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Број: СУ-0016-004/011 
Датум: 08.11.2011. године 

Сремска Митровица 

                                                      

  

 

 

   

 

Веза: Ваш број 17-2570/11 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

  Поштовани Заштитниче грађана, 

 

 Обавештавам Вас о току поступка по Уставним жалбама и Жалбама пред 
Уставним судом, које су поднеле неизабране судије за прекршаје, које су у поступку 
општег избора на судијске функције, остали и без судијске дужности и без радног 
односа, без икаквог образложења. 

 Као што знате, у лето 2010.године, неколицина неизабраних судија за прекршаје 
поднеле су притужбе заштитнику грађана, на рад Високог савета судства у поступку 
избора судија 2009.године, као што су то учиниле и нереизабране судије биране по 
ранијим законима, и кандидати који су конкурисали са места судијског помоћника или 
других органа и организација. 

 Донели сте препоруке Високом савету судства о отклањању пропуста (17-32/10 
од 03.08.2010.год.).  Након непоступања ВСС  по истим, и необавештавања о разлозима 
непоступања, обратили сте се јавности, Народној скупштини и Влади Републике 
Србије. 

 Како је чланом 25. Закона о заштитнику грађана прописано да је подносилац 
притужбе дужан да покуша да заштити своја права у одговарајућем правном поступку 
и да ће заштитник грађана упутити подносиоца притужбе на покретање 
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одговарајућег правног поступка, ако је такав поступак  предвиђен, а неће покретати 
поступак  док не буду исцрпљена сва правна средства. 

 Напред наведене препоруке достављене су и неизабраним судијама за 
прекршаје који су поднели притужбе (нпр. број 17-1058, односно Дел бр.19167). Дакле, 
наше су притужбе прихваћене, а није нам ничим указано да нисмо покренули 
поступке пред надлежним судом –Уставним и да смо то требали учинити пред неким 
другим судом. 

 Од јула 2011.године, Уставни суд почиње са одбацивањем и Уставних жалби и 
Жалби неизабраних судија за прекршаје. 

 Иако се судије које су дужност обављале у органима и већима  за прекршаје, по 
престанку судијске дужности према прелазним одредбама  Закона о судијама, налазе у 
истом положају као и судије биране по ранијим законима, према њима се у поступку 
по правном леку не поступа исто. 

 Наиме, Законом о изменама и допунама Закона о судијама, прописано је да се 
Уставне жалбе и жалбе претварају у приговоре и да је одлука о престанку судијске 
функције/дужности, правноснажна тек доношењем одлуке сталног састава ВССа о 
одлукама првог састава ВСС о престанку судијске дужности судија из члана 101. Закона 
о судијама. Члном 101. Закона о судијама су обухваћене и судије за прекршаје.  

 Међутим , ставом Уставног суда из марта 2010. године да се престанак судијске 
дужности судија из члана 99. став 1 Закона о судијама и заменика тужилаца имају 
сматрати разрешењем, и да им се у том смислу имају доставити индивидуализиоване 
образложене одлуке о престанку, а изостављањем незабраних судија за прекршаје, 
утабанава се пут за различито поступање иако ни једним законом није прописана ова 
разлика. Судије за прекршаје и судије судова имају различит положај уколико су 
изабрани, једни на сталну, а једни на трогодишњу фунцију, али престанак судијске 
дужност и положај је исти по Закону о судијама.  

 Закон је измењен 29. децембра 2010. године, и пре тога дакле, сматрало се да је 
надлежан Уставни суд. И ако је чак исправно тумачење ових измена, да су само 
Уставне жалбе и Жалбе судија из члана 99. став 1. Закона о судијама претворене у 
приговоре, Уставне жалбе и жалбе неизабраних судија за прекршаје су морале остати 
пред Уставним судом. 

 Иако је према препоруци Заштитника грађана Одлука Високог савета судства о 
неизбору кандидата морала бити образложена, Уставни суд није донео став да се 
доставе образложене одлуке о престанку судијске дужности неизабраним судијама за 
прекршаје. 

 Високи савет судства је донео Одлуку 13. јануара 2010. године за 144 судије за 
прекршаје о престанку судијсје дужности. У преамбули се позива на члан 13. алинеја 2.  
Закона о Високом савету судства – одлучује о престанку судијске фунције. Одлука је 
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збирна, не садржи образложење и правну поуку. Обзиром да је на Одлуку Високог 
савета судства обезбеђен посебан правни лек Жалба Уставном суду, неке неизабране 
судије за прекршаје су поднеле исте, без обзира на непостојање правне поуке. 

