
 БЕОГРАД
2021

ISBN-978-86-901122-8-9



 

 
 
 
 

МОДЕЛ АМАНДМАНА I ДО XXXVI 
НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
И 
 

МОДЕЛ УСТАВНОГ ЗАКОНА О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ 
 
 

Приредила   
ВИОЛЕТА БЕШИРЕВИЋ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, 2021.  



 

 
 
 

Издавач  
Центар за правосудна истраживања (ЦЕПРИС), Београд  

 
 
 

За издавача  
Миодраг А. Јовановић  

 
 
 

ISBN  
ISBN-978-86-901122-8-9 

 
 
 

Дизајн  
Петар Павловић  

 
 
 
 

       
 

Израду ове публикације подржали су Балкански фонд за демократију, 
пројекат Немачког Маршаловог фонда Сједињених Америчких Држава и 

Амбасада Краљевине Норвешке у Београду  
 

Мишљења изражена у овој публикацији не представљају нужно ставове 
Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду, Балканског фонда за 

демократију, пројекта Немачког Маршаловог фонда Сједињених Америчких 
Држава или њихових партнера.  

 
 
 
 
 

ЦЕПРИС, 2021



 

  
САДРЖАЈ  

  
  

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ......................................................................................................... 4 

МОДЕЛ АМАНДМАНА I ДО XXXVI НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ .................... 5 

МОДЕЛ  УСТАВНОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УСТАВА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ........................................................................................................ 19 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ................................................................................................................. 31 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ............................................................................................... 31 
II. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖУ ПРОМЕНЕ УСТАВА РС ............... 31 
III. ФОРМА ПРОМЕНЕ УСТАВА РС ...................................................................... 33 
IV. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ АМАНДМАНА .......................................... 33 

Прилог 1  МЕЂУНАРОДНИ ИЗВОРИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВАЈУ МОДЕЛ 
АМАНДМАНА НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МОДЕЛ УСТАВНОГ  
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ .............. 53 

Прилог 2  ПРЕДЛОГ ЗА БУДУЋЕ РАЗМАТРАЊЕ УСТАВНИХ РЕШЕЊА  
ВЕЗАНИХ ЗА РАД ПРАВОСУЂА .................................................................................... 57 

I. СТАТУС ИЗВОРA МЕЂУНАРОДОГ ПРАВА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ  
(чл. 16. ст. 3, чл. 17, чл. 18, чл. 75, чл. 97. ст. 1, чл. 167. ст. 2, чл. 169. и чл. 194. 
Устава РС) ............................................................................................................... 57 

1. Мишљење Венецијанске комисије ...................................................................... 57 
2. Критике уставних решења и предлози изнети у стручној јавности у  

Србији .................................................................................................................... 59 
II. НАЧЕЛО ЈАВНОСТИ РАДА СУДОВА .............................................................. 60 
III. ОДНОС УСТАВНОГ СУДА И СУДОВА .......................................................... 60 
1. Надлежности Уставног суда ................................................................................ 60 

1.1. Мишљење Венецијанске комисије ................................................................ 60 
1.2. Критике уставних решења и предлози изнети у стручној јавности у  

Србији ............................................................................................................... 60 
2. Нормативна контрола ............................................................................................ 61 
3. Уставносудска заштита људских и мањинских права – уставна жалба ............ 63 

Прилог 3  БИОГРАФИЈЕ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ................................................... 64 
 
 
 



 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

У жељи да допринесе усвајању што квалитетнијих уставних промена које 
је иницирала Влада Републике Србије 12. децембра 2020. године, којима би се 
судској власти у Републици Србији доделиле гаранције независности у складу 
са постулатима модерних уставних демократија, начелом владине права и 
међународним стандардима о независности судства, а јавно тужилаштво 
уздигло у ранг не само самосталног већ и независног органа, Центар за 
правосудна истраживања (ЦЕПРИС) формирао је Радну групу са задатком да 
изради модел акта о промени Устава. 

Радна група је израдила два модела акта о промени Устава, имајући у виду 
да важећи Устав Републике Србије не дефинише његову форму, и то – Модел 
амандмана I до XXXVI на Устав Републике Србије и Модел уставног закона о 
изменама и допунама Устава Републике Србије, са циљем да их понуди 
јавности на увид и дискусију, а надлежном одбору Народне скупштине на 
разматрање у поступку израде акта о промени Устава Републике Србије који је 
у току. 

Радна група је радила у саставу: 
1. проф. др Виолета Беширевић (координаторка групе), редовна 

професорка Правног факултета Универзитета Унион у Београду, 
2. Вида Петровић Шкеро, судија у пензији и бивша председница Врховног 

касационог суда, 
3. мр Саво Ђурђић, судија Апелационог суда у Новом Саду и бивши члан 

Високог савета судства, 
4. Радован Лазић, заменик јавног тужиоца у Тужилаштву за ратне злочине 

и бивши члан Државног већа тужилаца, 
5. Предраг Миловановић, заменик јавног тужиоца у Другом основном 

јавном тужилаштву у Београду и изборни члан Државног већа тужилаца, 
6. проф. др Маријана Пајванчић, редовна професорка Правног факултета 

Универзитета у Новом Саду у пензији, 
7. проф. др Танасије Маринковић, редовни професор Правног факултета 

Универзитета у Београду, 
8. мр Родољуб Шабић, адвокат у Београду, бивши Повереник за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности у 
Републици Србији, 

9. Владимир Бељански, адвокат у Новом Саду и председник Адвокатске 
коморе Војоводине, 

Теодора Миљојковић, L.L.M., докторандкиња на Централноевропском 
универзитету у Бечу (секретарка групе). 



 

МОДЕЛ 
АМАНДМАНА I ДО XXXVI  

НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Ови амандмани су саставни део Устава Републике Србије и ступају на 
снагу даном проглашења у Народној скупштини. 

За спровођење амандмана I до XXXVI на Устав Републике Србије 
доноси се уставни закон. 

АМАНДМАН I 
1. У Републици Србији власт је организована на начелу поделе власти на 

законодавну, извршну и судску. 
Однос три гране власти уређен је Уставом. 
Надлежности свих органа власти одређене су и ограничене Уставом и 
законом, у складу са начелом владавине права. 
Ниједан орган не може присвојити власт која је Уставом поверена другом 
органу власти. 

2. Овим амандманом замењује се члан 4. Устава Републике Србије. 

АМАНДМАН II 
1. Речи „3. бира председника Врховног касационог суда, председнике 

судова, Републичког јавног тужиоца, јавне тужиоце, судије и заменике 
јавних тужилаца, у складу са Уставом,“ бришу се. 
Досадашње тач. 4. 5. и 6. постају тач. 3. 4. и 5. 

2. Овим амандманом брише се члан 99. став 2. тачка 3. а досадашње тач. 
4. 5. и 6. постају тач. 3. 4. и 5. 

АМАНДМАН III 
1. 12. бира два истакнута правника у Високи савет судства, 

13. бира два истакнута правника у Високи савет тужилаштва, 
7. судови, Високи савет судства, јавно тужилаштво и Високи савет 
тужилаштва,  
У ставу 3. досадашњa тачка 7. постаје тачка 8. 

2. Овим амандманом замењује се члан 105. став 2, тач. 12. и 13. и став 3. 
тачка. 7. У ставу 3. досадашњa тачка 7. постаје тачка 8.  
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АМАНДМАН IV 
1. Положај судске власти 

Носиоци судске власти су судови. Судови су самостални и независни у свом 
раду. Судска власт обезбеђује владавину права стручном применом правних 
норми на непристрасан, правичан и ефикасан начин. 
Судска власт је јединствена на територији Републике Србије. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 142. и члан 142. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН V 
1. Начела судства 

Судови суде на основу Устава, општеприхваћених правила међународног 
права, потврђених међународних уговора и праксе међународних тела која 
надзиру примену међународних стандарда људских права, закона и других 
општих аката, када је то предвиђено законом. 
Суд суди у већу. Законом се може предвидети да у одређеним стварима 
суди судија појединац. 
Законом се може предвидети да у суђењу учествују и судије поротници. 
Расправљање пред судом и објављивање судских одлука јавно је и 
може се ограничити само у складу са Уставом и законом. 
Судске одлуке се доносе у име Републике Србије. 
Судске одлуке могу преиспитивати само Уставом и законом одређен суд у 
законом прописаном поступку и Уставни суд у поступку по уставној жалби. 
Судијама се предмети у рад распоређују према унапред утврђеним 
правилима, од чега се може одступити само у случајевима предвиђеним 
законом. 
Плате судија се одређују законом и не могу се смањивати. Судови и Високи 
савет судства имају свој буџет. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 143. и члан 143. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН VI 
1. Врсте и уређење судова 

Судска власт у Републици Србији припада судовима опште и посебне 
надлежности. 
Судови опште надлежности су основни судови, виши судови и апелациони 
судови. 
Врсте судова посебне надлежности уређују се законом. Врховни суд је 
највиши суд у Републици Србији. Седиште Врховног суда је у Београду. 
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Врховни суд обезбеђује уједначење судске праксе и јединствену примену 
права кроз своју судску праксу. 
Оснивање, организација, надлежност, уређење и састав судова уређују се 
законом, у складу са Уставом. 
Забрањено је оснивање привремених, преких или ванредних судова. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 144. и члан 144. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН VII 
1. Независност судија 

Судија је у вршењу судијске функције независан и суди на основу 
Устава, општеприхваћених правила међународног права, потврђених 
међународних уговора и праксе међународних тела која надзиру примену 
међународних стандарда људских права, закона и других општих аката, 
када је то предвиђено законом.  
Забрањен је сваки утицај на судију у вршењу судијске функције. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 145. и члан 145. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН VIII 
1. Судијска функција је стална и траје од избора за судију до наступања 

услова за престанак судијске функције. 

2. Овим амандманом замењује се члан 146. Устава Републике Србије. 

АМАНДМАН IX  
1. Услови за избор судија 

Високи савет судства бира судије судова опште и посебне надлежности, у 
складу са Уставом и законом. 
За судију може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава 
опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, 
положио правосудни испит, има радно искуство потребно за одређени суд и 
који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције. 
Услови за избор и мандат судија поротника уређују се законом. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 147. и члан 147. Устава 
Републике Србије. 
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АМАНДМАН X  
1. Судији престаје судијска функција на лични захтев, трајним губитком радне 

способности за вршење судијске функције, наступањем законом прописаних 
услова, губитком држављанства Републике Србије или разрешењем. 
Судија се разрешава ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора од 
најмање шест месеци или уколико је у дисциплинском поступку утврђено да 
је учинио тежак дисциплински прекршај који, према оцени Високог савета 
судства, озбиљно штети угледу судијске функције или поверењу јавности у 
судове.  
Судија може бити разрешен због нестручности ако у значајном броју 
предмета, према оцени Високог савета судства, не испуњава мерила 
успешности. 
Против одлуке Високог савета судства о престанку функције судија има право 
жалбе Уставном суду. 

2. Овим амандманом замењује се члан 148. Устава Републике Србије. 

АМАНДМАН XI 
1. Непреместивост судије 

Судија врши судијску функцију у суду за који је изабран и само уз своју 
сагласност може бити премештен или упућен у други суд. 
У случају укидања суда или претежног дела надлежности суда за који је 
изабран, судија може, изузетно, без своје сагласности, бити трајно 
премештен или упућен у други суд исте врсте и степена или другог степена, 
уз гарантовање плате коју је имао у суду из кога је премештен, ако је 
повољнија по њега. 
Суду је укинут претежни део надлежности ако је услед промене стварне 
надлежности или оснивања новог суда смањен потребан број судија у суду. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 149. и члан 149. Устава 
Републике Србије.  

АМАНДМАН XII 
1. Имунитет 

Судија и судија поротник не може бити позвани на одговорност за изражено 
мишљење или гласање приликом доношења судске одлуке, осим ако 
учини кривично дело кршење закона од стране судије. 
Судија не може бити лишен слободе у поступку покренутом због кривичног 
дела учињеног у вршењу судијске функције без одобрења Високог савета 
судства. 
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2. Овим амандманом замењују се назив члана 150. и члан 150. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН XIII 
1. Неспојивост судијске функције 

Законом се уређује које су функције, послови или приватни интереси 
неспојиви са судијском функцијом, функцијом председника суда и 
функцијом судије поротника. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 151. и члан 151. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН XIV 
1. Право на удруживање и јавно деловање 

Судије имају право на удруживање у струковна и стручна удружења и на 
јавно деловање ради унапређења струке и заштите самосталности и 
независности судова и судија. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 152. и члан 152. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН XV 
1. Председник Врховног суда и председници судова 

Председника Врховног суда бира Високи савет судства, након прибављеног 
мишљења опште седнице Врховног суда. 
Председник Врховног суда бира се на период од пет година, без могућности 
поновног избора. 
Председнике судова бира Високи савет судства на период од пет година, 
без могућности поновног избора. 
Председнику Врховног суда и председницима судова престаје функција 
пре истека времена на које су изабрани на лични захтев, наступањем 
законом прописаних услова или разрешењем из законом прописаних 
разлога за разрешење председника суда. 
Одлуку о престанку функције председника суда доноси Високи савет 
судства, у складу са законом. 
Против одлуке Високог савета судства о престанку функције председник 
суда има право жалбе Уставном суду. 

3. Овим амандманом додају се назив члана 152а и члан 152а у Устав 
Републике Србије. 
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АМАНДМАН XVI 
1. Високи савет судства је самосталан и независан орган који обезбеђује 

и јемчи самосталност и независност судова и судија. 
Високи савет судства чине председник Врховног суда, седам судија и три 
истакнута правника. Седам судија бирају судије, водећи рачуна о 
сразмерној заступљености судова. Два истакнута правника бира Народна 
скупштина између четири кандидата са најмање петнаест година радног 
искуства у правној струци, које двотрећинском већином предлаже 
надлежни одбор Народне скупштине. Једног истакнутог правника бирају 
сви правни факултети из реда редовних професора права. Избор чланова 
Високог савета судства уређује се законом. 
Председници судова не могу бити изборни чланови Високог савета судства. 
Чланови Високог савета судства не могу бити чланови политичких 
странака. 

2. Овим амандманом замењује се члан 153. Устава Републике Србије. 

АМАНДМАН XVII 
1. Мандат чланова Високог савета судства 

Мандат чланова Високог савета судства, осим мандата Врховног суда, 
траје пет година, осим за председника Врховног суда. 
Исто лице не може бити поново бирано у Високи савет судства. 
Члану Високог савета судства престаје мандат пре истека времена на које је 
биран на лични захтев или ако буде осуђен за кривично дело на казну 
затвора. Члану који је судија престаје мандат и престанком судијске 
функције, а члану који није судија и ако трајно изгуби радну способност за 
вршење функције члана Високог савета судства. 
Одлуку о престанку мандата чланова Високог савета судства доноси 
Високи савет судства. Против одлуке из става 4. овог члана дозвољена је 
жалба Уставном суду. 

2. Овим амандманом замењује се назив члана 154. и члан 154. Србије.Устава 
Републике  

АМАНДМАН XVIII 
1. Имунитет чланова Високог савета судства 

Члан Високог савета судства не може бити позван на одговорност за 
мишљење изнето у поступку пред Високим саветом судства и за гласање 
приликом доношења одлуке Високог савета судства, осим ако учини 
кривично дело у вези са вршењем функције члана Високог савета судства. 
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Члан Високог савета судства не може без одобрења Високог савета судства 
бити лишен слободе у поступку покренутом због сумње да је учинио 
кривично дело у вези са вршењем функције члана Високог савета судства. 

2. Овим амандманом замењује се назив члана 155. и члан 155. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН XIX 
1. Председник Високог савета судства 

Високи савет судства има председника. 
Председник се бира из реда судија који су чланови Високог савета судства. 
Председник Врховног суда не може бити председник Високог савета 
судства. 

