
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ 

Члан 1. 

У Закону о Уставном суду („Службени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11, 
18/13 ‒ УС, 40/15 ‒ др. закон и 103/15) у члану 4. став 2. мења се и гласи: 

„Изузетно, у поступку по уставној жалби и жалби Уставном суду судије, 
председника суда или носиоца јавнотужилачке функције, која искључује право 
на подношење уставне жалбе, Уставни суд може одлучити да право увида у 
списе предмета имају само учесници у поступку.” 

Члан 2. 

У члану 21. ст. 5 до 8. мења се и гласи: 

„Судији Уставног суда који је изабран или именован из реда судија или 
носилаца јавнотужилачке функције, мирује судијска функција, односно функција 
јавног тужиоца док обавља дужност судије Уставног суда. 

Судија, односно носилац јавнотужилачке функције из става 5. овог члана 
коме је престала дужност судије Уставног суда истеком времена на које је 
изабран или именован, наставља да обавља судијску функцију, односно 
функцију јавног тужиоца, у суду, односно јавном тужилаштву из кога је изабран, 
односно именован на дужност судије Уставног суда. 

Високи савет судства, односно Високи савет тужилаштва, дужни су да у 
року од 30 дана од дана престанка дужности судије Уставног суда донесу 
решење у случају из става 6. овог члана. 

Судији Уставног суда који је изабран или именован из реда Врховног 
јавног тужиоца или главног јавног тужиоца даном ступања на дужност судије 
Уставног суда престаје функција Врховног јавног тужиоца или главног јавног 
тужиоца, а по престанку дужности судије Уставног суда због истека времена на 
које је изабран, односно именован на дужност, Високи савет тужилаштва, у року 
од 30 дана, доноси одлуку о његовом избору на функцију јавног тужиоца у 
јавном тужилаштву из кога је био изабран, односно именован на дужност судије 
Уставног суда.” 

Члан 3. 

У члану 29. став 1. тач. 8) и 12) мењају се и гласе: 

„8) Влада, Врховно јавно тужилаштво и орган надлежан за упис у 
регистар политичких странака, синдикалних организација, удружења грађана 
или верских заједница, у поступку за забрану рада политичких странака, 
синдикалних организација, удружења грађана или верских заједница; 

12) судија, председник суда или носилац јавнотужилачке функције у 
поступку по жалби Уставном суду, која искључује право на подношење уставне 
жалбе, против одлуке о престанку функције, као и орган који је донео одлуку о 
престанку функције;” 

Члан 4. 

У члану 45. став 1. тач. 12) и 13) мењају се и гласе: 

„12) одлучује у поступку по жалби Уставном суду судије или председника 
суда, која искључује право на подношење уставне жалбе, против одлуке о 
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престанку функције судије или председника суда или против друге одлуке 
Високог савета судства; 

13) одлучује у поступку по жалби Уставном суду носиоца јавнотужилачке 
функције, која искључује право на подношење уставне жалбе, против одлуке 
Народне скупштине или Високог савета тужилаштва о престанку 
јавнотужилачке функције или против друге одлуке Високог савета тужилаштва;” 

Члан 5. 

У члану 47. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) одбацује жалбу Уставном суду судије, председника суда или носиоца 
јавнотужилачке функције, која искључује право на подношење уставне жалбе, 
ако није поднета у законом прописаном року;” 

Члан 6. 

У члану 80. став 1. мења се и гласи: 

„Уставни суд одлучује о забрани рада политичке странке, синдикалне 
организације, удружења грађана или верске заједнице на основу предлога 
Владе, Врховног јавног тужилаштва или органа надлежног за упис у регистар 
политичких странака, синдикалних организација, удружења грађана или верских 
заједница.” 

Члан 7. 

Назив одељка 10. и одељак 10. мењају се и гласе: 

„10. Поступак по жалби Уставном суду судије, председника суда 
или носиоца јавнотужилачке функције, која искључује право на 

подношење уставне жалбе, против одлуке о престанку функције 

Члан 99. 

Против одлуке о престанку функције судија, председник суда или 
носилац јавнотужилачке функције може изјавити жалбу Уставном суду, која 
искључује право на подношење уставне жалбе, у року од 30 дана од дана 
достављања одлуке. 

Орган који је донео одлуку о престанку функције има право на одговор 
на жалбу Уставном суду у року од 15 дана од дана достављања жалбе 
Уставном суду. 

Члан 100. 

После истека рока за достављање одговора на жалбу Уставном суду, 
која искључује право на подношење уставне жалбе, Уставни суд заказује 
расправу на коју позива подносиоца жалбе Уставном суду и представника 
органа који је донео одлуку о престанку функције. 

