
ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН 
О ДОПУНИ ЗАКОНА О СУДИЈАМА 

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

104/09, 101/10, 8/12 – УС, 121/12, 124/12 – УС, 101/13, 111/14 – УС и 117/14), у 
члану 59. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, судији Врховног касационог суда 
престаје радни век када наврши 67 година живота, по сили закона.”  

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење Закона о допуни Закона о судијама садржан 
је у члану 148. став 3. Устава којим је, између осталог, предвиђено да се 
поступак, основи и разлози за престанак судијске функције  уређују законом.      

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Чланом 59. Закона о судијама прописано је да судији престаје радни век 
кад наврши 65 година живота, по сили закона, без обзира на степен суда. 
Међутим, имајући у виду да је Врховни касациони суд највиши суд у Републици 
Србији, који према члану 31. Закона о уређењу судова обезбеђује јединствену 
судску примену права и једнакост странака у судским поступцима, као и 
чињеницу да су судије Врховног касационог суда најстручније судије, неопходно 
је да се у циљу заштите права на правично суђење законом омогући да ове 
судије врше судијску функцију две године дуже од судија судова нижег степена. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Чланом 1. Закона допуњује се члан 59. Закона о судијама, на тај начин 
што се додаје став 2. тог члана, који предвиђа да судије највишег суда у 
Републици Србији, из разлога наведених за доношење закона, изузетно могу 
обављати судијску функцију до навршетка 67 година живота.  

Чланом 2. Закона одређено је да овај закон ступи на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.      

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска 
средства у буџету Републике Србије.  
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДБE KOЈОМ СЕ ЗАКОН О СУДИЈАМА ДОПУЊУЈЕ 
 

Члaн 59. 

Судиjи прeстaje рaдни вeк кaд нaврши 65 гoдинa живoтa, пo сили зaкoнa. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА,  СУДИЈИ ВРХОВНОГ 
КАСАЦИОНОГ СУДА ПРЕСТАЈЕ РАДНИ ВЕК КАДА НАВРШИ 67 ГОДИНА 
ЖИВОТА, ПО СИЛИ ЗАКОНА. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА 
СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 
Обрађивач: Министарство правде 

 
2. Назив прописа 

 
Предлог закона о допуни Закона о судијама  

 

Draft Law on Аditions  to The Law on Јudges 

 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): 

 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну садржину прописа, 

 
Наслов VII. – Правосуђе, слободе и безбедност, у оквиру којег је члан 80 – 
Јачање институција и владавина права. 

 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума, 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума, 

 
Наслов VII. – Правосуђе, слободе и безбедност, у оквиру којег је члан 80 – 
Јачање институција и владавина права. 

 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума, 

 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније. 
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Предлог закона о допуни Закона о судијама предвиђен је Националним 
програмом за усвајање правних тековина Европске уније (2014-258). 

 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

 

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима,  
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима,  
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније.  

 
5. Ако не постоје  одговарајуће надлежности Европске уније у материји 
коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори 
права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, 
потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно 
попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није 
потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос 
одредби секундарног извора права Европске уније већ се искључиво 
врши примена или спровођење неког захтева који произилази из одредбе 
секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке 
процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. Директиве 
2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе Директиве). 

 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност Предлога закона о допуни Закона о судијама, с 
обзиром да је предметна допуна мањег обима и да није релевантна са 
становишта права Европске уније. 

 

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 

 
- / 

 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

 
- Не 

 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 
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- У поступку припреме Закона о допуни Закона о судијама није остварена 
сарадња са Европском комисијом с обзиром на мали обим измене важећег 
Закона о судијама, па није било неопходно остварити овај конкретни облик 
сарадње. 

 


