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Закон о отклањању последица повреда права судијама за 
прекршаје у избору за судије судова опште и посебне 

надлежности Републике Србије  

 

Садржина Закона 

Члан 1. 

Овим Законом регулишу се права судија које је именовала Влада Р. Србије 
према 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) на дужност судије за прекршаје у органима за 
прекршаје и Већима за прекршаје, а који су обављали ову дужност до дана 
доношења Одлуке Високог савета судства о предлагању кандидата о избору судија 
на трогодишњи мандат у судове опште и посебне надлежности (18.12.2009.год.) (у 
даљем тексту: судије за прекршаје). 

ПРАВА СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ 

Члан 2. 

 Именовање судија за прекршаје сматра се првим избором судије. 

Члан 3. 

Судије за прекршаје које је Народна скупштина изабрала на предлог 
Високог савета судства 29.12.2009. год („Службени гласник РС“, бр. 111/2009) и 
28.07.2010. год. („Службени гласник РС“, бр. 52/2010) сматрају се судијама 
изабраним на сталну судијску функцију. Високи савет судства донеће одлуку о 
њиховом избору. 

Судије за прекршаје које Високи савет судства није предложио Народној 
скупштини за први избор,(у даљем тексту: неизабране судије за прекршаје), имају 
права у складу са овим Законом. 

Члан 4. 

Високи савет судства ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
Закона, доставити свим неизабраним судијама за прекршаје појединачно 
образложене Одлуке о престанку судијске дужности, са разлозима о разрешењу, 
водећи рачуна да смањење броја судија, укидање ограна, или поновно именовање 
не могу бити разлог за неизбор, а на основу докумената и података о стручности, 
оспособљености и достојности које је први састав Високог савета судства 
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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“, бр. 49/2009) (у даљем тексту: Одлука о критеријумима), 
до дана 18. децембра 2009. године. 

Уколико у прописаном року Високи савет судства неизабраним судијама за 
прекршаје не достави Одлуку у смислу претходног става, сматраће се да је судија 
изабран на сталну судијску функцију. У овом случају Високи савет судства ће у 
року од 15 дана донети Одлуку  о избору судије у складу са његовом пријавом на 
оглас, водећи рачуна да не изабере судију у суд нижег ранга од кандидата које је 
18.12.2009.год. предложио Народној скупштини на избор, а који имају лошије 
карактеристике  сагласно Одлуци о критеријумима. Ова Одлука о избору судије у 
потпуности замењује престанак судијске дужности настао по основу  члана 101. 
Закона о судијама. 

Члан 5. 

 Поступци по жалбама односно по уставним жалбама и по тужбама које су 
судије за прекршаје поднеле Уставном суду и Управном суду, окончавају се 
ступањем на снагу овог Закона и предмети се уступају Високом савету судства. 

На Одлуку из члана 4. став 1. овог закона судија има право да поднесе 
приговор Високом савету судства у року од 15 дана од дана пријема Одлуке. 

У поступку по приговору неизабрани судија за прекршаје има право да се 
упозна са предметом, пратећом документацијом и током поступка, као и да усмено 
пред Високим саветом судства изнесе своје наводе. Одлука Високог савета судства 
донета по приговору мора бити образложена, у складу са чланом 17. став 2. Закона 
о Високом савету судства.  

Високи савет судства може одбацити приговор ако није изјављен у року, 
усвојити приговор и изменити одлуку о престанку судијске дужности или одбити 
приговор и потврдити одлуку о престанку судијске дужности. У случају усвајања 
приговора Високи савет судства донеће одлуку о избору судије као у члану 4. став 
2. овог закона. 

Одлука о престанку судијске функције постаје правноснажна када је 
потврђена у поступку по приговору или истеком рока за изјављивање приговора 
ако приговор није изјављен. 

Против Одлуке Високог савета судства донете по приговору, којом се 
потврђује Одлука Високог савета судства о престанку судијске дужности, судија 
може изјавити жалбу Уставном суду, у року од 30 дана од дана достављања одлуке. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 6. 