2. Овим амандманом додају се назив члана 155а и члан 155а у Устав 
Републике Србије. 

АМАНДМАН XX 
1. Надлежност Високог савета судства 

Високи савет судства: 
1. стара се о самосталности и независности судија, 
2. утврђује потребан број судија и судија поротника, 
3. бира председника Врховног суда, председнике судова, судије и судије 

поротнике и одлучује о престанку њихове функције, 
4. именује и разрешава чланове дисциплинских органа, 
5. одлучује о правном леку о избору судија због повреде правила 

процедуре, 
6. одлучује о премештају и упућивању судија, 
7. одлучује о имунитету и неспојивости вршења других послова са 

судијском функцијом, 
8. одлучује о жалбама изјављеним на одлуке дисциплинске комисије, 
9. има право да предлаже законе и даје мишљења о предлозима 

закона и важећим законима који се односе на статус судија и рад 
судова, 

10. предлаже буџетска средства за рад Високог савета судства и судова и 
самостално располаже тим средствима, 

11. доноси Етички кодекс судија и бира Етички одбор судија, 
12. доноси Судски пословник након претходно прибављеног мишљења 

надлежног министарства, 
13. доноси критеријуме за избор и напредовање судија, 
14. вреднује рад судија и председника судова, 
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15. разматра полугодишње и годишње извештаје о раду судова, 
16. подноси Народној скупштини и Влади годишњи извештај о раду 

судова, 
17. одлучује о осталим питањима положаја судија, председника суда и 

судија поротника, 
18. врши и друге послове одређене Уставом и законом. 

2. Овим амандманом додају се назив члана 155б и члан 155б у Устав 
Републике Србије. 

АМАНДМАН XXI 
1. Рад и начин одлучивања Високог савета судства 

Рад Високог савета судства је јаван. Јавност је могуће искључити само у 
складу са Уставом и законом. 
Високи савет судства одлучује већином гласова чланова на седници на којој 
је присутна већина његових чланова. 
Високи савет судства одлучује већином гласова свих чланова о избору 
председника Високог савета судства, председника Врховног суда, 
председника судова и судија, о премештају и разрешењу судија. 
Високи савет судства дужан је да своје одлуке образложи и јавно објави. 
Високи савет судства у законом предвиђеном поступку и на основу 
мерила утврђених у складу са законом доноси одлуке о избору и престанку 
функција судија, председника судова, судија поротника, премештају и 
упућивању судија, именовању и разрешењу чланова дисциплинских 
органа. 
Против одлуке Високог савета судства из става 5. овог члана може се 
уложити жалба Уставном суду у случају прописаном законом. 

2. Овим амандманом додају се назив члана 155в и члан 155в у Устав 
Републике Србије. 

АМАНДМАН ХХII 
1. Положај, надлежност, оснивање и организација јавних тужилаштава 

Јавно тужилаштво је самосталан и независан државни орган који гони 
учиниоце кривичних и других кажњивих дела и врши друге надлежности 
којима се штити јавни интерес одређен законом. Јавно тужилаштво руководи 
криминалистичком полицијом, у складу са законом. 
Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, 
општеприхваћених правила међународног права, потврђених међународних 
уговора и праксе међународних тела која надзиру примену међународних 
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стандарда људских права, закона и других општих аката, када је то 
предвиђено законом. 
Нико изван јавног тужилаштва не може утицати на вршење 
јавнотужилачке функције. 
Оснивање, организација, надлежност, уређење и састав јавног тужилаштва 
уређују се законом. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 156. и члан 156. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН XXIII 
1. Врховни јавни тужилац и руководиоци јавних тужилаштава 

Свако јавно тужилаштво има свог руководиоца. 
Врховним јавним тужилаштвом руководи Врховни јавни тужилац. 
Врховно јавно тужилаштво врши надлежност јавног тужилаштва у оквиру 
права и дужности Републике Србије. 
Врховног јавног тужиоца бира Високи савет тужилаштва на период од 
седам година, без могућности поновног избора. 
Руководиоце јавних тужилаштава бира Високи савет тужилаштва на период 
од пет година, без могућности поновног избора. 
Врховни јавни тужилац и руководиоци јавних тужилаштава бирају се на 
начин, под условима и у поступку којима се обезбеђују интегритет, 
стручност и самосталност у обављању њихове функције. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 157. и члан 157. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН ХХIV 
1. Јавни тужиоци 

Функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац. Јавног тужиоца бира 
Високи савет тужилаштва. 
Јавни тужилац ужива сталност у обављању своје функције. 
Јавни тужилац се бира на начин, под условима и у поступку којима се 
обезбеђују интегритет, стручност и самосталност у обављању његове 
функције. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 158. и члан 158. Устава 
Републике Србије. 
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АМАНДМАН XXV 
1. Одговорност јавних тужилаштава 

Јавна тужилаштва одговарају за свој рад Врховном јавном тужилаштву, а 
нижа јавна тужилаштва и непосредно вишем јавном тужилаштву. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 159. и члан 159. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН XXVI 
1. Престанак функције 

Јавном тужиоцу престаје функција на лични захтев, трајним губитком радне 
способности за вршење јавнотужилачке функције, наступањем законом 
прописаних услова, губитком држављанства Републике Србије или 
разрешењем. Јавни тужилац се разрешава ако буде осуђен за кривично дело 
на казну затвора од најмање шест месеци или ако је у дисциплинском 
поступку утврђено да је учинио тежак дисциплински прекршај који, према 
оцени Високог савета тужилаштва, озбиљно штети угледу јавнотужилачке 
функције или поверењу јавности у јавно тужилаштво. 
Јавни тужилац може бити разрешен због нестручности ако у знатном 
броју предмета, према оцени Високог савета тужилаштва, не испуњава 
мерила успешности. 
Јавни тужилац може бити разрешен на начин, под условима и у поступку 
који не угрожавају самосталност и независност јавног тужилаштва. 
Врховном јавном тужиоцу и руководиоцу јавног тужилаштва функција 
престаје и истеком периода на који је изабран, после чега наставља рад као 
јавни тужилац. Против одлуке Високог савета тужилаштва о престанку 
функције Врховни јавни тужилац, руководилац јавног тужилаштва и јавни 
тужилац имају право жалбе Уставном суду. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 160. и члан 160. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН XXVII 
1. Имунитет јавних тужилаца 

Врховни јавни тужилац, руководилац јавног тужилаштва и јавни тужилац не 
могу бити позвани на одговорност за изражено мишљење или одлуку донету 
у вези са вршењем јавнотужилачке функције, осим ако учине кривично дело 
кршење закона од стране јавног тужиоца. Поступак за то кривично дело не 
може се покренути без одобрења Високог савета тужилаштва. 
Врховни јавни тужилац, руководилац јавног тужилаштва и јавни тужилац не 
могу без одобрења Високог савета тужилаштва бити лишени слободе у 
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поступку покренутом због сумње да су учинили кривично дело учињено у 
вези са вршењем функције. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 161. и члан 161. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН ХХVIII 
1. Неспојивост функције 

Законом се уређује које су функције, послови или приватни интереси 
неспојиви са јавнотужилачком функцијом. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 162. и члан 162. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН ХХIX 
1. Удруживање и јавно деловање  

Јавни тужиоци имају право на удруживање у струковна и стручна удружења 
и на јавно деловање ради унапређења струке и заштите самосталности и 
независности јавних тужилаштва и самосталности јавних тужилаца. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 163. и члан 163. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН ХХХ 
1. Положај, састав и избор Високог савета тужилаштва 

Високи савет тужилаштва је самосталан и независан орган. 
Високи савет тужилаштва чине Врховни јавни тужилац, седам јавних 
тужилаца и три истакнута правника. Седам јавних тужилаца бирају сви 
јавни тужиоци тако да се обезбеди сразмерна заступљеност различитих 
врста тужилаштава. Два истакнута правника бира Народна скупштина 
између четири кандидата са најмање петнаест година радног искуства у 
правној струци, које двотрећинском већином предлаже надлежни одбор 
Народне скупштине. Једног истакнутог правника бирају сви правни 
факултети из реда редовних професора права. Избор чланова Високог савета 
тужилаштва уређује се законом. 
Руководилац јавног тужилаштва не може бити члан Високог савета 
тужилаштва. Чланови Високог савета тужилаштва не могу бити чланови 
политичких странака. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 164. и члан 164. Устава 
Републике Србије. 
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АМАНДМАН ХХХI 
1. Мандат чланова Високог савета тужилаштва 

Мандат чланова Високог савета тужилаштва, осим мандата Врховног јавног 
тужиоца, траје пет година. 
Исто лице не може бити поново бирано у Високи савет тужилаштва. 
Члану Високог савета тужилаштва престаје мандат пре истека времена на 
које је биран на лични захтев или ако буде осуђен за кривично дело на казну 
затвора. Члану који је јавни тужилац престаје мандат и престанком 
јавнотужилачке функције, а члану који није јавни тужилац и ако трајно 
изгуби радну способност за вршење функције члана Високог савета 
тужилаштва. 
Одлуку о престанку мандата члана Високог савета тужилаштва доноси 
Високи савет тужилаштва. 
Против одлуке из става 4. овог члана дозвољена је жалба Уставном суду. 

2. Овим амандманом замењују се назив члана 165. и члан 165. Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН ХХХII 
1. Имунитет чланова Високог савета тужилаштва 

Члан Високог савета тужилаштва не може бити позван на одговорност за 
мишљење изнето у поступку пред Високим саветом тужилаштва и за 
гласање приликом доношења одлуке Високог савета тужилаштва, осим ако 
учини кривично дело у вези са вршењем функције члана Високог савета 
тужилаштва. 
Члан Високог савета тужилаштва не може без одобрења Високог савета 
тужилаштва бити лишен слободе у поступку покренутом због учињеног 
кривичног дела у вези са вршењем функције члана Високог савета 
тужилаштва. 

2. Овим амандманом додају се назив члана 165а и члан 165а Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН ХХХIII 
1. Председник Високог савета тужилаштва 

Високи савет тужилаштва има председника. 
Председник се бира из реда јавних тужилаца који су чланови Високог 
савета тужилаштва. 
Врховни јавни тужилац не може бити председник Врховног савета 
тужилаштва. 
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2. Овим амандманом додају се назив члана 165б и члан 165б Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН ХХХIV 
1. Надлежност Високог савета тужилаштва 

Високи савет тужилаштва: 
1. стара се о самосталности и независности јавног тужилаштва, 
2. стара се о самосталности врховног јавног тужиоца, руководилаца 

јавних тужилаштава и јавних тужилаца, 
3. стара се о поштовању забране утицаја на вршење јавнотужилачке 

функције, 
4. утврђује потребан број јавних тужилаца и јавнотужилачких помоћника, 
5. бира Врховног јавног тужиоца, руководиоце јавних тужилаштава и јавне 

тужиоце и одлучује о престанку њихове функције, 
6. именује и разрешава чланове дисциплинских органа, 
7. одлучује о правном леку о избору јавних тужилаца због повреде 

правила процедуре, 
8. одлучује о премештају и упућивању јавног тужиоца, 
9. одлучује о имунитету и неспојивости вршења других послова са 

јавнотужилачком функцијом, 
10. одлучује о жалбама изјављеним на одлуке дисциплинске комисије, 
11. има право да предлаже законе и даје мишљења о предлозима  

закона и важећим законима који се односе на статус јавних тужилаца 
и рад тужилаштва, 

12. предлаже буџетска средства за рад Високог савета тужилаштва и јавног 
тужилаштва и самостално располаже тим средствима, 

13. доноси Етички кодекс јавних тужилаца и бира Етички одбор јавних 
тужилаца, 

14. доноси Тужилачки пословник након претходно прибављеног 
мишљења надлежног министарства, 

15. доноси критеријуме за избор и напредовање јавних тужилаца, 
16. вреднује рад руководилаца јавних тужилаштва, јавних тужилаца и 

јавнотужилачких помоћника, 
17. разматра полугодишње и годишње извештаје о раду јавног тужилаштва, 
18. подноси Народној скупштини и Влади годишњи извештај о раду јавних 

тужилаштава, 
19. одлучује о осталим питањима положаја Врховног јавног тужиоца, 

руководилаца јавних тужилаштава и јавних тужилаца, 
20. врши и друге послове одређене Уставом и законом. 
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2. Овим амандманом додају се назив члана 165в и члан 165в Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН ХХХV 
1. Рад и начин одлучивања Високог савета тужилаштва 

Рад Високог савета тужилаштва је јаван. Јавност је могуће искључити само 
у складу са Уставом и законом. 
Високи савет тужилаштва одлучује већином гласова чланова на седници на 
којој је присутна већина његових чланова. 
Високи савет тужилаштва одлучује већином гласова свих чланова о избору 
председника Високог савета тужилаштва, Врховног јавног тужиоца, 
руководилаца јавних тужилаштава и јавних тужилаца, о премештају и 
разрешењу јавних тужилаца. 
Високи савет тужилаштва дужан је да своје одлуке образложи и јавно 
објави. Високи савет тужилаштва у законом предвиђеном поступку и на 
основу мерила утврђених у складу са законом доноси одлуке о избору и 
престанку функција Врховног јавног тужиоца, руководилаца јавних 
тужилаштава и јавних тужилаца, о премештају и упућивању јавних 
тужилаца, о именовању и разрешењу чланова дисциплинских органа. 
Против одлуке Високог савета тужилаштва из става 5. овог члана може се 
уложити жалба Уставном суду у случају прописаном законом. 

2. Овим амандманом додају се назив члана 165г и члан 165г Устава 
Републике Србије. 

АМАНДМАН XXXVI 
1. Пет судија Уставног суда бира Народна скупштина, пет именује 

председник Републике, а пет општа седница Врховног суда. 
Народна скупштина бира пет судија Уставног суда између 10 кандидата које 
предложи председник Републике, председник Републике именује пет 
судија Уставног суда између 10 кандидата које предложи Народна 
скупштина, а општа седница Врховног суда именује пет судија између 10 
кандидата које на заједничкој седници предложе Високи савет судства и 
Високи савет тужилаштва. 

2. Овим амандманом замењује се члан 172. ст. 2. и 3. Устава Републике 
Србије. 



 

МОДЕЛ  
УСТАВНОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

Члан 1. 
Члан 4. Устава мења се и гласи: 
„У Републици Србији власт је организована на начелу поделе власти на 

законодавну, извршну и судску. 
Однос три гране власти уређен је Уставом. 
Надлежности свих органа власти одређене су и ограничене Уставом и 

законом, у складу са начелом владавине права. 
Ниједан орган не може присвојити власт која је Уставом поверена другом 

органу власти.“ 

Члан 2. 
У члану 99. став 2. тачка 3. Устава, речи „3. бира председника Врховног 

касационог суда, председнике судова, Републичког јавног тужиоца, јавне 
тужиоце, судије и заменике јавних тужилаца, у складу са Уставом,“ бришу се. 

Досадашње тач. 4. 5. и 6. постају тач. 3. 4. и 5. 

Члан 3. 
У члану 105. став 2. Устава тач. 12. и 13. мењају се и гласе: 
„12. бира два истакнута правника у Високи савет судства,  
  13. бира два истакнута правника у Високи савет тужилаштва,“.  
У ставу 3. додаје се нова тачка 7. која гласи: 
„7. судови, Високи савет судства, јавно тужилаштво и Високи савет  
  тужилаштва,“. 
Досадашња тачка 7. постаје тачка 8. 

Члан 4. 
У делу петом Устава, одељак 7. мења се и гласи: 
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„Положај судске власти 
Члан 142. 

Носиоци судске власти су судови. Судови су самостални и независни у свом 
раду. Судска власт обезбеђује владавину права стручном применом правних 
норми на непристрасан, правичан и ефикасан начин. 