На расправи из става 1. овог члана може се искључити јавност. 

Члан 101. 

Законом се може прописати рок у ком је Уставни суд дужан да одлучи по 
жалби Уставном суду судије, председника суда или носиоца јавнотужилачке 
функције, која искључује право на подношење уставне жалбе, против одлуке о 
престанку функције. 

Уставни суд својом одлуком може усвојити жалбу Уставном суду и 
поништити одлуку о престанку функције или одбити жалбу Уставном суду. 
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Члан 102. 

Одлука Уставног суда у поступку по жалби Уставном суду судије, 
председника суда или носиоца јавнотужилачке функције, која искључује право 
на подношење уставне жалбе, против одлуке о престанку функције има правно 
дејство од дана достављања учесницима у поступку. 

Члан 102а 

У поступку по жалби Уставном суду судије, председника суда или 
носиоца јавнотужилачке функције, која искључује право на подношење уставне 
жалбе, сходно се примењују одредбе овог закона којима се уређује поступак по 
уставној жалби. 

Члан 103. 

Одредбе чл. 99. до 102а сходно се примењују и у поступку по жалби 
Уставном суду, која искључује право на подношење уставне жалбе, против 
одлуке Високог савета судства или Високог савета тужилаштва, у случају 
прописаном Уставом или законом.” 

Прелазна одредба 

Члан 8. 

Поступак започет по одредбама Законa о Уставном суду („Службени 
гласник РС”, бр. 109/07, 99/11, 18/13 ‒ УС, 40/15 ‒ др. закон и 103/15) који није 
окончан до дана конституисања Високог савета судства, односно Високог 
савета тужилаштва, окончаће се по одредбама овог закона. 

Завршна одредба 

Члан 9. 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, а примењује се од дана конституисања Високог савета 
судства, односно Високог савета тужилаштва. 
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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 Уставном суду садржан је у 

одредби члана 175. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РСˮ, 
бр. 98/06 и 16/22), према којој се уређење Уставног суда и поступак пред 
Уставном судом и правно дејство његових одлука, уређују законом.  
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  
 
Проблеми које закон треба да реши 

Актом о промени Устава створене су нормативне претпоставке за 
другачије законско уређивање положаја носилаца судијске и јавнотужилачке 
функције, услова и поступка за њихов избор, престанак њихове функције, 
њихову одговорност, положај, као и организацију и начин рада. Истовремено 
измењен је и назив највишег суда и највишег јавног тужилаштва у Републици 
Србији.  

 
Како су ова питања другачије решена у односу на досадашња уставна 

решења, неопходно је донети нове законе који ће бити усклађени са уставним 
измена, а којим ће се прецизно уредити организација и надлежност судова и 
јавног тужилаштва, услови, поступак за избор и престанак функције носилаца 
судијске и јавнотужилачке функције, права и дужности носиоца судијске и 
јавнотужилачке функције, вредновање њиховог рада, дисциплинска 
одговорност, обављање послова управе у јавном тужилаштву и правосудне 
управе, обезбеђивање средстава за рад судова и јавног тужилаштва и сва 
друга питања од значаја за рад суда и јавног тужилаштва. 

 
Чланом 2. став 1. Уставног закона за спровођење Акта о промени Устава 

Републике Србије („Службени гласник РС”, број 115/21 - у даљем тексту: 
Амандмани), прописано је, између осталог, да ће се Закон о судијама, Закон о 
уређењу судова и Закон о јавном тужилаштву ускладити са Амандманима у 
року од годину дана од дана ступања на снагу Амандмана, а ставом 2. истог 
члана да ће се одредбе других закона ускладити у року од две године. 

 
Како су припремљени текстови закона који уређују положај носилаца 

судијске и јавнотужилачке функције, услове и поступке на њихов избор, 
положај, као и организацију и начин рада, истовремено је потребно изменити и 
одредбе других закона којима су ова питања такође посебно уређена, како би 
се обезбедило да сва ова питања буду јединствено уређена у различитим 
законима и да сви ти закони истовремено ступе на снагу.  