Од 01. јануара 2010. године до дана доношења Одлука Високог савета 
судства о избору односно правноснажне одлуке о разрешењу (неизбору), 
неизабраном  судији за прекршаје припадају сва права из рада и по основу рада 
судије суда који је правни следбеник органа и већа у којем је вршио судијску 
дужност. 

Члан 7. 

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

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 197. ства 2., 
којим је прописано да само поједине одредбе закона могу имати повратно дејство 
ако то налаже општи интерес утврђен при доношењу закона. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Такозвани општи избор судија у Србији који је спроведен од стране Високог 
савета судства током 2009. године није на адекватан начин сагледао положај 
судија за прекршаје које су конкурисали.  Законом о судијама ( „Службени гласник 
РС“, бр. 116/08,68/09-Одлука УС, 104/09, 111/2010) није на задовољавајући, 
комплетан начин решена правна ситуација и статус судија именованих по ранијем 
закону (судије из члана 99. став 2. Закона о судијама) јер није предвиђен поступак 
правне заштите за случај престанка судијске дужности коју су обављали, а која је 
престала услед неизбора на судијску функцију што је супротно европским 
стандардима, те је због недоречености и правних празнина наведеног закона, 
неизабрани судија за прекршаје у правном систему Републике Србије остао без 
ефикасног и делотворног правног средства за повреде права у поступку у којим је 
престала судијска дужност коју је обављао. Према Закону о судијама предвиђено је 
да судији за прекршаје који није изабран у складу са истим законом престаје 
судијска дужност по сили закона, даном ступања на функцију судија изабраних у 
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складу са наведеним законом. Ако се изузму испуњење услова за пензију или 
губитак радних способности, раније важећи Закон о прекршајима („Службени 
гласник СРС“, број 44/89 и „Службени гласник РС“, бр. 21/90, 11/92, 6/93 - одлука 
УС, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97 - одлука УС, 36/98, 44/98 и 55/04) 
предвиђа престанак дужности судији за прекршаје једино разрешењем или на 
сопствени захтев. До разрешења може доћи између осталог и смањењем броја 
судија или укидањем органа. Међутим, смањење броја судија није разлог 
престанка дужности судијама за прекршаје јер су бирани и кандидати за судије 
прекршајних судова који нису били судије за прекршаје. Такође смањење броја 
судија није био случај у већем делу правних следбеника органа за прекршаје 
(прекршајном суду) те се ни ово не може сматрати узроком престанка дужности. 
Као разлог престанка дужности судија за прекршаје не може се узети укидање 
органа/већа за прекршаје јер правни следбеници органа и већа за прекршаје су 
прекршајни и Виши прекршајни суд, а судије за прекршаје и судије прекршајних 
судова обављају истоврсни посао.  О овоме говори и Одлука Уставног суда Србије  
IУз- 3/2011од 17. марта 2011. (испитивање уставности члана 8. Закона о изменама 
и допунама закона о ВСС) којом је дато право судијама прекршајних судова да 
бирају чланове сталног састава Високог савета судства: „Из наведених разлога 
законодавац сматра да предвиђени, привремени, изузетак представља посебну 
меру која је уведена ради постизања пуне равноправности у смислу члана 21. став 
4. Устава и да се оправдано односи само на судије које су први пут биране из реда 
судија за прекршаје и то у прекршајне судове или Виши прекршајни суд, јер с 
обзиром на одредбе чл. 27. и 28. Закона о уређењу судова и чл. 93. и 94. раније 
важећег Закона о прекршајима, постоји континуитет у надлежности између 
органа за прекршаје и прекршајних судова, а циљ спорне законске одредбе је да се 
„омогући представљање у Високом савету судства судија једне врсте судова“.“  
Имајући у виду да разлог за неизбор одређеног броја судија за прекршаје није 
смањење броја судија, нити укидање ограна, нити се ради о поновном именовању 
(члан 109.в тада важећег Закона о прекршајима), јасно је да се ради о РАЗРЕШЕЊУ 
из разлога нестручности, неоспособљености или недостојности. Међутим, у 
оваквим случајевима разрешени судија за прекшаје има положај судије судова у 
Републици Србији (члан 109.в став 2. раније важећег Закона о прекршајима). 
Високи савет судства није неизабраним судијама за прекршаје дао било какву 
могућност да се одбране од њиховог мишљења да су нестручни, неоспособљени 
или недостојни јер није поштоваао члан 32. Устава Србије који гарантује да: „свако 
има право да независтан, непристрасан и законом установљен суд правично и у 
разумном року јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, 
основаности сумње која је била разлог за покретање поступка као и о оптужбама 
против њега“, као и члану 6. Конвенције о људским правима. Иако је јасно да по 
важећим законима у моменту престанка дужности судија за прекршаје и судијске 
дужности, они имају исти положај у случају разрешења (неизбора), према судијама 
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за прекршаје није поступљено на исти начин. Остале су без правног лека који су 
добиле судије, као и заменици тужилаца који нису изабрани током општег избора.  
Наиме, јануара 2010. год. неизабране судије за прекршаје су поднеле Уставне 
жалбе и жалбе Уставном суду које је овај суд почео да одбацује тек јула 2011. 
године, а што чини и данас са одређеним бројем жалби које још није разматрао. 
Разлог за овакво поступање Уставног суда налази у ненадлежности. Он сматра да 
подносиоци жалби треба да покрену управне спорове пред Управним судом. 
Жалбе које су поднете на Одлуку Високог савета судства о престанку судијске 
дужности судијама за прекршаје одбацује као недозвољене. Подносиоци су 
упућени да у управном спору оспоравају Одлуку Народне скупштине од 
29.12.2009.год. о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и 
посебне надлежности. Ово је дакле правни лек за оспоравање законитости 
конкурса, а не и за престанак судијске дужности коју су до тада обављали. Имајући 
у виду да је ВСС током избора прекршио читав низ Уставом гарантованих права 
као и велики број одредаба Закона о судијама, Закона о ВСС, Уставног закона за 
спровођење устава, Пословник Народне скупштине као и сопствену Одлуку о 
критеријума, те да је као управни орган био обавезан да учесницима конкурса 
достави образложене одлуке о избору или о неизбору са поуком о правном леку 
(погледати мишљење Заштитника грађана) као и да је Народна скупштина 
прихватила предлог овлашћеног предлагача који није био образложен и који није 
садржао обавештење о непредложеним кандидатима, на овакав начин прекршен 
је Закон о општем управном поступку.  Дакле, судије за прекршаје су изгубиле 
право на правни лек због престанка судијске дужности, што је у супротности са 
одредбом члана 36. Устава и чланом 13. Европске конвенције о људским правима. 