Судска власт је јединствена на територији Републике Србије. 

Начела судства 
Члан 143. 

Судови суде на основу Устава, општеприхваћених правила међународног 
права, потврђених међународних уговора и праксе међународних тела која 
надзиру примену међународних стандарда људских права, закона и других општих 
аката, када је то предвиђено законом. 

Суд суди у већу. Законом се може предвидети да у одређеним стварима суди 
судија појединац. 

Законом се може предвидети да у суђењу учествују и судије поротници. 
Расправљање пред судом и објављивање судских одлука јавно је и може се 
ограничити само у складу са Уставом и законом. 

Судске одлуке се доносе у име Републике Србије. 
Судске одлуке могу преиспитивати само Уставом и законом одређен суд у 

законом прописаном поступку и Уставни суд у поступку по уставној жалби. 
Судијама се предмети у рад распоређују према унапред утврђеним 

правилима, од чега се може одступити само у случајевима предвиђеним законом. 
Плате судија се одређују законом и не могу се смањивати. Судови и Високи 

савет судства имају свој буџет. 

Врсте и уређење судова 

Члан 144. 

Судска власт у Републици Србији припада судовима опште и посебне 
надлежности. 

Судови опште надлежности су основни судови, виши судови и апелациони 
судови. 

Врсте судова посебне надлежности уређују се законом. Врховни суд је 
највиши суд у Републици Србији. Седиште Врховног суда је у Београду. 

Врховни суд обезбеђује уједначење судске праксе и јединствену примену 
права кроз своју судску праксу. 

Оснивање, организација, надлежност, уређење и састав судова уређују се 
законом, у складу са Уставом. 

Забрањено је оснивање привремених, преких или ванредних судова. 
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Независност судија 

Члан 145. 

Судија је у вршењу судијске функције независан и суди на основу 
Устава, општеприхваћених правила међународног права, потврђених 
међународних уговора и праксе међународних тела која надзиру примену 
међународних стандарда људских права, закона и других општих аката, када је то 
предвиђено законом. 

Забрањен је сваки утицај на судију у вршењу судијске функције. 

Сталност судијске функције 
Члан 146. 

Судијска функција је стална и траје од избора за судију до наступања 
услова за престанак судијске функције. 

Услови за избор судија 

Члан 147. 

Високи савет судства бира судије судова опште и посебне надлежности, у 
складу са Уставом и законом. 

За судију може бити изабран држављанин Републике Србије који 
испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни 
факултет, положио правосудни испит, има радно искуство потребно за одређени 
суд и који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције. 

Услови за избор и мандат судија поротника уређују се законом.  

Престанак судијске функције 
Члан 148. 

Судији престаје судијска функција на лични захтев, трајним губитком 
радне способности за вршење судијске функције, наступањем законом 
прописаних услова, губитком држављанства Републике Србије или разрешењем. 

Судија се разрешава ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора од 
најмање шест месеци или или уколико је у дисциплинском поступку утврђено да 
је учинио тежак дисциплински прекршај који, према оцени Високог савета 
судства, озбиљно штети угледу судијске функције или поверењу јавности у судове.  

Судија може бити разрешен због нестручности ако у значајном броју 
предмета, према оцени Високог савета судства, не испуњава мерила успешности. 

Против одлуке Високог савета судства о престанку функције судија има 
право жалбе Уставном суду. 
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Непреместивост судије 
Члан 149. 

Судија врши судијску функцију у суду за који је изабран и само уз своју 
сагласност може бити премештен или упућен у други суд. 

У случају укидања суда или претежног дела надлежности суда за који је 
изабран, судија може, изузетно, без своје сагласности, бити трајно премештен или 
упућен у други суд исте врсте и степена или другог степена, уз гарантовање плате 
коју је имао у суду из кога је премештен, ако је повољнија по њега. 

Суду је укинут претежни део надлежности ако је услед промене стварне 
надлежности или оснивања новог суда смањен потребан број судија у суду. 

Имунитет 
Члан 150. 

Судија и судија поротник не може бити позван на одговорност за изражено 
мишљење или гласање приликом доношења судске одлуке, осим ако учини 
кривично дело кршење закона од стране судије. 

Судија не може бити лишен слободе у поступку покренутом због кривичног 
дела учињеног у вршењу судијске функције без одобрења Високог савета судства. 

Неспојивост судијске функције 

Члан 151. 

Законом се уређује које су функције, послови или приватни интереси 
неспојиви са судијском функцијом, функцијом председника суда и функцијом 
судије поротника. 

Право на удруживање и јавно деловање 

Члан 152. 
Судије имају право на удруживање у струковна и стручна удружења 

и на јавно деловање ради унапређења струке и заштите самосталности и 
независности судова и судија. 

Председник Врховног суда и председници судова 

Члан 152а 

Председника Врховног суда бира Високи савет судства, након прибављеног 
мишљења опште седнице Врховног суда. 

Председник Врховног суда бира се на период од пет година, без могућности 
поновног избора. 

Председнике судова бира Високи савет судства на период од пет година, без 
могућности поновног избора. 
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Председнику Врховног суда и председницима судова престаје функција пре 
истека времена на које су изабрани на лични захтев, наступањем законом 
прописаних услова или разрешењем из законом прописаних разлога за разрешење 
председника суда. 

Одлуку о престанку функције председника суда доноси Високи савет 
судства, у складу са законом. 

Против одлуке Високог савета судства о престанку функције председник 
суда има право жалбе Уставном суду.“ 

Члан 5. 
У делу петом Устава, одељак 8. мења се и гласи:  

„Положај, састав и избор Високог савета судства 

Члан 153. 

Високи савет судства је самосталан и независан орган који обезбеђује и 
јемчи самосталност и независност судова и судија. 

Високи савет судства чине председник Врховног суда, седам судија и три 
истакнута правника. Седам судија бирају судије, водећи рачуна о сразмерној 
заступљености судова. Два истакнута правника бира Народна скупштина између 
четири кандидата са најмање петнаест година радног искуства у правној струци, 
које двотрећинском већином предлаже надлежни одбор Народне скупштине. 
Једног истакнутог правника бирају сви правни факултети из реда редовних 
професора права. Избор чланова Високог савета судства уређује се законом. 

Председници судова не могу бити изборни чланови Високог савета судства. 
Чланови Високог савета судства не могу бити чланови политичких странака.  

Мандат чланова Високог савета судства 

Члан 154. 

Мандат чланова Високог савета судства, осим мандата председника 
Врховног суда, траје пет година. 

Исто лице не може бити поново бирано у Високи савет судства. 
Члану Високог савета судства престаје мандат пре истека времена на које је 

биран на лични захтев или ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора. 
Члану који је судија престаје мандат и престанком судијске функције, а члану који 
није судија и ако трајно изгуби радну способност за вршење функције члана 
Високог савета судства. 

Одлуку о престанку мандата чланова Високог савета судства доноси 
Високи савет судства. 

Против одлуке из става 4. овог члана дозвољена је жалба Уставном суду. 
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Имунитет чланова Високог савета судства 
Члан 155. 

Члан Високог савета судства не може бити позван на одговорност за 
мишљење изнето у поступку пред Високим саветом судства и за гласање 
приликом доношења одлуке Високог савета судства, осим ако учини кривично 
дело у вези са вршењем функције члана Високог савета судства. 

Члан Високог савета судства не може без одобрења Високог савета судства 
бити лишен слободе у поступку покренутом због сумње да је учинио кривично 
дело у вези са вршењем функције члана Високог савета судства. 

Председник Високог савета судства 

Члан 155а 

Високи савет судства има председника. 
Председник се бира из реда судија који су чланови Високог савета судства. 

Председник Врховног суда не може бити председник Високог савета судства. 

Надлежност Високог савета судства 

Члан 155б  

Високи савет судства: 
1. стара се о самосталности и независности судија, 
2. утврђује потребан број судија и судија поротника, 
3. бира председника Врховног суда, председнике судова, судије и судије 

поротнике и одлучује о престанку њихове функције, 
4. именује и разрешава чланове дисциплинских органа, 
5. одлучује о правном леку о избору судија због повреде правила 

процедуре, 
6. одлучује о премештају и упућивању судија, 
7. одлучује о имунитету и неспојивости вршења других послова са 

судијском функцијом, 
8. одлучује о жалбама изјављеним на одлуке дисциплинске комисије, 
9. има право да предлаже законе и даје мишљења о предлозима 

закона и важећим законима који се односе на статус судија и рад 
судова, 

10. предлаже буџетска средства за рад Високог савета судства и судова и 
самостално располаже тим средствима, 

11. доноси Етички кодекс судија и бира Етички одбор судија, 
12. доноси Судски пословник по претходно прибављеном мишљењу 

надлежног министарства, 
13. доноси критеријуме за избор и напредовање судија, 
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14. вреднује рад судија и председника судова, 
15. разматра полугодишње и годишње извештаје о раду судова, 
16. подноси Народној скупштини и Влади годишњи извештај о раду судова, 
17. одлучује о осталим питањима положаја судија, председника суда и 

судија поротника, 
18. врши и друге послове одређене Уставом и законом. 

Рад и начин одлучивања Високог савета судства 

Члан 155в 

Рад Високог савета судства је јаван. Јавност је могуће искључити само у 
складу са Уставом и законом. 

Високи савет судства одлучује већином гласова чланова на седници на којој 
је присутна већина његових чланова. 

Високи савет судства одлучује већином гласова свих чланова о избору 
председника Високог савета судства, председника Врховног суда, председника 
судова и судија, премештају и разрешењу судија. 

Високи савет судства дужан је да своје одлуке образложи и јавно објави. 
Високи савет судства у законом предвиђеном поступку и на основу мерила 

утврђених у складу са законом доноси одлуке о избору и престанку функција 
судија, председника судова, судија поротника, премештају и упућивању судија, 
именовању и разрешењу чланова дисциплинских органа. 

Против одлуке Високог савета судства из става 5. овог члана може се 
уложити жалба Уставном суду у случају прописаном законом.“ 

Члан 6. 
У делу петом Устава, одељак 9. мења се и гласи: 

„Положај, надлежност, оснивање и организација јавних тужилаштва 

Члан 156. 

Јавно тужилаштво је самосталан и независан државни орган који гони 
учиниоце кривичних и других кажњивих дела и врши друге надлежности којима 
се штити јавни интерес одређен законом. Јавно тужилаштво руководи 
криминалистичком полицијом, у складу са законом. 

Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, 
општеприхваћених правила међународног права, потврђених међународних 
уговора и праксе међународних тела која надзиру примену међународних 
стандарда људских права, закона и других општих аката, када је то предвиђено 
законом. 

Нико изван јавног тужилаштва не може утицати на вршење јавнотужилачке 
функције. 
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Оснивање, организација, надлежност, уређење и састав јавног тужилаштва 
уређују се законом. 

Врховни јавни тужилац и руководиоци јавних тужилаштава 

Члан 157. 

Свако јавно тужилаштво има свог руководиоца. 
Врховним јавним тужилаштвом руководи врховни јавни тужилац. 
Врховно јавно тужилаштво врши надлежност јавног тужилаштва у оквиру 

права и дужности Републике Србије. 
Врховног јавног тужиоца бира Високи савет тужилаштва на период од 

седам година, без могућности поновног избора. 
Руководиоце јавних тужилаштава бира Високи савет тужилаштва на 

период од пет година, без могућности поновног избора. 
Врховни јавни тужилац и руководиоци јавних тужилаштава бирају се на 

начин, под условима и у поступку којима се обезбеђују интегритет, стручност и 
самосталност у обављању њихове функције. 

Јавни тужиоци 

Члан 158.  

Функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац. 
Јавног тужиоца бира Високи савет тужилаштва. 
Јавни тужилац ужива сталност у обављању своје функције. 
Јавни тужилац бира се на начин, под условима и у поступку којима се 

обезбеђују интегритет, стручност и самосталност у обављању његове функције. 

Одговорност јавних тужилаштава 
Члан 159. 

Јавна тужилаштва одговарају за свој рад Врховном јавном тужилаштву, а 
нижа јавна тужилаштва и непосредно вишем јавном тужилаштву. 

Престанак функције 

Члан 160. 

Јавном тужиоцу престаје функција на лични захтев, трајним губитком радне 
способности за вршење јавнотужилачке функције, наступањем законом 
прописаних услова, губитком држављанства Републике Србије или разрешењем. 

Јавни тужилац се разрешава ако буде осуђен за кривично дело на казну 
затвора од најмање шест месеци или ако је у дисциплинском поступку утврђено да 
је учинио тежак дисциплински прекршај који, према оцени Високог савета 



Модел уставног закона о изменама и допунама Устава Републике Србије 

27 

тужилаштва, озбиљно штети угледу јавнотужилачке функције или поверењу 
јавности у јавно тужилаштво. 

Јавни тужилац може бити разрешен због нестручности ако у знатном броју 
предмета, према оцени Високог савета тужилаштва, не испуњава мерила 
успешности. 

Јавни тужилац може бити разрешен на начин, под условима и у поступку 
који не угрожавају самосталност и независност јавног тужилаштва. 

Врховном јавном тужиоцу и руководиоцу јавног тужилаштва функција 
престаје и истеком периода на који је изабран, после чега наставља рад као јавни 
тужилац. 

Против одлуке Високог савета тужилаштва о престанку функције Врховни 
јавни тужилац, руководилац јавног тужилаштва и јавни тужилац имају право 
жалбе Уставном суду. 

Имунитет јавних тужилаца 

Члан 161. 

Врховни јавни тужилац, руководилац јавног тужилаштва и јавни тужилац не 
могу бити позвани на одговорност за изражено мишљење или одлуку донету 
у вези са вршењем јавнотужилачке функције, осим ако учине кривично дело 
кршење закона од стране јавног тужиоца. Поступак за то кривично дело не може 
се покренути без одобрења Високог савета тужилаштва. 

Врховни јавни тужилац, руководилац јавног тужилаштва и јавни тужилац не 
могу без одобрења Високог савета тужилаштва бити лишени слободе у поступку 
покренутом због сумње да су учинили кривично дело учињено у вези са вршењем 
функције. 

Неспојивост функције 
Члан 162. 

Законом се уређује које су функције, послови или приватни интереси 
неспојиви са јавнотужилачком функцијом. 

Удруживање и јавно деловање  

Члан 163. 

Јавни тужиоци имају право на удруживање у струковна и стручна удружења 
и на јавно деловање ради унапређења струке и заштите самосталности и 
независности јавних тужилаштва и самосталности јавних тужилаца. 
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Положај, састав и избор Високог савета тужилаштва 

Члан 164. 

Високи савет тужилаштва је самосталан и независан орган. 
Високи савет тужилаштва чине Врховни јавни тужилац, седам јавних 

тужилаца и три истакнута правника. Седам јавних тужилаца бирају сви јавни 
тужиоци тако да се обезбеди сразмерна заступљеност различитих врста 
тужилаштава. Два истакнута правника бира Народна скупштина између четири 
кандидата са најмање петнаест година радног искуства у правној струци, које 
двотрећинском већином предлаже надлежни одбор Народне скупштине. Једног 
истакнутог правника бирају сви правни факултети из реда редовних професора 
права. Избор чланова Високог савета тужилаштва уређује се законом. 

Руководилац јавног тужилаштва не може бити члан Високог савета 
тужилаштва. Чланови Високог савета тужилаштва не могу бити чланови 
политичких странака. 

Мандат чланова Високог савета тужилаштва 

Члан 165. 

Мандат чланова Високог савета тужилаштва, осим мандата Врховног јавног 
тужиоца, траје пет година. 

Исто лице не може бити поново бирано у Високи савет тужилаштва. 
Члану Високог савета тужилаштва престаје мандат пре истека времена на 

које је биран на лични захтев или ако буде осуђен за кривично дело на казну 
затвора. Члану који је јавни тужилац престаје мандат и престанком јавнотужилачке 
функције, а члану који није јавни тужилац и ако трајно изгуби радну способност за 
вршење функције члана Високог савета тужилаштва. 