 Обзиром да је за око 200 судија за прекршаје у избору за судијске функције, 
неизбором престала судијска дужност, нас 50 није добило одлуку о престанку 
судијске дужности. Неизабране судије за прекршаје накнаду зараде не примају од 30. 
јуна 2010. године. И не може се говорити о чекању на правноснажну одлуку ВССа по 
приговору, јер нам је враћена и радна књижица и одјављени смо са 30.06.2010.године. 

 За разлику од других кандидата који нису изабрани, судијама за прекршаје 
неизбором је престала судијска дужност и радни однос. Према овој последици 
неизабране судије за прекршаје (именовани по ранијим законима) су у истом положају 
као и неизабране судије које су функцију вршиле у судовима (бирани по ранијим 
законима). 

 Заједница Правда се поводом Закључка Владе о продужењу накнаде, обраћала 
Влади, те је од Министарства правде Републике Србије добила одговор у коме се 
наводи да судије за прекрашаје могу уложити само Уставну жалбу Уставном суду због 
повреде неког људског права у поступку избора судија, јер се бирају на трогодишњи 
мандат од стране Народне скупштине, а не на сталну функцију, те не могу поднети 
поебан правни лек Жалбу због престанка судијске функције. 

 У одговорима Високог савета судства, добијених преко Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности, наводи се да је дужност 
судије престала 27. децембра 2009. године, те да нису надлежни ни да доносе одлуке о 
престанку судијске дужности, већ Влада Републике Србије. Иако је према Закону о 
судијама рок за избор судија био 01.12.2009. године, и да је прописано да судије 
настављају дужност до дана ступања на функцију новоизабраних.  Дакле и од 27. 
децембра до 31. децембра били смо на судијској дужности, радили и примили зараду 
за ту функцију!? Ове неизабране судије су поднеле Уставне жалбе. 

 У мају месецу 2010. године по тужби неизабраног судије за прекршаје  ради 
поништаја Одлуке Високог савета судства о престанку судијске дужности од 13.01.2010. 
године, Управни суд је Решењем одбацио  исту као ненадлежан  и уступио предмет 
Уставно суду као стварно надлежном у овој ствари. Уставни суд није реаговао на 
овај уступ иако је исти учињен МАЈА  2010. године.  

 Дакле, после више од  годину и по дана Уставни суд одбацује Уставне жалбе и 
жалбе неизабраних суидија за прекршаје поднете због повреде људских права у 
поступку избора  у којем  им је и престала судијска функција и радни однос.  Разлози 
за одбачај су НЕДОПУШТЕНОСТ жалбе, уставне жалбе, јер нису искоришћени сви 
правна средства односно да је подносилац имао право да тужбом у управном спору 
побија одлуку. 
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 Подносиоци Уставних жалби се подучавају да су имали право да тужбом у 
управном спору побијају Одлуку народне скупштине о избору судија на трогодишњи 
мандат, та како та Одлука објављена у Службеном гласнику Р. Србије не садржи поуку 
о правном средству, великодушно се даје нови рок. Одлука о избору судија, никад није 
садржала правну поуку и образложење.  А управни акти који не садрже образложење 
одмах би морали бити поништени. 

 Подносиоцима  Жалби Уставни суд образлаже да су имали право да покрену 
управни спор против Одлуке ВСС од 13.01.2010. године (која такође не садржи 
правни лек и образложење) и даје им рок (после скоро две године) да се могу 
тужбом обратити Управно суду, али сад против одлуке Високог савета судства. 

 Овакво поступање свакако је непоштовање принципа суђења у разумном 
року, а неизабране судије за прекршаје се остављају без ефикасног и делотворног 
правног средства. Како се у писму Европске комисије упућеног Зајдници Правда и 
наводи да је у надлежности Уставног суда да реши ове предмете, и то поштујући 
принцип суђења у разумном року, а уколико то није случај да ове предмете 
поднесу пред Еврпоски суд за људсака права, то је јасно да су незабране судије за 
прекршаје у својој држави Србији остале без делотворне правне заштите и да им 
сада преостаје да  покрену  поступак против Републике Србије у Стразбуру. 

 Очекујемо од Заштитника грађана да се огласи о поступањима према 
неизабраним судијама за прекршаје, као и правној неједнакости и несигурности 
правног система Србије.  

 

 У прилогу вам достављам: 

1. Одлуку ВСС од 13.01.2010.год. 
2. Писмо Министарства Правде од 16.11.2010. год. 
3. Писмо Европске комисије од 08.02.2011. год. 
4. Писмо Европске Комисије од 20.06.2011. год. 
5. Решење Уставног суда од 15.09.2011. год. (по Уставној жалби) 
6. Решење Уставног суда од 08.09.2011. год. (по жалби) 
7. Решење Управног суда 21.05.2010. год. (одбачај) 

 

 

Председник Заједнице Правда  

Сања Рогуља-Вељаноски 

____________________________ 