Давањем сталности судијама за прекршаје превазишле би се правне 
празнине које су проузроковали недоречени Закон о судијама и Закон о Високом 
савету судства. Опште је позната чињеница да ВСС није знао да треба неизабраним 
судијама да достави образложене појединачне одлуке о престанку судијске 
дужности. Доставио је неизабраним судијама две идентичне збирне Одлуке без 
образложења и поуке о правном леку. У збирној Одлуци коју је доставио 
неизабраним судијама за прекршаје је из само њему знаних разлога изоставио 
више од педесет судија. Управо ове судије је Уставни суд поучио да је Одлука 
Народне скупштине о избору судија на трогодишњи мандат управни акт који 
треба да оспоравају јер исти нису имали неки други акт на који би се жалили.  

Давање сталности судијама за прекршаје, би ову групу судија које је 
изабрала Народна скупштина, издвојило из групе судија које су изабране на први 
пробни период. У земљама модерне демократије судије које се бирају на пробни 
период су само оне судије које немају искуства у том послу. У питању су неискусни 
правници за које треба тек да се утврди да ли су способни да ефикасно обављају 
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своју дужност.1 То није случај са судијама за прекршаје од којих су неки и више 
деценија обављали судијски посао. Законодавац је у Србији сматрао да пробни 
период треба да траје три године. Судијама и судијама за прекршаје је Високи 
савет судства приликом избора разматрао резултате рада у трогодишњем 
периоду (2006-2008) што је заправо еквивалент пробном периоду. Из овог разлога 
је потребно судијама за прекршаје признати сталност.  