Одлуку о престанку мандата члана Високог савета тужилаштва доноси 
Високи савет тужилаштва. 

Против одлуке из става 4. овог члана дозвољена је жалба Уставном суду.  

Имунитет чланова Високог савета тужилаштва 

Члан 165а 

Члан Високог савета тужилаштва не може бити позван на одговорност за 
мишљење изнето у поступку пред Високим саветом тужилаштва и за гласање 
приликом доношења одлуке Високог савета тужилаштва, осим ако учини 
кривично дело у вези са вршењем функције члана Високог савета тужилаштва. 

Члан Високог савета тужилаштва не може без одобрења Високог савета 
тужилаштва бити лишен слободе у поступку покренутом због учињеног кривичног 
дела у вези са вршењем функције члана Високог савета тужилаштва. 
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Председник Високог савета тужилаштва 

Члан 165б  

Високи савет тужилаштва има председника. 
Председник се бира из реда јавних тужилаца који су чланови Високог савета 

тужилаштва. 
Врховни јавни тужилац не може бити председник Врховног савета 

тужилаштва. 

Надлежност Високог савета тужилаштва 

Члан 165в  

Високи савет тужилаштва: 
1. стара се о самосталности и независности јавног тужилаштва, 
2. стара се о самосталности Врховног јавног тужиоца, руководилаца 

јавних тужилаштава и јавних тужилаца, 
3. стара се о поштовању забране утицаја на вршење јавнотужилачке 

функције, 
4. утврђује потребан број јавних тужилаца и јавнотужилачких помоћника, 
5. бира Врховног јавног тужиоца, руководиоце јавних тужилаштава и јавне 

тужиоце и одлучује о престанку њихове функције, 
6. именује и разрешава чланове дисциплинских органа, 
7. одлучује о правном леку о избору јавних тужилаца због повреде 

правила процедуре, 
8. одлучује о премештају и упућивању јавног тужиоца, 
9. одлучује о имунитету и неспојивости вршења других послова са 

јавнотужилачком функцијом, 
10. одлучује о жалбама изјављеним на одлуке дисциплинске комисије, 
11. има право да предлаже законе и даје мишљења о предлозима 

закона и важећим законима који се односе на статус јавних тужилаца 
и рад тужилаштва, 

12. предлаже буџетска средства за рад Високог савета тужилаштва и јавног 
тужилаштва и самостално располаже тим средствима, 

13. доноси Етички кодекс јавних тужилаца и бира Етички одбор јавних 
тужилаца, 

14. доноси Тужилачки пословник по претходно прибављеном мишљењу 
надлежног министарства, 

15. доноси критеријуме за избор и напредовање јавних тужилаца, 
16. вреднује рад руководилаца јавних тужилаштва, јавних тужилаца и 

јавнотужилачких помоћника, 
17. разматра полугодишње и годишње извештаје о раду јавног тужилаштва, 
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18. подноси Народној скупштини и Влади годишњи извештај о раду јавних 
тужилаштава, 

19. одлучује о осталим питањима положаја Врховног јавног тужиоца, 
руководилаца јавних тужилаштава и јавних тужилаца, 

20. врши и друге послове одређене Уставом и законом. 

Рад и начин одлучивања Високог савета тужилаштва 

Члан 165г 

Рад Високог савета тужилаштва је јаван. Јавности је могуће искључити само 
у складу са Уставом и законом. 

Високи савет тужилаштва одлучује већином гласова чланова на седници на 
којој је присутна већина његових чланова. 

Високи савет тужилаштва одлучује већином гласова свих чланова о избору 
председника Високог савета тужилаштва, Врховног јавног тужиоца, руководилаца 
јавних тужилаштава и јавних тужилаца, о премештају и разрешењу јавних 
тужилаца. 

Високи савет тужилаштва дужан је да своје одлуке образложи и јавно објави. 
Високи савет тужилаштва у законом предвиђеном поступку и на основу мерила 
утврђених у складу са законом доноси одлуке о избору и престанку функција 
Врховног јавног тужиоца, руководилаца јавних тужилаштава и јавних тужилаца, о 
премештају и упућивању јавних тужилаца, о именовању и разрешењу чланова 
дисциплинских органа. 

Против одлуке Високог савета тужилаштва из става 5. овог члана може се 
уложити жалба Уставном суду у случају прописаном законом.“ 

Члан 7. 
У члану 172. Устава, ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 
„Пет судија Уставног суда бира Народна скупштина, пет именује 

председник Републике, а пет општа седница Врховног суда. 
Народна скупштина бира пет судија Уставног суда између 10 кандидата које 

предложи председник Републике, председник Републике именује пет судија 
Уставног суда између 10 кандидата које предложи Народна скупштина, а општа 
седница Врховног суда именује пет судија између 10 кандидата које на заједничкој 
седници предложе Високи савет судства и Високи савет тужилаштва.“ 

Члан 8. 
Овај уставни закон ступа на снагу даном проглашења у Народној 

скупштини. 
 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 

На основу члана 203. став 1. Устава Републике Србије (у даљем тексту Устав 
РС), Влада Републике Србије је 12. децембра 2020. године поднела Предлог за 
промену Устава РС Народној скупштини. На седници одржаној 7. јуна 2021. 
године Народна скупштина је усвојила Предлог за промену Устава РС. 

Полазећи од члана 203. став 5. Устава РС, сходно којем се приступа изради, 
односно разматрању акта о промени Устава, израђени су Модел амандмана на 
Устав РС и Модел уставног закона о изменама и допунама Устава РС 
(алтернативна форма промене Устава). 

II. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖУ ПРОМЕНЕ 
УСТАВА РС 

Поједине одредбе Устава РС о правосуђу и пратећи Уставни закон за 
спровођење Устава били су изложени критици стручне и шире јавности већ од 
момента усвајања. Потребу за њиховом променом потврдило је и време, како због 
њихове опште неусклађености са фундаменталним принципима на којима 
функционишу уставне демократије и достигнутим нивоом владавине права, тако и 
због процеса европских интеграција. 

Влада Републике Србије предложила је да се промене одредбе члана 4. 
Устава РС и одредбе Устава РС које се односе на судове и јавна тужилаштва, 
односно чланови 142–165. Устава РС, и да се, последично, промене и одредбе 
члана 99. Устава РС (Надлежност Народне скупштине), члана 105. Устава РС 
(Начин одлучивања у Народној скупштини) и одредбе члана 172. Устава РС 
(Избор и именовање судија Уставног суда). 

Промене које се предлажу Моделом амандмана тичу се измена наведених 
одредаба и одређених допуна Устава у деловима који се односе на судове и јавно 
тужилаштво. Модел уставног закона о изменама и допунама Устава РС садржи 
идентична решења, само је форма у којој се предлаже њихово усвајање различита. 

Разлози због који се предлажу промене Устава РС суштинског су и 
формалног карактера.  

У суштинском смислу, решења садржана у предложеним моделима аката за 
промену Устава РС полазе од јавног интереса грађана Србије да правне спорове 
решавају независне и непристрасне судије и да судска заштита људских и 
мањинска права буде поверена независним и непристрасним судијама. Имајући у 
виду да је Уставом РС утврђено да су демократија и владавина права међу 
основним вредностима на којима се заснива Републике Србија, а да у уставним 
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демократијама начело поделе власти подразумева да судска власт у вршењу 
судијске функције мора бити независна од законодавне и извршне власти, 
предложеним променама ће се отклонити могућност политичког утицаја 
законодавних и извршних органа на судове који су носиоци судске власти јер то 
важећа уставна решења не спречавају. Иако се појам независног судстава може 
тумачити на више начина, независност судства, у принципу, подразумева 
остваривање два основна циља: да само судије могу да пресуђују и да је приликом 
пресуђивања судија везан само Уставом, законом и другим изворима права 
утврђеним Уставом. Предложене промене јемче остваривање тих циљева. 

У односу на положај тужилаштва, промене које се предлажу уздижу јавно 
тужилаштво у ранг независног, а не само самосталног органа, како је то 
предвиђено важећим уставним решењима. Та суштинска промена резултат је 
централне улоге коју је недавно уведени систем тужилачке истраге доделио јавним 
тужиоцима у Републици Србији, као и улоге тужилаца у поједностављеним 
формама поступања у кривичним стварима. Имајући у виду такав положај 
тужилаштва, интерес грађана Србије јесте да истраге у кривичним поступцима 
воде не само самостални већ и независни јавни тужиоци, што важећа уставна 
решења не омогућавају. 

У формалном смислу, Србија је усвојила стратешке документе којима се 
обавезала да приступи променама Устава које се односе на правосуђе, и то 
усвајањем Националне стратегије реформе правосуђа (нарочито оне за 2013–2018. 
и 2019–2024. годину) и Акционог плана за преговарачко Поглавље 23 у процесу 
придруживања Европској унији. У Акционом плану за преговарачко Поглавље 23 
изричито је наведено да су препознати „недостатак независности судија и претеран 
политички утицај“ и да се приступило раду на изменама Устава РС како би се 
променило релевантно законодавство, омогућила независност правосуђа и 
размотрила „средства за максимално умањење ризика од политичког утицаја“. 
Према томе, основни разлог за промену Устава који се у том документу наводи 
јесу деполитизација и јачање независности правосуђа. Решењима садржаним у 
Моделу амандмана (односно Моделу уставног закона) постижу се циљеви 
зацртани у тим стратешким документима и омогућава се да се Република Србија 
недвосмислено окарактерише као демократска држава у којој се поштује 
владавина права јер је то један од услова за приступање било које државе 
Европској унији. 

Решења садржана у предложеним променама заснивају се на 
међународним стандардима и ставовима међународних организација или тела у 
вези са правосуђем, који су дати у Прилогу I, јавно доступним мишљењима 
домаће и међународне стручне јавности о Радном тексту амандмана на Устав РС 
(из 2018. године), истраживањима, анализама и предлозима органа правосуђа, 
струковних удружења, невладиних организација и професора правних факултета 
о променама Устава у области правосуђа. 
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III. ФОРМА ПРОМЕНЕ УСТАВА РС 

Уставом Републике Србије из 2006. године не одређује се форма акта о 
промени Устава нити је та форма одређена Пословником Народне скупштине. По 
узору на Устав Републике Србије из 1990. године и, посредством њега, на уставе 
социјалистичке Југославије, важећим Уставом Србије ревизионој уставотворној 
власти је препуштено да одабере одговарајућу форму акта о промени устава. 
Формалне промене устава могуће су у облику амандмана на устав и уставног 
закона о изменама и допунама устава. Уставни амандмани се додају на крају текста 
устава, тако да се првобитне одредбе устава у сваком тренутку могу упоредити са 
променама. Уставним законом о изменама и допунама устава директно се 
интервенише у текст устава, тако што се његове одредбе бришу, мењају или 
допуњују, у складу са уобичајеном нормативном техником „закона о изменама и 
допунама закона“. 

Техника уставних амандмана карактеристична је за англосаксонску 
уставност (САД, Ирска и др.), а техника уставног закона о изменама и допунама 
устава ближа је европскоконтиненталној уставноправној култури (Француска, 
Немачка, Швајцарска, Аустрија, Италија, Белгија, Пољска и др.). Амандманима је 
мењана и већина југословенских устава (из 1963, 1974. и 1992. године). Ту 
традицију су наставиле Северна Македонија и Црна Гора, док су Словенија и 
Хрватска своје важеће уставе мењале уставним законом. Имајући у виду да обе 
форме промене устава имају своје историјско и упоредноправно оправдање – 
надлежном одбору Народне скупштине понуђене су обе могућности. 

Напомињемо да је овде коришћена техника уставних амандмана имала у 
виду постојећу нумерацију чланова Устава РС и да у Моделу амандмана та 
нумерација није мењана. Међутим, предложеним променама обухваћена је и 
другачија систематизација уставних одредаба о правосуђу, па се материја нових 
решења не подудара увек са важећом систематизацијом. Због тога је у 
Образложењу појединачних амандмана, увек када је то потребно, наведено не само 
који се члан Устава РС мења него и којом се важећом уставном одредбом та 
материја регулише. 

С обзиром на то да Модел уставног закона о изменама и допунама Устава 
РС садржи идентичне предлоге као и Модел амандмана (само је форма промена 
другачија), објашњење појединачних амандмана односи се и на решења садржана 
у Моделу уставног закона. 

IV. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ АМАНДМАНА 

АМАНДМАНОМ I ‒ мења се члан 4. Устава којим се уређује подела 
власти. Постојеће одредбе члана 4. мањкаве су из два основна разлога. 

Прво, одредби о јединственом правном поретку, садржаној у ставу 1. члана 
4. није место у члану Устава којим се уређује систем поделе власти јер та одредба 
уређује систем правног поретка а не раздвајање државних функција како би се 
спречила злоупотреба власти, што је основни разлог постојања уставне гарантије 
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о подели власти. Напомињемо да је идентична одредба о јединственом правном 
поретку поновљена у члану 194. Устава РС у којем се говори о хијерархији 
прописа, па је треба, као сувишну и погрешно систематизовану, брисати у члану 4. 

Друго, широко постављене одредбе ст. 3. и 4. члана 4. у пракси су погрешно 
тумачене, а законодавна и извршна грана власти су их користиле као оправдање 
за мешање у рад судова. Одредба става 4. „судска власт је независна“ упућује на 
то да је у пресуђивању суд везан само законом и другим изворима права. Другим 
речима, том одредбом се другим државним органима, на пример, Влади, 
Народној скупштини или председнику Републике, забрањује да се мешају у рад 
судова. Погрешним тумачењем у пракси та уставна гарантија судске 
независности доведена је у питање јер се истицало да се у ставу 3. члана 4. 
истовремено предвиђа да се однос три гране власти заснива на равнотежи и 
међусобној контроли (правилније је говорити о кочницама, а не о контроли) те да 
је због тога утицај политичких институција на рад правосудних органа оправдан.  

Треба нагласити да се принципом кочница (контроле) и равнотеже, на 
којем се заснива однос између три гране власти, спречава злоупотреба власти, 
што се остварује бројним уставним механизмима, као што су изгласавање 
неповерења влади, распуштање скупштине, „импичмент“ председника, 
председнички вето на предлог закона, уставна контрола правних аката итд. Иако 
је контрола коју судска грана власти врши над радом законодавних и извршних 
органа мање приметна, то не значи да она не постоји: на пример, судске одлуке 
указују законодавцу на потребу измена или доношења нових закона или отклањају 
погрешну примену прописа од извршне власти, док судска заштита људских и 
мањинских права обезбеђује заштиту од ауторитарних политичких одлука или 
мера. Према томе, из перспективе уставне теорије, одредбе ст. 3. и 4. нису у 
колизији, с обзиром на то да све три гране власти различитим механизмима 
контролишу једна другу. Међутим, треба имати у виду да је одредба става 3. члана 
4. („однос три гране власти заснива се на равнотежи и међусобној контроли“) 
уџбеничког карактера и да се као таква не налази у уставима традиционалних 
демократија, какве су, на пример, Немачка, Француска или Италија. Иако су и те 
државе уредиле систем власти на начелу равнотеже и кочница (контроле), 
непостојање изричите уставне одредбе о томе није изазвало никакве проблеме у 
функционисању система поделе власти у тим државама. Имајући у виду да је 
одредба о којој је реч коришћена као рецепт за политизацију судства и да је 
деполитизација судства основни разлог уставних промена, да би се избегле било 
какве недоумице у систему функционисања поделе власти, треба је изоставити 
из уставног текста, а гарантију независног судства пребацити у део Устава којим 
се уређује положај судске гране власти.  

