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Закон о изменама и допунама Закона о судијама 

Члан 1. 

У Закону о судијама ( „Службени гласник РС“, бр. 116/08,68/09-Одлука УС, 
104/09, 101/2010), у члану 100. став 4. мења се друга реченица и гласи: 
„Именовање судије за прекршаје сматра се првим избором у односу на  
прекршајни суд и Виши прекршајни суд“. 

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи: “Судије за прекршаје органа 
за прекршаје и Већа за прекршаје које су ову дужност обављале пре избора (судије 
за прекршаје у даљем тексту), које је Високи савет судства предложио на избор за 
судије на трогодишњи мандат, а Народна скупштина Републике Србије изабрала 
за судије прекршајних судова и Вишег прекршајног суда, изабрани су на сталну 
судијску функцију. Високи савет судства донеће одлуку о избору ових судија“. 

После става 5. додаје се нови став 6. који гласи:“ Судије за прекршаје које је 
Високи савет судства предложио за избор за судију на трогодишњи мандат, а 
Народна скупштина Републике Србије изабрала  у судове опште надлежности,  
привредне судове и Управни суд изабрани су на први мандат.“ 

Члан 2. 

У члану 5. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о судијама 
(„Службени гл. РС“ 101/2010) после речи „уставним жалбама“ додају се речи: „и 
тужбама Управном суду“. 

У члану 5. став 3. после речи „уставне жалбе" додају се речи „и тужбе 
Управном суду". 

У члану 5. став 4. после речи „суду“ додају се речи „односно тужбе Управном 
суду“ и број „30“ мења се у број „15“. 

Члан 3. 

После члана 5. Закона о изменама и допунама Закона о судијама („Службени 
гл. РС“ 101/2010) додаје се нови члан „5а“ који гласи: 

 Високи савет судства ставиће ван снаге Одлуку првог састава ВСС о 
престанку  дужности судија за прекршаје бр. 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. 
године, појединачне одлуке којима су одбачени приговори неизабраних судија за 
прекршаје и предлог Одлуке о избору судија на трогодишњи мандат од 
18.12.2009.године у делу којим је неизабраним судијама за прекршаје престала 
судијска дужност. 
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 Приликом разматрања приговора неизабраних судија за прекршаје Високи 
савет судства ће користити документа и податке које је први састав Високог 
савета судства прибавио у складу са Одлуком о утврђивању критеријума и мерила 
за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника 
судова („Службени гласник РС“, број 49/09) (Одлука о критеријумима у даљем 
тексту) до дана 18.12.2009. године. 

 Стални састав Високог савета судства приликом усвајања приговора 
неизабраних судија за прекршаје из члана 5. став 4. Закона о изменама и допунама 
Закона о судијама („Службени гласник РС“ , бр. 101/2010) може донети Одлуку  
којом се судија за прекршаје бира на сталну судијску функцију за судију 
прекршајног суда или Вишег прекршајног суда у смислу члана 13. Одлуке о 
критеријумима или Одлуку којом судију предлаже Народној скупштини за избор 
за судију суда опште надлежности, привредног суда или Управног суда на 
трогодишњи мандат у слислу члана 11. Одлуке о критеријумима, на основу 
пријава за избор које је поднео судија на огласе Високог савета судства у 2009. и 
2010. години 

 До дана доношења одлуке сталног састава Високог савета судства по 
приговору судија из члана 5. став 4. Закона о изменама и допунама Закона о 
судијама („Службени гласник РС“ , бр. 101/2010) , сматраће се да је судија наставио 
да обавља судијску функцију у прекршајном суду или Вишем прекршајном суду 
који је правни следбеник органа за прекршаје и већа за прекршаје  у којима је 
обављао судијску дужност и има сва права која проистичу по основу обављања 
судијске функције. 

 Сматра се да мандат судије који је изабран на трогодишњи мандат у  
поступку по приговору судија из члана 5. став 4. овог  Закона о изменама и 
допунама Закона о судијама, почиње да тече 01.01.2010. године као и сва права 
која проистичу по основу обаљања судијске функције. 

Члан 4. 

Високи савета судства донеће одлуке по приговору неизабраног судије и 
одлуке о избору на сталну судијску функцију у складу са овим законом до дана 
30.11.2012. године. 

Народна скупштина Одлуку о избору судија на трогодишњи мандат у 
складу са овим Законом, донеће најкасније до 15.12.2012. године. 

Члан 5. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ 


