
З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДИЈАМА 

Члан 1. 
У Закону о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09 – УС, 

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

„Ако 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. 

Ако 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 укидање 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. 
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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: 

„Изузетно од става 1. овог члана, судија може без своје писмене 
сагласности бити премештен у други суд у случају укидања суда или укидања 
претежног дела надлежности суда за који је изабран. 

Суду је укинут претежни део надлежности када је због промене стварне 
надлежности, због оснивања новог суда или због промене подручја на којем суд 
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 укинут 
претежни део надлежности, на основу критеријума које прописује Високи савет 
судства.” 

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,”.  
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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.” 

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 42. после става 4. додају се ст. 5. и 6. који гласе: 

„Право на накнаду за одвојен живот имају судије судова републичког 
ранга и апелационих судова. 

Право на накнаду из става 5. овог члана утврђује Високи савет судства.” 
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Члан 17. 
У члану 44. алинеја трећа речи: „Вишег прекршајног” замењују се 

речима: „Прекршајног апелационог”. 

Члан 18. 
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”. 

Члан 19. 
У члану 59. ст. 2. и 3. бришу се. 

Члан 20. 
У члану 61. после речи: „мандата” додају се запета и речи: „на основу 

образложене одлуке Високог савета судства”. 

Члан 21. 
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 22. 
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 23. 
У члану 70. став 1. речи: „или више” бришу се. 

Члан 24. 
У члану 72. став 1. мења се и гласи: 
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„Председник суда бира се на пет година и не може бити поново 
изабран.” 

Члан 25. 
У члану 73. став 1. речи: „годину дана” замењују се речима: „шест 

месеци”. 

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

Члан 27. 
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 28. 
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 29. 
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 30. 
У члану 90. став 2. после речи: „предмета” додају се речи: „због 

несавесног рада судије”. 

Члан 31. 
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 32. 
У члану 94. став 4. речи: „годину дана” замењују се речима: „две године”. 

Члан 33. 
У члану 98. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
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„Судија коме је изречена дисциплинска санкција може покренути управни 
спор.” 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 34. 
Судије Вишег прекршајног суда настављају рад као судије Прекршајног 

апелационог суда од 1. јануара 2014. године. 

Члан 35. 
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 
8/12 – УС). 

Члан 36. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба чл. 3, 15. и 17, које 
почињу да се примењују од 1. јануара 2014. године. 