Полазећи од тога да уставне демократије, укључујући и Републику Србију, 
почивају на идеји заштите индивидуалне слободе, да је ограничена власт 
најзначајнији механизам заштите те слободе и да ограничене власти нема без 
система поделе власти, предложеним решењима у Амандману I: утврђује се 
подела власти као основ уређења државне власти у Републици Србији (став 1.); 
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забрањује мењање уставом утврђеног односа између три гране власти прописима 
нижег ранга како би се спречила дезавуација уставом успостављеног система 
кочница и равнотеже између три гране власти (став 2.); проглашава да је 
владавина права гаранција ограничене власти, односно да су у вршењу својих 
надлежности органи све три гране власти везани Уставом и законом (став 3.); 
забрањује концентрација моћи у рукама само једног органа власти (став 4.).  

АМАНДМАНОМ II – у члану 99. којим се уређује надлежност Народне 
скупштине - брише се тачка. 3. у ставу 2. којом се прописује да, у оквиру својих 
изборних права, Народна скупштина бира председника Врховног касационог 
суда, председнике судова, републичког јавног тужиоца, јавне тужиоце, судије и 
заменике јавних тужилаца, с обзиром на то да је, у складу са деполитизацијом 
правосуђа, избор носилаца судске власти поверен Врховном савету судства (у 
даљем тексту: ВСС, вид. Амандман XX), док је избор врховног јавног тужиоца и 
јавних тужилаца поверен Врховном савету тужилаштва (у даљем тексту: ВСТ, 
вид. Амандман XXXIV). Напомињемо да је предложеним решењима садржаним 
у Моделу амандмана институт заменика јавног тужиоца укинут.  

АМАНДМАНОМ III – мења се члан 105. којим се уређује начин 
одлучивања у Народној скупштини. Садашњим тачкама 12. и 13. става 2. овог 
члана прописано је да судије и све носиоце тужилачке функције Народна 
скупштина бира већином гласова свих народних посланика на седници на којој је 
присутна већина народних посланика. Предложеним амандманом, уместо 
постојећег решења, у складу са предлогом у Амандману XVI, којим се уређује 
састав ВСС, и Амандману XXX, којим се уређује састав ВСТ, предлаже се да на 
овакав начин Народна скупштина бира два истакнута правника који улазе у састав 
поменутих савета.  

Предложеним амандманом допуњује се и став 3. члана 105. којим се 
прописују закони за чије усвајање треба да гласа апсолутна већина народних 
посланика (већина гласова свих народних посланика). У дефинисању закона који 
се усвајају апсолутном већином, уставотворац се руководио значајем питања који 
су њихов предмет. Тренутно, таквом већином усвајају се закони којима се уређују 
референдум и народна иницијатива, права националних мањина, план развоја и 
просторни план, јавно задуживање, територија аутономних јединица и локалних 
самоуправа, закључивање и потврђивање међународних уговора и друга питања 
ако је тако прописано Уставом.  

Решењем у новој тачки 7. којом се допуњује став 3. члана 105. предлаже се 
да се закони којима се уређују питања која се односе на судове, ВСС, јавно 
тужилаштво и ВСТ такође усвајају већином гласова свих народних посланика, то 
јест апсолутном већином. Потреба да се закони из области правосуђа усвајају 
строжом већином од уобичајене заснива се потреби очувања самосталности и 
независности и носилаца судске власти и јавног тужилаштва. Посебно указујемо 
на то да се усвајањем закона којима се уређују положај, састав и начин рада 
правосудних органа апсолутном већином обезбеђује потребан степен 
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независности правосудних органа од извршне власти, која је склона да се меша у 
свакодневно обављање функција правосудних органа, независних тела 
надлежних за избор судија и јавних тужилаца. Осим тога, на тај начин се спречава 
често мењање закона који се односе на судове и статус судија, чиме се доприноси 
стабилности судске гране власти.  

АМАНДМАНОМ IV – Положај судске власти – мењају се назив члана 
142. и члан 142. Устава. Важећим Уставом једино судској власти није утврђен 
положај нити је одређено ко су њени носиоци. Постојала је стална дилема да ли 
су носиоци те гране власти судови или судије. Амандманом се разрешавају 
спорна питања. Као и уставна одредба коју замењује, амадман потврђује начело 
самосталности и независности судова у њиховом раду и начело јединства судске 
власти на територији Републике Србије. Осим тога, предложеним решењима се 
посебно наглашава улога судова у обезбеђивању владавине права, а стручност, 
непристрасност, правичност и ефикасност експлицитно истичу као битне 
претпоставке остваривања те улоге, односно као битне детерминанте положаја 
судске власти у систему власти.  

АМАНДМАНОМ V – Начела судства – замењују се назив члана 143. и 
члан 143. Устава Републике Србије. Садржина тог амандмана односи се на питања 
уређена у члановима 142. и 145. Устава. Постојећа решења су несистематична и 
терминолошки неусклађена са члановима Устава којима се регулишу иста начела, 
а која се због тога могу различито тумачити (нпр. начело јавности). Постојале су 
и терминолошке недоследности у одређивању извора међународног права. 
Важећим Уставом није регулисано једно од кључних начела независности судства 
‒ материјална самосталност судова и судија. Уставно решење сходно којем се 
судске одлуке доносе у име народа реликт је времена када је такво решење било 
прихватљиво.  

Амандман преузима, у неизмењеном облику, фундаменталне уставне 
принципе да суд суди у већу и да је расправљање пред судом и објављивање 
судских одлука јавно. Уставно решење да судови суде на основу Устава, закона, 
потврђених међународних уговора и прописа донетим на основу закона, овим 
амандманом се допуњује тако што се у круг основа за одлучивање уводе и 
општеприхваћена правила међународног права и пракса међународних тела која 
надзиру примену међународних стандарда људских права, што је израз и потврда 
прихватања стандарда афирмисаних у самом Уставу и упоредном праву. Уставно 
решење о учешћу судија поротника у суђењу, што је према важећем Уставу, у 
начелу, правило, амандман третира у инверзији. Сходно томе, амандманом се 
предлаже да судије поротници учествују у суђењу само у случајевима у којима је 
то законом предвиђено. Такво решење је примереније реалним околностима и 
задацима с којима се судови суочавају, а који у пракси континуирано захтевају све 
већи степен стручности и специјализације.  

Уставно решење према којем судске одлуке може преиспитивати само 
законом одређен суд у законом прописаном поступку, амандман допуњује 
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одредбом да то може чинити и Уставни суд у поступку по уставној жалби да би 
се отклониле постојеће дилеме о улози Уставног суда и домашају његових 
одлука. Смисао предложене одредбе је, између осталог, у томе да се 
наглашавањем чињенице да је реч о преиспитивању у специфичном поступку по 
уставној жалби одреди да исход преиспитивања може бити само декларативна 
одлука Уставног суда да је повређено неко уставом зајамчено људско право или 
слобода, што може бити основ за понављање судског поступка. То значи да се 
Уставни суд не може упуштати у мериторно одлучивање о спору и с тим у вези 
поништавати судске одлуке.  

Ново решење које предвиђа да се судске одлуке доносе у име Републике 
Србије засновано је на ставу да је постојеће решење да се пресуде доносе у име 
народа примерено системима јединства власти а не поделе власти, да је анахроно 
и у раскораку са стварношћу.  

Ради што потпуније афирмације принципа независности и самосталности 
у раду судова, по угледу на италијански и немачки устав, амандманом се на ниво 
уставних начела подиже начело „природног судије“, односно решење којим се 
предвиђа да се судијама, осим изузетно и у складу са законом, предмети у рад 
додељују према унапред утврђеним правилима. Имајући у виду да су још 1787. 
године уставописци Устава САД уочили да смањење плата судијама може бити 
средство за недозвољен утицај на рад судова, због чега су у Устав САД уврстили 
одредбу да судијама плате не могу бити смањиване док су у служби, амандманом 
је предложено: (а) да се плате судија уређују законом (искључују се подзаконски 
акти) и (б) да се плате не могу смањивати. Та забрана се односи само на ситуацију 
када се плате смањују само судијама, али не и на смањивање плата судијама које 
прати опште смањивање плата у јавном сектору услед економске кризе, као што је 
то нагласио Суд правде Европске уније у одлуци о смањењу плата судијама у 
Португалији 2018. године (вид. Прилог I).  

Најзад, као гаранција судске независности, предвиђено је да судови и ВСС 
имају свој буџет.  

АМАНДМАНОМ VI – Врсте и уређење судова – замењују се назив 
члана 144. и члан 144. Устава. Устав је, означавајући врсте судова, уредио само 
најопштију поделу на судове опште и посебне надлежности. Посебно је именовао 
само Врховни касациони суд (у даљем тексту: ВКС) као највиши и отворио дилему 
о његовој надлежности, с обзиром на то да се може поставити питање да ли, као 
врховни суд, ВКС има овлашћења да потврди, укине и преиначи судске одлуке 
или, само као касациони, има овлашћења да одлуке укида (касира), на шта је 
својевремено указала и Венецијанска комисија. Изостанак изричитог навођења 
врсте судова у уставном тексту дало је могућност да се законом изврши промена 
имена судова и да се изврши реизбор судија и то представи као општи избор. Да 
би се избегле нове злоупотребе и обезбедила стварна сталност судијске функције, 
нужно је извршити одређене промене.  
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Амандман већим делом (ст. 1, 4, 5, 7. и 8.) преузима решења која су већ 
садржана у члану 143. Устава Републике Србије. У односу на та решења, једина 
промена је назив највишег суда у Републици Србији. Новим решењима утврђено 
је да су судови опште надлежности основни, виши и апелациони, а да се врсте 
судова посебне надлежности уређују законом. Посебно се дефинише улога 
Врховног суда да својом праксом уједначава судску праксу и обезбеђује 
јединствену примену права. Тиме се јасно одређује да је уједначавање судске 
праксе надлежност судске гране власти, да је реч о надлежности која гарантује 
независност судства и да би та независност била угрожена ако би се та улога 
поверила другим гранама власти, као што је то у једном тренутку била намера 
Министарства правде РС. Да би се избегла могућност кршења начела владавине 
права и људских права у појединачним случајевима који се везују за својства 
окривљеног или специфичан догађај, амандманом је преузето важеће уставно 
решење о забрани оснивања привремених, преких или ванредних судова.  

АМАНДМАНОМ VII – Независност судија – замењују се назив члана 
145. и члан 145. Устава. Важеће уставно решење о независности судија, садржано 
у члану 149.Устава, изазвало је дилему о томе да ли судије суде на основу свих 
Уставом прихваћених извора међународног права или не, односно да ли судије 
уопште могу да их примењују у обављању своје функције. Зато се новим решењем 
прецизирају извори права којима је судија једино везан у вршењу судијске 
функције, што представља гарантију судске независности. Осим тога, преузима 
се постојеће уставно решење којим се гарантује независност судије 
забрањивањем сваког утицаја на судију у вршењу судске функције, чиме се 
обезбеђује да судија пресуђује само на основу чињеница и права, без било каквог 
спољњег утицаја који потиче од других грана власти, странака или хијерархијски 
виших судова.  

АМАНДМАНОМ VIII – Сталност судијске функције – мења се члан 146. 
Устава. Важећим решењем прво је прокламовано опште начело сталности 
судијске функције као гарантије судске независности, а одмах потом је у истом 
члану од њега одступљено у односу на судије које се бирају први пут и имају 
мандат од три године.  

Предложеним решењем начело сталности судијске функције уређује се на 
доследнији начин. Амандманом се експлицитно јемчи континуитет судијске 
функције од тренутка избора до испуњења услова за њен престанак и, у складу с 
тим, отклања актуелно решење којим је начело сталности судијске функције 
релативизовано будући да предвиђа да се лице које се први пут бира за судују 
бира на три године. Недвосмислено се афирмише став да судије не могу бити 
биране на пробни период, односно ограничени мандат, а самим тим се и 
елиминишу негативни ефекти снажне и у великој мери реално засноване 
перцепције јавности да судије биране на одређено време немају потребну пуну 
независност у одлучивању, односно да суде под специфичном врстом притиска.  
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АМАНДМАНОМ IX – Услови за избор судија – замењују се назив 
члана 147. и члан 147. Устава. Устав у члану 147. само регулише избор судија, не 
утврђујући услове за њихов избор. Осим тога, решење да Народна скупштина 
бира за судију лице које се први пут бира на ту функцију омогућило је 
превелику улогу и недозвољен утицај Народне скупштине у одабиру судијских 
кадрова.  

Амандманом се утврђује искључива надлежност ВСС за избор свих судија 
свих судова. У складу са опредељењем да се потпуно онемогући политички 
утицај на избор судија, искључује се улога других органа власти, односно 
Народне скупштине у том поступку. Амандманом се на уставни ниво подижу 
општи услови за избор судија (сада утврђене Законом о судијама), а уређивање 
других услова, као и мандата и услова за избор судија поротника, оставља се 
законодавцу.  

Може се уочити да у предложеном решењу изостаје обавезна обука у 
Правосудној академији као услов за избор судија. Правосудна академија је једна 
од најмлађих институција у нашој држави чији се рад односи на правосуђе, а чији 
се програми још увек у великој мери финансирају донацијама. Имајући у виду 
степен њене развијености и услове који су обезбеђени за њен рад, још се нису 
стекли разлози да постане уставна категорија. Мали број европских држава је 
уредио њено функционисање уставом. Имајући у виду да се Правосудној 
академији мора обезбедити економска независност која би омогућила квалитетну 
и континуирану обуку, не може се дозволити експеримент да без испуњених 
потребних услова за независност институције обука у њој постане основни услов 
за избор свих носилаца правосудних функција (судија и тужилаца). У супротном, 
та „примарна улазница“ у правосуђе могла би да постане основни начин за лак и 
ефикасан политички утицај на избор целокупног правосудног кадра. Као и у 
већини држава у којима правосудне академије дуже функционишу, сасвим је 
довољан законски основ за рад Академије.  

АМАНДМАНОМ X – Престанак судијске функције – мења се садржина 
члана 148. Устава којим је сада та материја регулисана. Постојећа одредба би 
требало да регулише питања битна за статус судија, што не чини у потребној 
мери. Не садржи ни све основе за престанак судијске функције, ни разлоге за 
разрешење, као најосетљивијег основа престанка судијске функције. То за 
последицу има не само стални притисак на рад судија, већ и оставља могућност 
злоупотребе тумачењем правних стандарда. Неизбор судија на сталну судијску 
функцију не може представљати основ за престанак функције јер се судије не 
смеју бирати на пробни већ искључиво на стални мандат. Грађани немају једнаку 
правну заштиту ако некоме суди судија изабран на сталну функцију, а некоме 
судија са ороченим мандатом. Осим тога, тиме се ствара неизвесност странака у 
погледу статуса судске одлуке коју је донео судија биран на орочени мандат, коме 
та функција може престати. Перцепција јавности је да тако изабране судије у 
предметима поступају под притиском. Коришћењем права на жалбу Уставном 
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суду против одлуке ВСС неоправдано се искључује право судији на подношење 
уставне жалбе, иако је реч о правним лековима са потпуно различитим разлозима 
правне заштите.  

Предложеним амандманом одређени су основи за престанак судијске 
функције, таксативно је предвиђено када ће и под којим условима ВСС 
разрешити судију због тежег дисциплинског прекршаја и, што је нарочито битно, 
утврђено је кад судија може бити разрешен због нестручности. Умногоме су 
смањене могућности произвољних тумачења правних стандарда, као што су, на 
пример, „несавесно поступање“ или „нестручност“. Судија, као и сваки други 
грађанин, мора имати право на жалбу против одлуке ВСС о престанку његове 
функције. Уколико би суд одлучивао о жалби судије, стварао би се утисак да 
судије одлучују о својим правима, па су тако у сукобу интереса. Стога је задржано 
важеће решење о надлежности Уставног суда за одлучивање по жалби судија у тој 
материји, с тим што је изостављено важеће решење да изјављена жалба судије 
Уставном суду искључује његово право на подношење уставне жалбе.  