 
Циљеви који се законом постижу 
 
Потреба за изменама Закона о Уставном суду („Службени гласник РС”, 

бр. 109/07, 99/11, 18/13 ‒ УС, 40/15 ‒ др. закон и 103/15) је последица ојачавања 
самосталности носилаца судијске и јавнотужилачке функције, као и сталнoсти 
њихове функције, као и права на правно средство по одлуци Високог савета 
судства и Високог савета Тужилаштва. Овим изменама постиже се и 
усаглашавање са нацртима правосудних закона који уређују положај носилаца 
судијске и јавнотужилачке функције. 
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Разматране могућности да се проблем реши и без доношења 

закона 
 
Као што је речено, чланом 2. став 1. Уставног закона за спровођење Акта 

о промени Устава Републике Србије прописано је, између осталог, да ће се 
одредбе других закона који такође уређују положај носилаца судијске и 
јавнотужилачке функције, односно рад судова и јавних тужилаштава у року од 
две године. С обзиром на изричиту обавезу Уставног закона, потребно 
усклађивање се може решити искључиво доношењем закона.  
 

Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема 
 
Из наведених разлога, доношење закона којим ће се изменити постојећи 

Закон о Уставном суду, који ће се усагласити са Амандманима и других 
законима који уређују положај носилаца судијске и јавнотужилачке функције, је 
једино могуће решење. 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

 Чланом 1. Предлога закона о изменама Закона о Уставном суду (у 
даљем тексту: Нацрт Закона) мења се члан 4. став 2. Закона о Уставном суду, 
тиме што се уређује да у поступку по уставној жалби и жалби Уставном суду 
судије, председника суда или носиоца јавнотужилачке функције, Уставни суд 
може одлучити да право увида у списе предмета имају само учесници у 
поступку.  
 Чланом 2. Предлога закона, мења се члан 21. ст. 5. до 8. Закона о 
Уставном суду, тако што се прописује да судији Уставног суда који је изабран 
или именован из реда судија или носилаца јавнотужилачке функције, мирује 
судијска функција, односно функција јавног тужиоца док обавља дужност судије 
Уставног суда. У том случају судија, односно носилац јавнотужилачке наставља 
да обавља судијску функцију, односно функцију јавног тужиоца, у суду, односно 
јавном тужилаштву из кога је изабран, односно именован на дужност судије 
Уставног суда о чему су Високи савет судства, односно Високи савет 
тужилаштва, дужни да у року од 30 дана од дана престанка дужности судије 
Уставног суда донесу одговарајућу одлуку. Поред тога, прописано је и да судији 
Уставног суда који је изабран или именован из реда Врховног јавног тужиоца 
или главног јавног тужиоца даном ступања на дужност судије Уставног суда 
престаје функција Врховног јавног тужиоца или главног јавног тужиоца, а да по 
престанку дужности судије Уставног суда Високи савет тужилаштва, у року од 
30 дана, доноси одлуку о његовом избору на функцију јавног тужиоца у јавном 
тужилаштву из кога је био изабран, односно именован на дужност судије 
Уставног суда.  
 Тиме се обезбеђује право судије Уставног суда да и након престанка ове 
функције може да се врати на функцију на коју је претходно изабран. 
  

Чланом 3. Предлога закона мења се члан 29. став 1. тач. 8) и 12) Закона 
о Уставном суду, ради усклађивања са називом највишег јавног тужилаштва у 
Републици Србији, као и прецизирању учесника пред Уставним судом у 
поступку по уставној жалби, а у складу са Амандманима. 

 
Чланом 4. Предлога закона мења се члан 45. став 1. тач. 12) и 13) 

Закона о Уставном суду, ради усклађивања са Амандманима.  
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 Чланом 5. Предлога закона мења се члан 47. став 1. тачка 3) Закона о 
Уставном суду ради усклађивања са Амандманима, у погледу правног средства 
против одлуке о престанку судијске односно јавнотужилачке функције. 
 

Чланом 6. Предлога закона мења се члан 80. Закона о Уставном суду, 
ради усклађивања са називом највишег јавног тужилаштва у Републици Србији. 

 
Чланом 7. Предлога закона мења се назив одељка 10. и одељак 10. 

Закона о Уставном суду, тако што се мења поступак по жалби Уставном суду 
судије, председника суда или носиоца јавнотужилачке функције, против одлуке 
о престанку функције, а у складу са образложењем за чланове Предлога закона 
који су мењани. Изјављивање жалбе Уставном суду искључује право на 
подношење уставне жалбе. 

   
 Члан 8. Предлога закона представља прелазну одредбу која предвиђа 
да ће се поступак започет по одредбама Законa о Уставном суду који није 
окончан до дана конституисања Високог савета судства, односно Високог 
савета тужилаштва, окончати по одредбама овог закона. 
 