Такође сагледавајући положај судија за прекршаје приликом избора за 
судије, долази се до закључка  да је истима  смањен ниво достигнутих права. 
Наиме, судије за прекршаје именоване су на период од 8 година, који се понављао 
до испуњења услова за пензију, а радни однос је био на неодређено време. 
Законом о судијама, прелазним одредбама, предвиђено је да се судије за 
прекршаје бирају на први трогодишњи мандат, на одређено време. То је за многе 
судије краћи период од мандата који су имали, а радни однос на неодређено време 
прерастао је у радни однос на одређено. Обзиром да се ради о правном 
континуитету између органа за прекршаје и прекршајних судова, као и истом 
послу јасно је да је Закон о судијама смањио ниво права судијама за прекршаје, 
што одредба члана 20. Устава Србије изричито забрањује. 

Давање сталности судијама за прекршаје превазишла би се правна 
празнина и недоумице у погледу правног лека на који имају право. Да је Закон о 
судијама био јаснији по питању ових судија ВСС би ставом Уставног суда био 
обавезан да и њима достави образложене одлуке о разрешењу. Управни суд се 
поступајући по тужбама ових судија маја 2010. године огласио стварно 
ненадлежним и исте уступио Уставном суду као стварно надлежном.  Уставни суд 
се јула 2011. године почео оглашавати стварно ненадлежним, одбацујући жалбе 
судија као недозвољене. Прелазним одредбама Закона о судијама предвиђен је 
престанак дужности судијама за прекршаје „по сили закона“. Истовремено важио 
је и Закон о прекршајима који предвиђа поступак разрешења у складу са чланом 
32. Устава. Како у току избора судија 2009. год. Влада није одлучивала о престанку 
судијске дужности судијама за прекршаје, већ је то чинио први састав Високог 
савета судства, исти је морао имати у виду да се достигнути ниво људских права 
не може смањивати, дакле не одузимати судијама за прекршаје право на правичан 
поступак разрешења. Устав РС је донет 2006. године, а претходним Законом  о 

                                                           
1 Очигледно је да, с једне стране, постоји озбиљна потреба за независношћу судија, док с друге 
стране,практична потреба да се најпре утврди да ли је неки судија заиста способан да настави ефикасно 
да обављасвоје дужности, пре него што буде постављен за стално, такође изгледа прилично важна у 
земљи где се засудије бирају људи са ограниченим искуством. Стога, уколико се пробни период рада 
сматра неизбежним у неким земљама, у том случају се мора обезбедити одговарајућа заштита. (Из 
МИШЉЕЊА 349/2005 О ОДРЕДБАМА О ПРАВОСУЂУ У НАЦРТУ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ1 које је 
Венецијанска Комисија усвојилана на 64. пленарној седници Венеција, 21.-22. октобар 2005.) 
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судијама било је предвиђено да се органи и већа за прекршаје инкорпорирају у 
правосудни систем, као судови до 01. јануара 2007. године. Произилази да правни 
лек на који имају право јесте Жалба Уставном суду на престанак судијске 
дужности. Ово је и логично имајући у виду да је одредбом члана 27. Устава 
предвиђено да казну која обухвата лишење слободе може изрећи само суд у 
судском поступку, што су чиниле судије за прекршаје. Дакле судије за прекршаје 
не могу имати други правни лек до онај који је предвиђн за судије. 

Гледајући историјски правно и упоредно правно судију бирју (именују) 
различита тела, органи и институције на различите начине што показује да оно 
што чини судију није начин на који је изабран већ га као судију дефинише 
природа посла који обавља. 

Доношење овог Закона ће представити јасно изражену политичку вољу да 
се у Србији започне са исправљањем негативних последица накарадно изведене 
„реформе правосуђа“ и показаће се да наша земља заиста жели да призна грешку 
коју је бивши режим учинио према делу становништва као и да прихвата опште 
призната начела демократских држава. Закон чије се доношење предлаже 
припада типу општих аката којима се регулишу начин остваривања и заштита 
људских права и слобода. 