АМАНДМАНОМ XI – непреместивост судије ‒ мења се члан 150. Устава 
којим се та материја уређује. Важећим решењем даје се могућност премештаја 
судија без њихове сагласности, при чему се не утврђује у које судове и под којим 
условима би такав премештај или упућивање било нужно. Непрецизност одредбе 
даје могућност злоупотребе и представља механизам за врсту казне. Поставља се 
логично питање да ли би се таквим поступањем повећала или смањила 
ефикасност судова, када је општепознато да је потребно доста времена да се 
судија упозна са новим предметима. Судски систем мора стално да функционише 
са потребним бројем судија, који се не може надомештати у дужем периоду на 
овакав начин, осим у кратком периоду, и то изузетно. Ни разлози ни услови за 
преместивост без сагласности судије нису прецизирани. Није регулисан ни 
материјални положај судије у таквим ситуацијама. Због тога треба прецизнијом 
нормом смањити могућност премештаја као казнене мере против судије, као и 
злоупотребу института.  

Предложеним решењем постојећа уставна одредба је допуњена изричитим 
навођењем врсте суда у који се судија може преместити или упутити, уз гарантију 
плате коју је имао ако је по њега повољнија. Обезбеђене су гарантије да ће 
премештени судија у случају премештаја имати одговарајућу или сличну 
позицију и исти ниво примања. Прецизиран је и појам укидања претежног дела 
надлежности суда. Сужена је могућност да судија без своје сагласности буде 
премештен. Предлаже се да одлуку о трајном премештају или привременом 
упућивању доноси ВСС и да се против те одлуке може уложити жалба Уставном 
суду. На тај начин, судије које сматрају да им је угрожена независност имају 
обезбеђено средство правне заштите другог независног органа.  

АМАНДМАНОМ XII – Имунитет – мења се члан 151.Устава којим се та 
материја уређује али само у односу на судије, а не и у односу на судије поротнике, 
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иако они имају иста права као професионалне судије, укључујући право да изразе 
мишљење и да гласају приликом доношења судске одлуке.  

Предложеним амандманом утврђује се да, осим судије, ни судија поротник 
у конкретној ситуацији не може бити позван на одговорност. Остале измене 
односе се на језичке и номотехничке корекције без промене суштине важеће 
норме.  

АМАНДМАНОМ XIII – Неспојивост судијске функције – мења се члан 
152.Устава којим се та материја уређује. Амандманом је предложено брисање 
првог става важећег члана 152. јер је чланом 55. ставом 5. Устава већ утврђено да 
судије не могу бити чланови политичких странака. „Политичко деловање“ је 
широк појам који се као такав не може дефинисати. Могућност широког 
тумачења може се злоупотребити на уштрб судијске независности, нарочито ако 
се има у виду да се погрешним тумачењем под политичко деловање судија може 
подвести и јавно изношење мишљења о закону о коме се води јавна дискусија.  

Предложеним укидањем првог става члана 152. не дира се у већ постојећи 
други став тог члана, којим је на реалан начин регулисано питање неспојивог са 
судијском функцијом.  

АМАНДМАНОМ XIV – Право на удруживање и јавно деловање – 
допуњује се Устав који тренутно не јемчи слободу удруживања и јавног 
деловања, једног од фундаменталних права судија. Непостојање уставне 
регулативе о томе шта је спојиво а шта је неспојиво са судијском функцијом у 
супротности је са Универзалном декларацијом о људским правима, Европском 
конвенцијом о људским правима и многим другим међународним стандардима 
којима се гарантује право на удруживање. Иако судијама то право припада, као и 
слобода изражавања, оно се мора ограничити због специфичности њихове 
функције и друштвене одговорности. Услов за њихово уживање је да се у 
остваривању тих права судије понашају тако да чувају достојанство судијског 
позива, непристрасност и независност судства. Имајући то у виду, судије имају 
право да оснивају удружења судија, да се удружују и ступају у друге организације 
да би бранили своје интересе, унапређивали професионално образовање и 
штитили независност судства. Амандманом се, у складу са међународним 
стандардима, регулише њихово право на удруживање и јавно деловање. Утврђене 
су врсте удружења, струковна и стручна, у која судије имају право да се 
удружују, те у којим ситуацијама имају право на јавно деловање спојиво са 
судијском функцијом.  

АМАНДМАНОМ XV – Председник Врховног суда и председници 
судова – мења се и допуњује члан 144. Устава којим се регулишу статусна питања 
председника ВКС. Важећи Устав ниједном посебном одредбом није регулисао 
статус осталих председника судова, што је сад овим амандманом предложено. 
Важеће решење члана 144. онемогућава основни циљ предложених промена 
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Устава – деполитизацију правосуђа, односно избегавање и свођење на најмању 
могућу меру утицаја политичких институција на судство. Избор председника 
ВКС и председника свих осталих судова врши Народна скупштина, која одлучује 
и о престанку њихове функције. Опште је прихваћено мишљење да су изабрани 
председници судова експоненти сваке политичке структуре. Такав став у дужем 
периоду потврђује и поступање Народне скупштине, која је склона да не изврши 
избор једногласно предложених кандидата за председника и да такав став не 
образложи. Тиме се ствара утисак да стручни квалитети и позитивно мишљење 
ВСС нису довољан разлог за доношење предложене одлуке о избору кандидата за 
председника. Избор се не врши док се предлози не уклопе са политичком вољом 
скупштинске већине. Садашње решење омогућава политички утицај на судство 
и континуирано повећава неповерење грађана у његову независност.  

На основу предложеног решења, одлуку о избору и разрешењу свих 
председника судова, па и највишег, доноси ВСС. Имајући у виду његов 
предложени састав, могући политички утицај ће бити смањен, а основни носиоци 
одлуке о избору биће судије које предлажу кандидате, као и већина судија у 
саставу ВСС која их бира. Тако се појачава и одговорност ВСС, који мора и по 
уставном одређењу и по надлежности да постане ефикасан орган за избор судија. 
Предложено је да се сви председници судова бирају на период од пет година, без 
могућности поновног избора. Таквим решењем ће се спречити појава да веома 
битне функције у судском систему, у више мандата, врши иста личност. Прецизно 
је утврђено када функција председника суда може престати пре истека времена 
на који је биран. Против тих одлука ВСС предвиђено је право на жалбу Уставном 
суду.  

АМАНДМАНОМ XVI – Положај, састав и избор Високог савета 
судства (ВСС) – мења се члан 153. Устава којим се то питање уређује. Према 
важећем решењу, ВСС као независан и самосталан орган, који би требало да 
обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија, има 11 
чланова. У његов састав улазе по функцији председник ВКС, министар надлежан 
за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови 
по положају, и осам изборних чланова (шест судија са сталном судијском 
функцијом, од којих један са подручја аутономних покрајина, и два угледна и 
истакнута правника са најмање петнаест година искуства у струци, од којих је 
један адвокат а други професор правног факултета) које бира Народна скупштина. 
Основна слабост тог решења огледа се у чињеници да све чланове ВСС, посредно 
или непосредно, бира Народна скупштина, што у неким случајевима омогућава 
вишеструки политички утицај на рад ВСС. Тако је, на пример, омогућено да 
председник одбора за правосуђе, као члан по функцији, три пута гласа за избор 
носилаца правосудне функције – као члан ВСС, као председник одбора и коначно 
као посланик.  

Предложеним амандманом овај се проблем отклања, а независност и 
самосталност ВСС од законодавне и извршне власти повећава у правцу 
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остварења уставних начела о владавини права, подели власти и независности 
судства. Предложеним променама задржава се број чланова ВСС – 11, али се, у 
складу са захтеваном деполитизацијом судства, из састава ВСС искључују 
председник надлежног одбора Народне скупштине и министар надлежан за 
правосуђе. Такође је предложено да се из састава ВСС изостави представник 
Адвокатске коморе, с обзиром на то да ни представници јавног тужилаштва нису 
представљени у раду ВСС и да су, традиционално, адвокати најзаступљенија 
правничка професија из које посланици бирају истакнуте правнике, па је њихов 
избор у ВСС тим путем могућ.  

Новим решењем се предлаже да чланове ВСС из реда судија (њих седам) 
бирају судије а не Народна скупштина. Број предложених чланова из реда судија 
одређен је у складу са ставовима релевантних међународних тела којима се 
захтева да већину у саставу ВСС чине судије и са потребом да у ВСС буду 
представници свих врста судова. Осим судија, предложено је да у саставу ВСС 
буде и један истакнути правник кога бирају сви правни факултети из реда 
професора права. Предложеним решењима обезбеђује се и учешће Народне 
скупштине као највишег представничког тела и носиоца законодавне власти у 
раду ВСС. Предложено је да Народна скупштина бира за чланове ВСС два 
истакнута правника између четири кандидата са најмање петнаест година 
искуства у правној струци, које двотрећинском већином предлаже надлежни 
одбор Народне скупштине. Захтевом да два кандидата за избор у ВСС из реда 
истакнутих правника предлаже надлежни одбор Народне скупштине 
двотрећинском већином, обезбеђује се политички плурализам у доношењу 
одлука који се тиче положаја судске гране власти. То значи да ће политичка 
мањина моћи да учествује у избору кандидата за чланове ВСС, чиме се јача 
демократски легитимитет одлука ВСС. Да би се обезбедила потребна 
деполитизација судске гране власти, уз задржавање постојећег решења да чланови 
ВСС не могу бити ни председници судова, предложено је и да члан ВСС не може 
бити члан политичке странке.  

Имајући у виду да се питање постојања независног судства у свакој држави 
огледа, пре свега, у начину избора судија, предност предложеног решења у односу 
на важеће је у томе што се њиме обезбеђује потребан ниво независности судске 
гране власти. Кад је у питању предложени састав ВСС, напомињемо да је, иако 
је више пута поновила да нема јединственог модела судског савета, Венецијанска 
комисија заузела изричит став да се приликом сваког одређивања састава судских 
савета мора имати у виду да је заштита независности судија, која се постиже 
њиховом изолацијом од притисака других грана власти, основни разлог постојања 
савета и да је основно правило да велики део судског савета треба да буде 
састављен од чланова правосудних органа, односно да знатан или већински број 
чланова савета бирају правосудни органи. Такође истичемо да циљ предложених 
промена није само усвајање примедаба Венецијанске комисије у процесу 
придруживања ЕУ већ првенствено онемогућавање појаве корпоративизма, 
сукоба интереса, трговине интересима и концентрације моћи у раду ВСС.  
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АМАНДМАНОМ XVII – Мандат чланова Високог савета судства – 
мењају се назив и члан 154. Устава. Ово питање је сада делимично уређено ставом 
6. члана 153. Устава – одредбом да мандат члана ВСС траје пет година, осим 
мандата чланова по положају. Предложеним решењима задржава се, али и даље 
разрађује идентично решење. Наиме, питање мандата чланова ВСС повезано је са 
питањем његовог конституисања, законитости и независности у раду. У односу 
на председника Врховног суда, трајање његовог мандата у чланству ВСС 
повезано је са трајањем његове функције председника, с обзиром на то да је 
председник тог суда члан ВСС по положају. У односу на остале чланове, 
предложено је да исто лице не може бити поново бирано у ВСС и да члану ВСС 
престаје мандат пре истека времена на које је биран на лични захтев или ако је 
осуђен на казну затвора. Осим тога, предложено је да члану који је судија престаје 
мандат и престанком судијске функције, а члану који није судија и ако трајно 
изгуби радну способност за вршење функције члана ВСС. Одлуку о престанку 
мандата члана ВСС доноси ВСС, а против те одлуке је дозвољена жалба Уставном 
суду.  

Детаљније уређивање питања мандата чланова ВСС у Уставу неопходно је 
због значаја тог питања за легитимност рада тог органа, самосталност и 
независност у раду његових чланова, нарочито када је у питању престанак мандата 
члану ВСС пре његовог истека.  

АМАНДМАНОМ XVIII – Имунитет чланова Високог савета судства – 
замењују се назив члана 155. и члан 155. Устава. Ово питање није регулисано 
посебним чланом важећег Устава него оскудном одредбом става 7. члана 153. 
Устава, сходно којој члан ВСС ужива имунитет као судија. Садашње уставно 
решење не штити у потребној мери самосталан и независан рад чланова ВСС нити 
је довољно прецизно да би обухватило различите случајеве који су се појавили у 
пракси.  

Предложеним решењем прецизно се утврђује институт имунитета чланова 
ВСС тако што се истиче да члан тог тела не може бити позван на одговорност за 
мишљење изнето у поступку пред ВСС, као ни за гласање приликом доношења 
одлука ВСС, осим у случају да учини кривично дело у вези са вршењем функције 
члана ВСС. Осим тога, предвиђено је да члан ВСС не може без одобрења ВСС 
бити лишен слободе у поступку покренутом због сумње да је учинио кривично 
дело у вези са вршењем функције члана ВСС. Тим решењима превазилазе се 
дилеме, различите формулације и тумачења законских норми о тој материји, 
укључујући и ону о удаљењу са функције члана ВСС.  

АМАНДМАНОМ XIX – Председник Високог савета судства – 
допуњује се Устав којим се то питање не уређује већ је оно уређено Законом о 
Високом савету судства. Због потребе јачања независности судске гране власти, 
сматрамо да питање избора председника ВСС мора бити уставна материја. С тим 
у вези, предложено је да ВСС има свог председника који се бира из реда судија 
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‒ чланова ВСС и истакнуто да председник Врховног суда не може бити 
председник ВСС. Иако у неким државама тзв. младих демократија, као и у 
појединим чланицама ЕУ, тим органом председава члан ВСС који није судија, на 
основу досадашње праксе, предложено је да то и даље буде судија (дакле, 
задржано је тренутно законско решење), али уз деакумулацију функција због 
спречавања концентрације моћи у рукама једне особе. Деакумулација функција 
се односи на председника Врховног суда за којег се предлаже да не може бити 
председник ВСС.  

АМАНДМАНОМ XX – Надлежност Високог савета судства – уређује 
се питање надлежности ВСС које је тренутно уређено чланом 154. Устава. На 
основу дефиниције ВСС из члана 153. став 1. Устава, може се закључити да у 
важећем Уставу надлежност тог органа није адекватно одређена. Осим тога, део 
надлежности ВСС уређен је Законом о Високом савету судства, Законом о 
судијама и Законом о уређењу судова. Појавили су се и одређени проблеми у 
спровођењу додељених надлежности, пре свега у подели надлежности између 
ВСС и Министарства правде, на пример, у преносу надлежности Министарства 
правде на ВСС у области финансирања текућих трошкова за рад судова и судија.  

Имајући у виду те проблеме и основне циљеве уставних промена, 
неопходна је измена уставног решења према којем (први) избор на судијску 
функцију, као и избор председника суда и председника највишег суда у РС врши 
Народна скупштина. Предложено је да све судије, судије поротнике и 
председнике свих судова бира ВСС. Тиме се уклања један од системских начина 
утицаја законодавне власти на судску. Сагласно дефиницији ВСС из Амандмана 
XVI, предвиђено је да је ВСС дужан да се стара о самосталности и независности 
судија. У надлежност ВСС стављено је и решавање статусних питања судија, а 
поверени су му и избор и разрешење чланова дисциплинских органа и 
одлучивање о жалбама изјављеним против одлука дисциплинске комисије. 
Предложене су и нове надлежности ВСС: према тим предлозима, ВСС предлаже 
буџетска средства за свој рад и за рад судова, самостално располаже тим 
средствима (судски буџет), доноси Пословник о раду судова, не само да обавезно 
даје своје мишљење о законима који се односе на статус судија и рад судова него 
има и право да предлаже те законе. Битна новина је и да ВСС одлучује о правном 
леку о избору судија због повреда правила процедуре, као и о имунитету и 
неспојивости вршења других функција, с обзиром на  то  да је често у пракси 
постојала дилема чија је то надлежност. На крају, постојећа формулација у 
члану 154. Устава, према којој ВСС „врши и друге послове одређене законом“, 
унапређена је тако да гласи: „врши и друге послове одређене Уставом и законом“.  