Члан 9. Предлога закона је завршна одредба која прописује ступање 
закона на снагу. Предвиђено је да овај закон ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 
дана конституисања Високог савета судства, односно Високог савета 
тужилаштва. С обзиром да је предлозима нових правосудних закона о 
предвиђено идентично решење око ступања закона на снагу, на наведени 
начин обезбедиће се да и овај закон ступи на снагу истовремено са тим 
законима.  
 
 IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 
 За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска 
средства у буџету Републике Србије.  
 

V. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД 
ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕˮ 
 

Потребно је да овај закон ступи на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, ради испуњења обавеза и поступања 
у роковима који су прописани Уставним законом за спровођење Акта о промени 
Устава Републике Србије. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 
 

Члан 4. 
Свако лице може захтевати да му се омогући увид у списе предмета и да 

му се дозволи препис списа, у складу са законом који уређује слободан приступ 
информацијама од јавног значаја. 

Изузетно, у поступку по уставним жалбама и жалбама судија, 
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, Уставни суд може одлучити да 
право увида у списе предмета имају само учесници у поступку. 

ИЗУЗЕТНО, У ПОСТУПКУ ПО УСТАВНОЈ ЖАЛБИ И ЖАЛБИ УСТАВНОМ 
СУДУ СУДИЈЕ, ПРЕДСЕДНИКА СУДА ИЛИ НОСИОЦА ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ 
ФУНКЦИЈЕ, КОЈА ИСКЉУЧУЈЕ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, 
УСТАВНИ СУД МОЖЕ ОДЛУЧИТИ ДА ПРАВО УВИДА У СПИСЕ ПРЕДМЕТА 
ИМАЈУ САМО УЧЕСНИЦИ У ПОСТУПКУ. 

Увид у списе предмета и препис списа неће се дозволити ако постоје 
разлози за искључење јавности и у другим случајевима, у складу са законом. 

 
Члан 21. 

Судија Уставног суда коме је престала дужност има право на накнаду 
плате у трајању од шест месеци у висини плате судије Уставног суда. 

Право на накнаду плате престаје пре протека рока од шест месеци ако 
судија коме је престала функција заснује радни однос или стекне право на 
пензију, а може бити продужено за још шест месеци ако у тих шест месеци 
стиче право на пензију. 

Судија Уставног суда коме је дужност престала због испуњења услова за 
старосну пензију, односно који је разрешен због чланства у политичкој странци, 
повреде забране сукоба интереса, осуде на казну затвора или за кажњиво дело 
које га чини недостојним дужности судије Уставног суда, нема право на накнаду 
плате из ст. 1. и 2. овог члана. 

Судија Уставног суда коме је престала дужност истеком времена на које 
је изабран или именован, има право да се у року од три месеца од дана 
престанка дужности врати на рад у државни и други орган или правно лице из 
кога је изабран, односно именован за судију Уставног суда, на послове које је 
обављао до избора, односно именовања или на друге послове који одговарају 
његовом степену стручности и способностима. 

Судији Уставног суда који је изабран или именован из реда судија или 
заменика јавних тужилаца, мирује судијска, односно јавнотужилачка функција 
док обавља дужност судије Уставног суда. 

Судија, односно заменик јавног тужиоца из става 5. овог члана коме је 
престала дужност истеком времена на које је изабран или именован, наставља 
да обавља судијску функцију, односно функцију заменика јавног тужиоца, у 
суду, односно јавном тужилаштву из кога је изабран, односно именован на 
дужност. 

Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца дужни су да у 
року од 30 дана од дана престанка дужности судије Уставног суда донесу 
решење у случају из става 6. овог члана. 

 
Судији Уставног суда који је изабран или именован из реда 

јавних тужилаца даном ступања на дужност престаје јавнотужилачка функција, 
а по престанку дужности судије Уставног суда због истека времена на које је 
изабран, односно именован на дужност, Државно веће тужилаца, у року од 30 
дана, доноси одлуку о његовом избору на функцију заменика јавног тужиоца у 
јавном тужилаштву из кога је био изабран, односно именован на дужност судије 
Уставног суда. 
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СУДИЈИ УСТАВНОГ СУДА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН ИЛИ ИМЕНОВАН ИЗ 
РЕДА СУДИЈА ИЛИ НОСИЛАЦА ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ, МИРУЈЕ 
СУДИЈСКА ФУНКЦИЈА, ОДНОСНО ФУНКЦИЈА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ДОК 
ОБАВЉА ДУЖНОСТ СУДИЈЕ УСТАВНОГ СУДА. 

