења, без фунције и радног односа, а по 
истом конкурсу бирају се кандидати из реда судија за прекршаје без резултата 
рада за период који се требао узимати у обзир у избору 2006-2008, или са 
лошијим резултатима; тако и постпања ВССа у ревизији одлука првог саства 
ВССа у односу на ову категорију судија, јер  се од дана примене Закона о 
судијама још увек не зна да ли су неизабране судије за прекршаје обухваћене 
ревизијом, иако ово јасно из члана 5. наведеног закона произилази, обзиром да 
су протекли сви разумни рокови за почетак примене истог, а да су уставне 
жалбе и жалбе судија за прекршаје и даље пред  Уставним судом (нису 
уступљене ВССу по закону), који мења ставове у дијаметрално супротне, и 
различито се односи према категоријама које се налазе у истом положају које се 
тичу престанка фунције, а да ВСС није донео Правила(смернице) за примену 
критеријума и мерила за утврђивање стручности и оспособљености и 
достојности  који би се применили код ревизија одлука за незабране судије за 
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прекршаје, након протека осам месеци од доношења ( и ступања на снагу) 
Закона о изменама и допунама Закона о судијама, сматарамо да постоји 
очигледна правна несигурност, јер и даље није познато како ће се ВСС и 
Уставни суд  односити према одредби члана 5. наведеног закона у односу на 
неизабране судије за прекршаје, као и када ће се почети и по каквим правилима 
ревизија свих категорија,(и судија именованих по ранијим законима, а који ни 
су изабрани- неизабране судије за прекршаје из члана 99. став 2. Закона о 
судијама), као и обзиром на то да је ревизија одлука првог састава ВССа о 
престанку судијске функције у току, а да још увек нису поступили по Вашој 
препоруци, те да неизабране судије за прекршаје и остали кандидати немају 
образложене одлуке, 

2. да да препоруке Народној скупштини за утврђивање одговорности  чланова 
ВССа основом члана 31. став 5. Закона о заштитнику грађана, обзиром да се 
грубо оглушавају о сва правила добре управе, и не констатују препоруке 
Заштитника грађана, док поново врше кршење Закона о судијама, односно сада 
члана 5. Закона о изменама и допунама Закона о судијама. 
 
 
У Прилогу                             
  
1.Дописи ВССа 
2.Допис Уставног суда од 10.06.2011. 
3.Мишљење Поверенице за заштиту равноправности од 06.10.2010.године 
4.Допис министарства правде бр.07-00-704/2010-05.од 16.11.2010. године 
 
У Сремској Митровици, 
Дана 25.08.2011.године  
 
 

 
Са поштовањем , 

Председник Заједнице Правда 
                                                                                                 
                                                                                                ____________________________ 
                                                                                                        Сања Рогуља Вељаноски                                                                  

 
 