АМАНДМАНОМ XXI – Рад и начин одлучивања Високог савета 
судства – допуњује се Устав Републике Србије којим то питање није уређено, 
имајући у виду да оно може бити од пресудног значаја за политички утицај на 
његов рад. Предложеним решењима утврђује се обавеза јавности у раду тог 
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органа, уз могућа ограничења у складу са Уставом и законом. Начело јавности 
рада, уз обавезу поштовања усвојених стандарда, критеријума и предвиђене 
процедуре, од кључног је значаја за остваривање уставне улоге и надлежности 
ВСС. Предложено је да ВСС одлучује већином гласова свих чланова о избору 
председника ВСС, председника Врховног суда, председника судова и судија, као 
и о премештају и о разрешењу судија, а да у другим случајевима одлучује већином 
гласова чланова на седници на којој је присутна већина чланова ВСС. 
Предвиђено је да се на одлуке ВСС о избору и престанку функције судије, 
председника суда и судије поротника, премештању и упућивању судија, 
именовању и разрешењу чланова дисциплинских органа може се уложити жалба 
Уставном суду у случају прописаном законом. Такав начин доношења одлука 
посебно је значајан за смањење могућности политизације и злоупотребе одлука 
о премештају и разрешењу судија. Најзад, предложеним решењима доприноси се 
учвршћивању легитимитета одлука ВСС, које су у досадашњој пракси, у неким 
случајевима, биле доведене у питање.  

АМАНДМАНОМ XXII – Положај, надлежност, оснивање и 
организација јавних тужилаштава – мењају се назив члана 156. и члан 156. 
Устава. Постојећа уставна решења којима се та питања регулишу садржина су у 
члановима 156. и 157. Устава. Тим решењима јавно тужилаштво је одређено као 
самосталан орган, без гаранција независности у односу на законодавну и извршну 
власт, односно без успостављања механизама који спречавају политички утицај 
у раду тужилаштва. Међутим, самосталност не даје довољну заштиту од 
политичког утицаја, поготово у „младим демократијама“ без дуге традиције 
владавине права. Отуда меродавна тела Савета Европе, као што су Венецијанска 
комисија и Консултативни савет европских тужилаца, препоручују јемчење не 
само самосталности већ и независности тужилаштва. Европски суд за људска 
права такође закључује да недостатак независности тужилаштва има негативне 
ефекте, нарочито у фази која претходи суђењу када се прикупљају докази. С 
обзиром на то да су у Србији проширена овлашћења јавног тужилаштва у фази 
истраге, потреба за независношћу тужилаштва је израженија јер је јавно 
тужилаштво преузело део судских надлежности које задиру у домен бројних 
људских права. Новим решењем јавно тужилаштво се уздиже на ниво независног 
органа, а као посебна гаранција његове независности, слично као независности 
судија, истиче се забрана утицања на вршење јавнотужилачке функције.  

Међутим, за успешно поступање јавног тужилаштва ни сама независност 
није довољна. Јавном тужилаштву су потребни ефикасни механизми за 
прикупљање доказа и делотворно остваривање своје надлежности, а за то је 
неопходна ефективна контрола служби које се баве прикупљањем и 
обезбеђивањем доказа, односно криминалистичке полиције. Показало се да је 
само прокламовање руководеће улоге јавног тужилаштва у предистражном 
поступку у Законику о кривичном поступку недовољно, због чега је јемство 
делотворне контроле јавног тужилаштва над службама од чијег рада зависе 
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резултати рада јавног тужилаштва (тј. криминалистичке полиције), неопходно 
подићи на уставни ниво. Слична решења усвојена су и у другим европским 
државама попут Италије и Шпаније.  

У важећем члану 156. став 2. Устава као извор права у раду јавног 
тужилаштва не наводе се општеприхваћена правила међународног права, што је 
у нескладу са одредбама члана 16, члана 18, члана 142. став 2. и члана 194. став 4. 
Устава. Како је у тим одредбама Устава прописано да су општеприхваћена 
правила међународног права саставни део правног поретка Републике Србије и 
да се непосредно примењују, она морају да буду извор права и за јавно 
тужилаштво. У супротном би се Република Србија одрекла дела сопственог 
правног поретка у кривичном поступку. Из тог разлога, овим амандманом се и 
општеприхваћена правила међународног права уводе у систем извора права по 
којем јавно тужилаштво поступа.  

АМАНДМАНОМ XXIII – Врховни јавни тужилац и руководиоци 
јавних тужилаштава – мењају се назив члана 157. и члан 157. Устава. Питања 
регулисана овим амандманом делимично су уређена у важећем члану 158. којим 
се уређује положај републичког јавног тужиоца.  

Амандманом се мењају називи највишег јавног тужиоца у Републици 
Србији тако што се уводи назив Врховни јавни тужилац, односно Врховно јавно 
тужилаштво. Тиме се називи јавних тужилаштва потпуно усклађују са називима 
судова пред којима поступају, што је тренутно случај на свим правосудним 
нивоима осим републичког. Амандманом се уређују и положај, надлежност, 
начин избора и трајање мандата Врховног јавног тужиоца. Уводе се и 
руководиоци јавних тужилаштава због укидања монократског система уређења 
јавног тужилаштва (вид. образложење уз Амандман XXIII). Новим решењем 
мења се начин избора највишег јавног тужиоца тако да Врховног јавног тужиоца 
више не бира Народна скупштина на предлог Владе уз прибављено мишљење 
надлежног одбора Народне скупштине већ је његов избор прешао у надлежност 
ВСТ. Независност јавног тужилаштва (Амандман XXII) свакако подразумева 
независност Врховног јавног тужиоца, као највишег тужиоца у држави, а он не 
би могао бити суштински независан уколико би његов избор зависио од Народне 
скупштине и Владе. Таквим начином избора би се задржао политички утицај у 
недозвољеној мери на Врховног јавног тужиоца, а посредством њега и на сва јавна 
тужилаштва и на све јавне тужиоце.  

Да би се спречила велика концентрација моћи у рукама једне личности у 
дужем периоду, амандманом се прописује и могућност само једног мандата на 
функцији Врховног јавног тужиоца. Тиме се усклађује и положај Врховног јавног 
тужиоца са положајем председника Врховног суда (сада ВКС), који и по важећем 
уставном решењу може имати само један мандат. Како је тим решењем могућност 
избора на функцију Врховног јавног тужиоца ограничена на само један мандат, 
трајање мандата Врховног јавног тужиоца је повећано на седам година да би му 
се омогућило остваривање плана и програма.  
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Како се амандманима напушта монократски принцип уређења јавног 
тужилаштва, предложено је да у јавном тужилаштву функцију јавног тужиоца 
може обављати више јавних тужилаца, а руковођење јавним тужилаштвом 
поверено је руководиоцу јавног тужилаштва. Да би се онемогућио политички 
утицај, избор руководилаца јавних тужилаштава се измешта из Владе и Народне 
скупштине у ВСТ.  

АМАНДМАНОМ XXIV – Јавни тужиоци – мењају се назив члана 158. и 
члан 158. Устава. Према важећем Уставу, јавно тужилаштво је орган са 
монократским уређењем. Суштина монократског принципа је да тужилац 
носилац-титулар свих послова, док су заменици тужиоца носиоци неке врсте 
„генералног тужилачког пуномоћја“, дакле, они су заступници јавног тужиоца 
са делегираним процесним и другим овлашћењима. Прекомерна хијерархија 
и централизација предвиђена садашњим уставним одредбама и Законом о јавном 
тужилаштву нису исходиште потребе да тужилаштво ефикасно врши функцију 
кривичног гоњења већ резултат упорне примене совјетског модела 
прокуратуре. Тако постављена начела централизма и хијерархије потискују у 
други план унутрашње могућности, претварајући јавне тужиоце и заменике у 
обичне чиновнике.  

Као што је већ до сада истакнуто, предложеним новим решењима напушта 
се монократски принцип уређења јавног тужилаштва сходно којем у јавном 
тужилаштву постоји само један јавни тужилац који и руководи јавним 
тужилаштвом. Предлаже се да функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац, 
а заменици јавног тужиоца, као носиоци јавнотужилачке функције, укидају се. 
Такође се прописују сталност функције јавног тужиоца и начин избора јавних 
тужилаца. Амандманом се предлаже, а законом би то требало детаљно уредити, 
да функцију тужилаштва врше јавни тужиоци, а да јавним тужилаштвом руководи 
руководилац јавног тужилаштва. У тако организованом тужилаштву руководилац 
јавног тужилаштва руководи радом, представља тужилаштво и има одређена 
хијерархијска овлашћења, али није једини поседник тужилачког звања. 
Промењени модел (сада је то колективни орган са израженом хијерархијом) 
подразумевао би да се руководилац бира из реда јавних тужилаца. То значи да, 
по истеку времена на које је именован за руководиоца, наставља дужност као јавни 
тужилац у тужилаштву из кога је изабран. Како овим амандманом досадашњи 
заменици јавних тужилаца постају јавни тужиоци, решења о сталности функције 
и начину избора јавних тужилаца преузета су из садашњих решења за заменике 
јавних тужилаца. Такође се укида да први избор врши Народна скупштина да би 
се, како је више пута истакнуто, онемогућио политичког утицај.  

АМАНДМАНОМ XXV – Одговорност јавних тужилаштва – мења се 
садржина члана 159. Устава. Ово питање је сада уређено чланом 160. Устава и 
према садашњем уставном решењу републички јавни тужилац и јавни тужиоци 
одговарају за свој рад Народној скупштини, што подразумева политичку 
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одговорност јавних тужилаца. Увођењем независности јавног тужилаштва 
(Aмандман XXII), та врста одговорности постала је беспредметна па се укида.  

Осим тога, напуштањем монократског принципа уређења јавног 
тужилаштва, јавна тужилаштва се из инокосних органа трансформишу у 
колективне органе, због чега се више не говори о одговорности јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца (којих више, према предложеним решењима, нема) већ 
о одговорности јавних тужилаштава као органа. При томе су задржане 
хијерархијска одговорност нижих јавних тужилаштава вишим јавним 
тужилаштвима и одговорност свих јавних тужилаштава Врховном јавном 
тужилаштву.  

АМАНДМАНОМ XXVI – Престанак функције – мењају се назив и 
садржина члана 160. Устава. Постојећим решењима из члана 161.Устава требало 
би да се регулишу питања битна за статус јавних тужилаца, што се не чини у 
потребној мери. Постојећа решења не садрже ни све основе за престанак функције 
ни разлоге за разрешење, што за последицу има стални притисак на носиоце 
јавнотужилачке функције и оставља могућност злоупотребе приликом тумачења.  

Када је реч о основима за престанак функције, новим решењима се на 
уставни ниво подижу трајни губитак радне способности и губитак држављанства 
Републике Србије. У вези са поступком за престанак функције и одлучивањем о 
престанку функције, амандманом се усклађују одредбе о престанку функције 
јавног тужиоца, Врховног јавног тужиоца и руководилаца јавних тужилаца са 
одредбама о начину избора. Новина је и то што изјављена жалба Уставном суду 
више не искључује право на подношење уставне жалбе, чиме се јача сигурност 
носилаца јавнотужилачке функције.  

АМАНДМАНОМ XXVII – Имунитет јавних тужилаца – мењају се назив 
члана 161. и члан 161. Устава. Предложеним решењима се проширују гаранције 
које су сада садржане у члану 162. Устава. Према важећем решењу, постоји 
имунитет за изражено мишљење у вршењу тужилачке функције, а овим 
амандманом се имунитет јавних тужилаца проширује и на одлуку донету у вези са 
вршењем тужилачке функције, чиме се покрива већи дијапазон деловања јавног 
тужилаштва. Кривично дело кршење закона од стране јавног тужиоца није 
покривено материјалноправним имунитетом, али је и у односу на то дело 
успостављен кривичнопроцесни имунитет, зато што се за то кривично дело 
поступак не може покренути без одобрења ВСТ. Предвиђена је још једна новина: 
одлучивање о давању сагласности за лишење слободе пребачено је са Народне 
скупштине (надлежног одбора) у надлежност ВСТ, из разлога смањења 
политичког утицаја.  

АМАНДМАНОМ XXVIII – Неспојивост функције – мењају се назив 
члана 162. и члан 162. Устава. Амандманом се мењају садашња решења из члана 
163. Устава тако што се задржава решење да се закону препушта да уреди 
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неспојивост функција, послова или приватних интереса са јавнотужилачком 
функцијом, а брише одредба о забрани политичког деловања. Појам „политичко 
деловање“ је могуће широко тумачити па је самим тим подложан злоупотребама. 
Наглашавамо да ни Венецијанска комисија није на становишту да треба забранити 
свако укључивање јавних тужилаца у политичка питања већ да треба избегавати 
активности које могу довести у питање непристрасност. Одредба о неспојивости 
тужилачке функције потпуно је усклађена са одредбом о неспојивости судијске 
функције (вид. образложење Aмандмана XIII).  

АМАНДМАНОМ XXIX – Удруживање и јавно деловање – уређује се 
право на удруживање и јавно деловање јавних тужилаца. Та материја се не помиње 
у садашњем Уставу, тако да се та права први пут овим амандманом подижу на 
уставни ниво. Право на удруживање је основно људско право и оно може бити 
ограничено за јавне тужиоце, као носиоце правосудне функције, само у једном, 
мањем делу, ради очувања начела непристрасности. Систематика је налагала да се 
та материја обухвати у члану 163. Устава, који се због тога мења, као и сам назив 
члана 163. Устава.  

АМАНДМАНОМ XXX – Положај, састав и избор Високог савета 
тужилаштва ‒ мењају се назив члана 164. и члана 164. Устава којим се сада 
уређује та материја. Амандманом се мења назив тужилачког савета па се уместо 
назива „Државно веће тужилаца“ (у даљем тексту: ДВТ) уводи назив „Високи 
савет тужилаштва“. Како је овим Моделом амандмана напуштен монократски 
принцип уређења јавног тужилаштва и јавно тужилаштво установљено као 
колективни орган, у називу је примереније упутити на „тужилаштво“ него на 
„тужиоце“. Неспорно је да је тужилачки савет државни орган, па је реч „државно“ 
не само сувишна него и сугерише на орган извршне власти, што тужилачки савет 
није, тим пре што јавно тужилаштво заступа јавне интересе, који нису нужно и 
интереси извршне власти. Подсећамо да се, према новом решењу, ВСС такође 
одређује као самосталан и независтан орган (вид. Амандман XVI).  

С обзиром на уставну улогу ВСТ и нови уставни положај јавних 
тужилаштава и јавних тужилаца који им даје независност, предвиђа се да овај савет 
буде састављен по мериторном принципу, на идентичан начин као и ВСС (вид. 
образложење уз Aмандман XVI). Предвиђени састав Савета је и у складу са 
схватањима Европског суда за људска права да јавно тужилаштво не само да треба 
фактички да буде слободно од политичког утицаја већ треба и да оставља утисак 
независности, односно да посматрачу делује независно од политичког утицаја. 
Због тога је предложено да министар надлежан за правосуђе ни друге политичке 
личности не могу бити у саставу Савета.  