СУДИЈА, ОДНОСНО НОСИЛАЦ ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ ИЗ 
СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА КОМЕ ЈЕ ПРЕСТАЛА ДУЖНОСТ СУДИЈЕ УСТАВНОГ 
СУДА ИСТЕКОМ ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН ИЛИ ИМЕНОВАН, 
НАСТАВЉА ДА ОБАВЉА СУДИЈСКУ ФУНКЦИЈУ, ОДНОСНО ФУНКЦИЈУ 
ЈАВНОГ ТУЖИОЦА, У СУДУ, ОДНОСНО ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ ИЗ КОГА ЈЕ 
ИЗАБРАН, ОДНОСНО ИМЕНОВАН НА ДУЖНОСТ СУДИЈЕ УСТАВНОГ СУДА. 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА, ОДНОСНО ВИСОКИ САВЕТ ТУЖИЛАШТВА, 
ДУЖНИ СУ ДА У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 
СУДИЈЕ УСТАВНОГ СУДА ДОНЕСУ РЕШЕЊЕ У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ 
ЧЛАНА. 

СУДИЈИ УСТАВНОГ СУДА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН ИЛИ ИМЕНОВАН ИЗ 
РЕДА ВРХОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ИЛИ ГЛАВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 
ДАНОМ СТУПАЊА НА ДУЖНОСТ СУДИЈЕ УСТАВНОГ СУДА ПРЕСТАЈЕ 
ФУНКЦИЈА ВРХОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ИЛИ ГЛАВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА, 
А ПО ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ СУДИЈЕ УСТАВНОГ СУДА ЗБОГ ИСТЕКА 
ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН, ОДНОСНО ИМЕНОВАН НА 
ДУЖНОСТ, ВИСОКИ САВЕТ ТУЖИЛАШТВА, У РОКУ ОД 30 ДАНА, ДОНОСИ 
ОДЛУКУ О ЊЕГОВОМ ИЗБОРУ НА ФУНКЦИЈУ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА У ЈАВНОМ 
ТУЖИЛАШТВУ ИЗ КОГА ЈЕ БИО ИЗАБРАН, ОДНОСНО ИМЕНОВАН НА 
ДУЖНОСТ СУДИЈЕ УСТАВНОГ СУДА. 

 
Члан 29. 

Учесници у поступку пред Уставним судом су: 
1) државни органи, органи аутономних покрајина и јединица локалне 

самоуправе, народни посланици, у поступку за оцену уставности или 
законитости (у даљем тексту: овлашћени предлагач); 

2) свако по чијој је иницијативи покренут поступак за оцену уставности 
или законитости (у даљем тексту: иницијатор); 

3) доносилац закона, статута аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе и другог општег акта (у даљем тексту: општи акт) који је 
предмет оцењивања уставности или законитости, као и стране које су 
закључиле колективни уговор; 

4) политичка странка, синдикална организација или удружење грађана 
чији је статут или други општи акт предмет оцењивања уставности или 
законитости или о чијој се забрани рада одлучује; 

5) верска заједница о чијој се забрани рада одлучује; 
6) свако по чијем се захтеву води поступак за одлучивање о изборном 

спору за које законом није одређена надлежност судова, као и орган за 
спровођење избора у вези са чијом изборном активношћу се покреће спор; 

7) државни и други органи који прихватају, односно одбијају надлежност, 
као и свако ко због прихватања, односно одбијања надлежности није могао да 
оствари своје право; 

8) Влада, Републички јавни тужилац и орган надлежан за упис у регистар 
политичких странака, синдикалних организација, удружења грађана или верских 
заједница, у поступку за забрану рада политичких странака, синдикалних 
организација, удружења грађана или верских заједница;  

8) ВЛАДА, ВРХОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО И ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА 
УПИС У РЕГИСТАР ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА, СИНДИКАЛНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЛИ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА, У 
ПОСТУПКУ ЗА ЗАБРАНУ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА, СИНДИКАЛНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЛИ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА; 
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9) подносилац уставне жалбе, као и државни орган, односно 
организација којој су поверена јавна овлашћења против чијег је појединачног 
акта или радње изјављена уставна жалба; 

10) орган одређен статутом аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе у поступку по жалби ако се појединачним актом или 
радњом државног органа или органа јединице локалне самоуправе 
онемогућава вршење надлежности аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе, као и орган против чијег је појединачног акта или радње 
изјављена жалба; 

11) Народна скупштина и председник Републике када се одлучује о 
постојању повреде Устава у поступку за његово разрешење; 

12) судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца у поступку по 
жалби на одлуку о престанку функције, као и орган који је донео одлуку о 
престанку функције;  

12) СУДИЈА, ПРЕДСЕДНИК СУДА ИЛИ НОСИЛАЦ ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ 
ФУНКЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ПО ЖАЛБИ УСТАВНОМ СУДУ, КОЈА ИСКЉУЧУЈЕ 
ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, ПРОТИВ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ 
ФУНКЦИЈЕ, КАО И ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ 
ФУНКЦИЈЕ; 

13) друга лица у складу са законом. 
У поступку пред Уставним судом могу учествовати и друга лица која 

Уставни суд позове. 
  