 

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 

Чланом 1. Закона обухваћен је предмет закона. 

Чланом 2. предвиђено је да се именовање судије за прекршаје сматра првим 
судијским избором. 

Чланом 3. мењају се Одлуке Народне скупштине о избору судија на 
трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности од 29.12.2009.год. 
и 28.07.2010.год. у делу који се односи на изабране судије за прекршаје и даје се 
правни лек неизабраним судијама за прекршаје. 

Чланом 4. предвиђен је рок у којем ће Високи савет судства да поступи у 
складу са овим Законом и последице његовог непоступања. Иамјући у виду да је 
овај савет размотрио више од 5000 пријава за 3 месеца предлагач Закона сматра 
да је рок од 30 дана за разматрање око 200 пријава по том конкурсу више него 
довољно. 

Чланом 5.  предвиђен је поступак по жалбама и Уставним жалбама пред 
Уставним судом и тужбама пред Управним судом, право на приговор на Одлуку 
Високог савета судства, поступак по приговору и правни лек. 
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Члан 6. регулише статус неизабраних судија за прекршаје до доношења 
одлуке Високог савета судства. 

Члан 7. предвиђа да овај закон ступи на снагу један дан након доношења. 
Хитност овог Закона потребна је из разлога што наше друштво већ дужи низ 
година експериментише са тзв. „реформом судства“ којом су делу грађана наше 
домовине одузета Уставом зајамчена права. Имајући у виду да су неизабране 
судије за прекршаје покренуле радне спорове, тужбе пред Управним судом. 
упутили жалбе и Уставне жалбе пред Уставним судом као и поднеске Европском 
суду за људска права, а јасно је да ће Србија ове спорове изгубити, одуговлачење са 
решавањем статуса неизабраних судија за прекршаје сваким даном постаје све 
скупље за нашу земљу. Доношење овог Закона по хитном поступку ће 
демонстрирати решеност законодавне власти да реши овај проблем што ће имати 
и позитивне последице на извештај Европске комисије. 

 

IV ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

За спровођење предложеног Закона потребно је осигурати додатна 
средства у оквиру буџета Републике Србије, како би се створили неопходни 
услови за исплату заосталих плата и других примања неизабраним судијама за 
прекршаје. 

 

V ОПШТИ ИНТЕРЕС ЗБОГ КОЈЕГ СЕ У ПОЈЕДИНИМ ОДРЕДБАМА ПРЕДЛОГА 
ЗАКОНА ОБУХВАТА И ПЕРИОД ПРЕ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА 

Одређени чланови овог Закона предвиђају ретроактивност. Општи интерес 
је стављање грађана у исти положај за остваривање и заштиту својих права и 
исправљање неправди проузрокованих тзв. „реформом правосуђа“. Такође, Закон 
о прекршајима који је важио до 31.12.2009.год. предвиђао је већи степен права 
неизабраним (разрешеним) судијама за прекршаје него недоречени актуелни 
Закон о судијама. Имајући у виду да Устав Србије у члану 20. налаже да се 
достигнути ниво људских права на може смањивати, а да је Закон о судијама 
одузео неизабраним судијама за прекешје правни лек по питању неизбора на 
функцију, повратно дејство овог Закона ће довести до враћања људских права на 
Уставом гарантован минимум. Гаранција из 22. члана Устава да свако има право 
на судску заштиту ако му је повређено или ускраћено неко људско право као и 
право на уклањање последица које су повредом настале је још један од разлога за 
повратним дејством овог Закона.  
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VI РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

Предлагач закона предлаже да се Закон донесе по хитном поступку, будући 
да би његово недоношење по хитном поступку могло да проузрокује штетне 
последице по остваривање основних људских слобода и права грађана, као и ради 
испуњења међународних обавеза. 

 

VII АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

Усвајањем и спровођењем овог закона створили би се услови за даљу 
демократизацију друштва, правну сигурност грађана и  исправљање неправди 
нанетих тзв. „реформом правосуђа“. 