Члан 45. 
Уставни суд одлуком: 
1) утврђује да закон, статут аутономне покрајине или јединице локалне 

самоуправе и други општи акт није у сагласности с Уставом, општеприхваћеним 
правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима, 
односно да у време важења није био у сагласности са Уставом; 

2) утврђује да закон који је изгласан, а није указом проглашен, није у 
сагласности са Уставом; 

3) утврђује да потврђени међународни уговор није у сагласности са 
Уставом; 

4) утврђује да статут аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе или други општи акт није у сагласности са законом, односно да у 
време важења није био у сагласности са законом; 

5) утврђује да колективни уговор није у сагласности са Уставом и 
законом; 

6) одређује начин отклањања последица које су настале услед примене 
општег акта који није у сагласности с Уставом или законом; 

7) одлучује о изборним споровима за које законом није одређена 
надлежност судова; 

8) забрањује рад политичке странке, синдикалне организације, удружења 
грађана или верске заједнице; 

9) одлучује о уставној жалби; 
10) одлучује о жалби органа аутономне покрајине, односно јединице 

локалне самоуправе у поступку ако се појединачним актом или радњом 
државног органа или органа јединице локалне самоуправе онемогућава 
вршење надлежности аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе; 

11) одлучује у поступку о постојању повреде Устава од стране 
председника Републике; 

12) одлучује у поступку по жалби судија на одлуку о престанку функције 
и друге одлуке Високог савета судства;  
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12) ОДЛУЧУЈЕ У ПОСТУПКУ ПО ЖАЛБИ УСТАВНОМ СУДУ СУДИЈЕ 
ИЛИ ПРЕДСЕДНИКА СУДА, КОЈА ИСКЉУЧУЈЕ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ 
УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, ПРОТИВ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈЕ ИЛИ 
ПРЕДСЕДНИКА СУДА ИЛИ ПРОТИВ ДРУГЕ ОДЛУКЕ ВИСОКОГ САВЕТА 
СУДСТВА; 

13) одлучује у поступку по жалби јавних тужилаца и заменика 
јавних тужилаца на одлуку о престанку функције; 

13) ОДЛУЧУЈЕ У ПОСТУПКУ ПО ЖАЛБИ УСТАВНОМ СУДУ НОСИОЦА 
ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ, КОЈА ИСКЉУЧУЈЕ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ 
УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, ПРОТИВ ОДЛУКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ИЛИ ВИСОКОГ 
САВЕТА ТУЖИЛАШТВА О ПРЕСТАНКУ ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ ИЛИ 
ПРОТИВ ДРУГЕ ОДЛУКЕ ВИСОКОГ САВЕТА ТУЖИЛАШТВА; 

14) одбија предлог за утврђивање неуставности или незаконитости; 
15) одбија захтев за утврђивање неуставности или незаконитости општег 

акта из иницијативе поводом које је донето решење о покретању поступка. 
 

Члан 47. 
Уставни суд закључком: 
1) одбацује иницијативу за покретање поступка за оцену уставности или 

законитости општег акта, предлог или други захтев којим се покреће поступак 
пред Уставним судом, изузев уставне жалбе, због ненадлежности; 

2) одбацује предлог за утврђивање неуставности или незаконитости 
општег акта и иницијативу за покретање поступка за оцену уставности или 
законитости који нису поднети у року из члана 168. став 5. Устава; 

3) одбацује жалбу судије, јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца ако 
није поднета у законом прописаном року; 

3) ОДБАЦУЈЕ ЖАЛБУ УСТАВНОМ СУДУ СУДИЈЕ, ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
ИЛИ НОСИОЦА ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ, КОЈА ИСКЉУЧУЈЕ ПРАВО 
НА ПОДНОШЕЊЕ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, АКО НИЈЕ ПОДНЕТА У ЗАКОНОМ 
ПРОПИСАНОМ РОКУ; 

4) одбацује иницијативу за покретање поступка за оцену уставности или 
законитости општег акта, предлог или други захтев којим се покреће поступак 
пред Уставним судом, изузев уставне жалбе, који је неразумљив или непотпун, 
односно који садржи друге недостатке који онемогућавају поступање Уставног 
суда; 

5) одбацује анонимну иницијативу за покретање поступка за оцену 
уставности или законитости општег акта, предлог или други захтев којим се 
покреће поступак пред Уставним судом, изузев уставне жалбе; 

6) одбацује иницијативу за покретање поступка за оцену уставности или 
законитости општег акта, предлог или други захтев којим се покреће поступак 
пред Уставним судом, изузев уставне жалбе, који представља злоупотребу 
права; 

7) одбацује иницијативу за покретање поступка за оцену уставности или 
законитости и предлог за утврђивање неуставности или незаконитости општег 
акта који није донет; 

8) одбацује иницијативу за покретање поступка за оцену уставности или 
законитости и предлог за утврђивање неуставности или незаконитости општег 
акта чији је доносилац правно престао да постоји; 

9) одлучује о захтеву доносиоца оспореног општег акта да се застане са 
поступком; 

10) обуставља поступак када је повучен предлог за утврђивање 
неуставности или незаконитости општег акта, односно кад иницијатор одустане 
од иницијативе за покретање поступка за оцену уставности или законитости; 

11) обуставља поступак и у другим случајевима, изузев поступка по 
уставној жалби, због повлачења или одустанка овлашћеног предлагача, 
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односно подносиоца од поднетог захтева или због престанка других процесних 
претпоставки за вођење поступка. 

Уставни суд доноси закључке и у другим случајевима када у складу са 
одредбама овог закона и Пословника не доноси одлуку, односно решење. 

 
Члан 80. 

Уставни суд одлучује о забрани рада политичке странке, синдикалне 
организације, удружења грађана или верске заједнице на основу предлога 
Владе, Републичког јавног тужиоца или органа надлежног за упис у регистар 
политичких странака, синдикалних организација, удружења грађана или верских 
заједница. 

УСТАВНИ СУД ОДЛУЧУЈЕ О ЗАБРАНИ РАДА ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ, 
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЛИ ВЕРСКЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА ВЛАДЕ, ВРХОВНОГ ЈАВНОГ 
ТУЖИЛАШТВА ИЛИ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА УПИС У РЕГИСТАР 
ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА, СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА ИЛИ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА. 

У предлогу се наводе разлози и докази због којих се тражи забрана рада 
политичке странке, синдикалне организације, удружења грађана или верске 
заједнице. 

 
10. Поступак по жалби судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

на одлуку о престанку функције 
 

Члан 99. 
Против одлуке о престанку функције, судија, јавни тужилац и заменик 

јавног тужиоца може изјавити жалбу Уставном суду у року од 30 дана од дана 
достављања одлуке. 

Орган који је донео одлуку о престанку функције има право на одговор 
на жалбу у року од 15 дана од дана достављања жалбе. 

 
Члан 100. 

После истека рока за достављање одговора на жалбу, Уставни суд 
заказује расправу на коју позива подносиоца жалбе и представника органа који 
је донео одлуку о престанку функције. 

На расправи из става 1. овог члана може се искључити јавност. 
 

Члан 101. 
Уставни суд својом одлуком може усвојити жалбу и поништити одлуку 

о престанку функције или одбити жалбу. 
 

Члан 102. 
Одлука Уставног суда у поступку по жалби судија, јавних тужилаца и 

заменика јавних тужилаца на одлуку о престанку функције има правно дејство 
од дана достављања учесницима у поступку. 

 
Члан 102а 

У поступку по жалби судије, јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца 
сходно се примењују одредбе овог закона којима се уређује поступак по 
уставној жалби. 

 

Члан 103. 
Одредбе чл. 99. до 102а сходно се примењују и у поступку по жалби 

против одлуке Високог савета судства, у случајевима прописаним законом. 
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10. ПОСТУПАК ПО ЖАЛБИ УСТАВНОМ СУДУ СУДИЈЕ, ПРЕДСЕДНИКА 

СУДА ИЛИ НОСИОЦА ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ, КОЈА ИСКЉУЧУЈЕ 
ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, ПРОТИВ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ 

ФУНКЦИЈЕ 
 

ЧЛАН 99. 
ПРОТИВ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈА, ПРЕДСЕДНИК 

СУДА ИЛИ НОСИЛАЦ ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ МОЖЕ ИЗЈАВИТИ 
ЖАЛБУ УСТАВНОМ СУДУ, КОЈА ИСКЉУЧУЈЕ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ 
УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ОДЛУКЕ. 

ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ИМА 
ПРАВО НА ОДГОВОР НА ЖАЛБУ УСТАВНОМ СУДУ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД 
ДАНА ДОСТАВЉАЊА ЖАЛБЕ УСТАВНОМ СУДУ. 

 
ЧЛАН 100. 

ПОСЛЕ ИСТЕКА РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОДГОВОРА НА ЖАЛБУ 
УСТАВНОМ СУДУ, КОЈА ИСКЉУЧУЈЕ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ УСТАВНЕ 
ЖАЛБЕ, УСТАВНИ СУД ЗАКАЗУЈЕ РАСПРАВУ НА КОЈУ ПОЗИВА 
ПОДНОСИОЦА ЖАЛБЕ УСТАВНОМ СУДУ И ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНА КОЈИ 
ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ. 

НА РАСПРАВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ИСКЉУЧИТИ 
ЈАВНОСТ. 

 
ЧЛАН 101. 

ЗАКОНОМ СЕ МОЖЕ ПРОПИСАТИ РОК У КОМ ЈЕ УСТАВНИ СУД 
ДУЖАН ДА ОДЛУЧИ ПО ЖАЛБИ УСТАВНОМ СУДУ СУДИЈЕ, ПРЕДСЕДНИКА 
СУДА ИЛИ НОСИОЦА ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ, КОЈА ИСКЉУЧУЈЕ 
ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, ПРОТИВ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ 
ФУНКЦИЈЕ. 

УСТАВНИ СУД СВОЈОМ ОДЛУКОМ МОЖЕ УСВОЈИТИ ЖАЛБУ 
УСТАВНОМ СУДУ И ПОНИШТИТИ ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ИЛИ 
ОДБИТИ ЖАЛБУ УСТАВНОМ СУДУ. 

 

ЧЛАН 102. 
ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА У ПОСТУПКУ ПО ЖАЛБИ УСТАВНОМ СУДУ 

СУДИЈЕ, ПРЕДСЕДНИКА СУДА ИЛИ НОСИОЦА ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ 
ФУНКЦИЈЕ, КОЈА ИСКЉУЧУЈЕ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, 
ПРОТИВ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ИМА ПРАВНО ДЕЈСТВО ОД 
ДАНА ДОСТАВЉАЊА УЧЕСНИЦИМА У ПОСТУПКУ. 
 

ЧЛАН 102А 
У ПОСТУПКУ ПО ЖАЛБИ УСТАВНОМ СУДУ СУДИЈЕ, ПРЕДСЕДНИКА 

СУДА ИЛИ НОСИОЦА ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ, КОЈА ИСКЉУЧУЈЕ 
ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ 
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАК ПО УСТАВНОЈ 
ЖАЛБИ. 

 

ЧЛАН 103. 
ОДРЕДБЕ ЧЛ. 99. ДО 102А СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ И У ПОСТУПКУ 

ПО ЖАЛБИ УСТАВНОМ СУДУ, КОЈА ИСКЉУЧУЈЕ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ 
УСТАВНЕ ЖАЛБЕ, ПРОТИВ ОДЛУКЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЛИ 
ВИСОКОГ САВЕТА ТУЖИЛАШТВА, У СЛУЧАЈУ ПРОПИСАНОМ УСТАВОМ ИЛИ 
ЗАКОНОМ. 
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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 изменама Закона о Уставном суду 
 
            Draft Law on amendments to the Law on the Constitutional Court 

 

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),: 

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

Наслов VII. – ПРАВОСУЂЕ, СЛОБОДЕ И БЕЗБЕДНОСТ,  
у оквиру којег је члан  80 - Jaчање институција и владавине права 

 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума, 
 

Одредбама Споразума није дат посебан рок за усклађивање, већ се 
усклађивање врши у складу са општим роком у складу са чланом 72. 
Споразума. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума, 
 
             У потпуности испуњава. 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума, 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније. 
 

Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније, 
у оквиру Поглавља 23: „Правосуђе и основна права” - 3.23.3. – Основна права 
предвиђен је читан низ планираних кадровских и техничких мера које је 
неопходно предузети ради даљег институционалног јачања јавног тужилаштва, 
односно Државног већа тужилаца. 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима,  
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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. Уколико 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 треба 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 прописи Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност. 
 
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. Сарадња са Европском Унијом и учешће консултаната у изради прописа 
и њихово мишљење о усклађености. 
   
 У поступку припреме правосудних закона остварена је сарадња са 
Европском комисијом за демократију путем права (Венецијанска комисија). Том 
приликом размотрена су и питања која су обухваћена текстом овог Закона. 