Најзад, амандманом се предвиђа да руководиоци јавних тужилаштава не 
могу бити чланови ВСТ из истих разлога из којих председници судова не могу 
бити чланови ВСС (вид. образложење уз Aмандман XVI).  
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АМАНДМАНОМ XXXI – Мандат чланова Високог савета тужилаштва 
– мења се назив члана 165. и члан 165. Устава. Овим амандманом детаљније се 
уређује мандат чланова Високог савета тужилаштва у односу на то како је ово 
питање сада уређено у ставу 5. члана 164. Устава, који садржи само одредбу о 
трајању мандата. Предложеним решењем дужина трајања мандата се не мења, али 
се детаљније уређује престанак функције члана Савета пре истека трајања мандата, 
доношење одлуке о престанку мандата и успоставља се забрана поновног избора у 
ВСТ. Ова питања су решена на идентичан начин као и у случају мандата чланова 
ВСС (вид. образложење уз Амандман XVII).  

 AМАНДМАНОМ XXXII ‒ Имунитет чланова Високог савета 
тужилаштва – допуњује се Устав чланом 165а у којем се институт имунитета 
чланова ВСТ детаљније регулише него што је то учињено важећим решењем. 
Имунитет чланова ВСТ уређен је на идентичан начин као имунитет чланова ВСС 
(вид. образложење уз Амандман XVIII).  

АМАНДМАНОМ XXXIII – Председник Високог савета тужилаштва – 
допуњује се Устав чланом 165б да би се уредили институт председника ВСТ и 
његов избор. Важећи Устав је та питања препустио законодавцу. Установа 
председника ВСТ је по својој природи уставна а не законска материја, при чему је 
досадашње законско решење мањкаво. Наиме, законодавац је чланом 6, ставом 1. 
Закона о Државном већу тужилаца предвидео да је републички јавни тужилац по 
положају председник ДВТ. Оправданост решења да републички јавни тужилац 
(према новом решењу – Врховни јавни тужилац) треба да буде по службеној 
дужности председник тужилачког савета је спорна. Сматрамо да изборни чланови 
будућег ВТС из реда јавних тужилаца имају већи легитимитет од чланова по 
положају, с обзиром на то да су бирани на непосредним изборима у оквиру 
јавнотужилачке организације. Како је реч о највишем тужилачком 
представничком телу који јемчи њихову независност, по природи ствари, тим 
телом би требало да председава изборни члан из реда јавних тужилаца, а не Врхови 
јавни тужилац који је члан по положају и који се бира у том телу.  

АМАНДМАН XXXIV – Надлежност Врховног савета тужилаштва – 
материја је новог члана 165в. Њиме се мења садржина важећег члана 165. Устава. 
Приметно је да надлежност ДВТ у Уставу сумарно регулисана и да је законодавцу 
остављено да то питање детаљније регулише законом. С обзиром на положај и 
правну природу тог тела, у Уставу треба подробније уредити надлежност ВСТ. 
Очигледна је мањкавост важећег уставног решења сходно којем ДВТ предлаже 
Народној скупштини кандидате за први избор за заменика јавног тужиоца. 
„Пробни период“ за заменике јавних тужилаца на функцији проблематичан је са 
становишта самосталности. Важећим Уставом утврђени „пробни период“, у коме 
они треба да покажу своје способности и стручност, може представљати 
очекивање да они покажу и одређени степен лојалности, кооперативности и 
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послушности, што угрожава и њихову самосталност и њихову одговорност. Такав 
механизам избора заменика јавних тужилаца омогућава избор лојалних лица, од 
којих се очекује да лојалност покажу и на делу у пробном периоду и тако оправдају 
свој дотадашњи, али и потоњи избор.  

Амандманом се прецизно наводе надлежности тужилачког савета, с тим што 
су оне у знатној мери у сагласности са предложеним надлежностима судског 
савета, што је и тенденција у међународним документима који се баве том 
материјом. Разлог подударања надлежности правосудних савета, наравно уз 
одређене разлике, због специфичности тужилачке и судске организације, пре свега 
се налазе у приметном тренду инсистирања на независности тужилаштва, а не само 
на самосталности, која се због примеса хијерархијског устројства тужилачке 
организације не може до краја поистоветити са независношћу судова. Европски 
консултативни савет тужилаца у својим актима правилно уочава да је независно 
тужилаштво предворје за независност суда.  

АМАНДМАНОМ XXXV – Рад и начин одлучивања Високог савета 
тужилаштва – допуњује се Устав чланом 165г. Важећим Уставом није посебно 
уређена питања која се односе на рад и начин одлучивања ВСТ, већ су та питања 
препуштена законодавцу, који их је нормирао Законом о Државном већу тужилаца 
и подзаконским актом ‒ Пословником о раду Државног већа тужилаца. Сматрамо 
да рад и начин одлучивања ВСТ треба уредити Уставом, с обзиром на проширене 
надлежности тог тела у односу на уставне надлежности актуелног ДВТ. Посебно 
је важно Уставом уредити питање обичне и апсолутне већине којом се доносе 
одлуке у ВСТ. Конституционализовање тих одредаба има суштинску важност како 
би се избегла манипулација регулисања већине која одлучује у том плуралном телу 
путем закона и подзаконских аката које је могуће изменити у далеко једноставнијој 
процедури.  

АМАНДМАНОМ XXXVI – мењају се ст. 2. и 3. члана 172. Устава – 
Састав уставног суда. Избор и именовање судија Уставног суда – због 
предложеног новог назива највишег суда у Републици Србији у Амандману VI и 
новог назива тела које бира јавне тужиоце у Амандману XXX, с обзиром на то да 
та тела учестују у предлагању кандидата за именовање судија Уставног суда.



 

Прилог 1  
МЕЂУНАРОДНИ ИЗВОРИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВАЈУ 

МОДЕЛ АМАНДМАНА НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 
МОДЕЛ УСТАВНОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

I. Међународне декларације, повеље и резолуције 
1. Монтреалска универзална декларација о независности судства (1983) 
2. Универзална повеља о судијама Међународног удружења судија 

(1999) 
3. Магна карта за судије Консултативног већа европских судија (2010) 
4. Римска повеља о европским нормама и начелима о тужиоцима (2014) 
5. Европска повеља о закону за судије Савета Европе (1998) 
6. Даблинска декларација о стандардима за ангажовање и именовање 

чланова правосуђа Европске мреже судских савета (2012) 
7. Резолуција о транспарентности и приступу правди Европске мреже 

судских савета (2009) 
8. Бангалорски нацрт Кодекса судијског понашања 2001. усвојен од 

Правосудне групе за јачање интегритета правосуђа, ревидиран на 
Округлом столу председника судова одржаном у Палати мира у 
Хагу, 25‒26. новембра 2002. 

9. Бордо декларација (Уједињено мишљење бр. 4 (2009) 
Консултативног већа европских тужилаца (КВЕТ) и Мишљење бр. 
12 (2009) Консултативног већа европских судија (КВЕС) о 
односима између судија и тужилаца у демократском друштву 

 

II. Документи Европске комисије за демократију путем права 
(Венецијанска комисија)  
1. Мишљење Венецијанске комисије о Уставу РС бр. 405/2006 од 19. 

марта 2007. (CDL- AD(2007)004) (2007) 
2. Мишљење Венецијанске комисије о Нацрту амандмана на Закон о 

јавном тужилаштву бр. 709/2012 од 11. марта 2013. (CDL-
AD(2013)006) (2013) 

3. Извештај Поткомисије за правосуђе Венецијанске комисије: 
Именовање судија (CDL- JD(2007)001rev) (2007) 

4. Европски стандарди независности судства Венецијанске комисије 
(2008) 
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5. Извештај Венецијанске комисије о независности правосудног 
система, део I: Независност судија (CDL-AD (2010)004) (2010) 

6. Извештај Венецијанске комисије о независности правосудног 
система, део II: Независност тужилаца (CDL-AD (2010) 004) (2010) 

7. Контролна листа Венецијанске комисије за владавину права (CDL-
AD(2016)007) (2016) 

8. Мишљење Венецијанске комисије бр. 921/2018 о Нацрту амандмана 
на уставне одредбе о правосуђу од 25. јуна 2018. (CDL-REF(2018)015) 
(2018) 

9. Мишљење Венецијанске комисије о Регулаторном концепту Устава 
Републике Мађарске од 13. децембра 1995. (CDL(1995)073rev-e) 
(1995) 

10. Мишљење Венецијанске комисије бр. 876/2017 о Нацрту ревидираног 
Устава Републике Грузије од 19. јула 2017. (CDL-AD(2017)013 (2017) 

11. Удружено мишљење Венецијанске комисије, генералног директора 
Директората за људска права и владавину права Савета Европе и 
ОЕБС – Канцеларије за демократске институције и људска права бр. 
791/2014 (ОЕБС мишљење No.: CRIM-MOL/266/2015) о Нацрту 
закона о тужилаштву Републике Молдавије од 23. марта 2015. (CDL-
AD(2015)005) (2015) 

12. Мишљење Венецијанске комисије бр. 712/2013 о Нацрту закона о 
Високом савету судства и тужилаштва Републике Босне и 
Херцеговине од 24. марта 2013. (CDL-AD (2014)008) (2013) 

13. Мишљење Венецијанске комисије бр. 473/2008 о Нацрту закона о 
јавном тужилаштву Републике Молдавије од 19. јула 2008. (CDL-
AD(2008)019) (2008)  

14. Компилација мишљења и извештаја Венецијанске комисије у вези са 
судовима и судијама од 5. марта 2015. (CDL-PI(2015)001) (2015)  

 

III. Препоруке Комитета министара земаља чланица Савета Европе 
1. Препорука R (94)12 Комитета министара о независности, 

ефикасности и улози судија, усвојена 13. октобра 1994 (1994) 
2. Препорука CМ/Rеc (2010) 12 Комитета министара СЕ државама 

чланицама о судијама: независност, делотворност и одговорност, 
усвојена 17. новембра 2010 (2010) 

3. Препорука Комитета министара Савета Европе Rec (2000)19 о 
улози јавног тужилаштва у кривичноправном систему (2000)  
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IV. Документи Консултативног савета европских судија (ССЈЕ) 
1. Мишљење Консултативног савета европских судија CCЈЕ број 

1(2001) о стандардима који се тичу независности судства и 
несмењивости судија (2001) 

2. Мишљење Консултативног савета европских судија ССЈЕ број 3 
(2002) О принципима и правилима професионалног понашања 
судија, а посебно етике, неспојивог понашања и непристојности 
(2002) 

3. Мишљење Бироа Консултативног већа европских судија 
ССЈЕ/BU(2018) 4 od 4. маја 2018 (2018) 

4. Мишљење Бироа Консултативног већа европских судија ССЈЕ 
/BU(2018) 9 од 21. децембра 2018 (2018)  
 

V.  Документи Консултативног већа европских тужилаца 
1. Мишљење Консултативног већа европских тужилаца (КВЕТ) бр. 13 

(2018) о независности, одговорности и етици тужилаца (2018) 
2. Мишљење Консултативног већа европских тужилаца (КВЕТ) бр. 9 

(2014) о европским нормама и начелима за тужиоце – „Римска 
повеља“ (2014)  
 

VI. Документи Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) 
1. Кијевске препоруке о независности правосуђа у источној Европи, 

јужном Кавказу и централној Азији: судска управа, избор и 
одговорност (ОЕБС И МПИ)  

  

VII. Пракса Европског суда за људска права  
1. Пресуда Европског суда за људска права Reczkowicz v. Poland од 22. 

јулa 2021, представка бр. 43447/19  
2. Пресуда Европског суда за људска права Guðmundur Andri 

Ástráðsson v. Island, од 1. децембра 2020, представка бр. 26374/18  
3. Пресуда Европског суда за људска права Oleksandr Volkov v. 

Ukraine, од 6. фебруара 2018, представка бр. 21722/11  
4. Пресуда Европског суда за људска права Baka v. Hungary, од 23. јуна 

2016, представка бр. 20261/12  
5. Пресуда Европског суда за људска права Gerovska Popčevska v. 

the Former Yugoslav Republic of Macedonia, од 7. јануара 2016, 
представка бр. 48783/07  

6. Пресуда Европског суда за људска права Agrokompleks v. Ukraine, 
од 6. октобра 2011, представка бр. 23465/03  
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7. Пресуда Европског суда за људска права Vera Fernandes-Huidobro v. 
Spain, од 6. јануара 2010, представка бр.74181/01  

8. Пресуда Европског суда за људска права Kolevi v. Bulgaria, од 5. 
новембра 2009, представка бр. 1108/02  

9. Пресуда Европског суда за људска права Salov v. Ukrain, од 6. 
септембра 2005, представка бр. 65518/01.  

10. Пресуда Европског суда за људска права Pabla Ky v. Finland, пресуда 
од 22. јуна 2004, представка бр. 47221/99  

  

VIII. Пракса Суда правде Европске уније  
1. Пресуда Великог већа Суда правде Европске уније AZ v. Openbaar 

Ministerie and YU And ZV, у предмету бр. C-510/19, од 24. новембра 
2020.  

2. Пресуда Великог већа Суда правде Европске уније A.K. v. Krajowa 
Rada Sądownicta and CP and DO v. Sądnajwyższy, у предметима бр. C-
585/18, C-624/18 и C-625/18, од 19. новембра 2019.  

3. Пресуда Великог већа Суда правде Европске уније Commission v. 
Poland, у предмету бр. C- 619/18, од 24. Јуна 2019.  

4. Пресуда Великог већа Суда правде Европске уније, Minister for Justice 
and Equality v. OG and PI, у предметима бр. C-508/18 и C-82/19 PPU, 
од 27. маја 2019.  

5. Пресуда Великог већа Суда правде Европске уније Associação 
Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, у предмету бр. C-
64/16, од 27. фебруара 2018.



 

Прилог 2  
ПРЕДЛОГ ЗА БУДУЋЕ РАЗМАТРАЊЕ УСТАВНИХ РЕШЕЊА 

ВЕЗАНИХ ЗА РАД ПРАВОСУЂА  

Актуелним променама Устава није обухваћено неколико питања значајних 
за уставни положај правосуђа, а која се односе на статус међународних извора 
права у правном систему, као и на однос између судова и Уставног суда.  

I. СТАТУС ИЗВОРA МЕЂУНАРОДОГ ПРАВА У 
ПРАВНОМ СИСТЕМУ (чл. 16. ст. 3, чл. 17, чл. 18, чл. 75, чл. 

97. ст. 1, чл. 167. ст. 2, чл. 169. и чл. 194. Устава РС)  

Одредбе Устава о међународним изворима права који, осим Устава и 
закона, постављају основ и границе за поступање и одлучивање судија, остају 
отворене за могућност различитих интерпретација и правну несигурност. То 
угрожава начело легалитета, може довести до сукоба међународног права и 
Устава, може бити препрека и отежавати учешће Републике Србије у европским 
интеграцијама, укључујући и могуће будуће приступање Европској унији.  

1. Мишљење Венецијанске комисије  

Венецијанска комисија указује на статус међународних извора права у 
уставном систему Србије наглашавајући да „одредбе о улози међународног права 
у правном систему нису необичне али захтевају промишљен приступ који узима 
у обзир нове међународне тенденције, као и увођење поступка оцене уставности 
уговора пре њиховог ступања на снагу“,1 а у вези са конкретним члановима: чл. 
16. ст. 3, чл.  18, чл.  97. ст. 1, чл. 167. ст. 2, чл.169. и чл. 194. Устава, наводе 
се и конкретне сугестије у вези са тим питањем.  

Члан 16. став 3. према којем „потврђени међународни уговори морају бити 
у складу са Уставом“, покреће важна питања, посебно у вези са обавезом 
поштовања Бечке конвенције о уговорном праву. Према члану 27. те конвенције 
једна чланица се не може позвати на одредбе свог унутрашњег права да би 
оправдала неизвршавање уговора. Уколико члан 16. став 3. у вези са чланом 167. 
став 2. омогућава Уставном суду да потврђеним међународним уговорима одузме 
њихову унутрашњу правну снагу када нису у складу са Уставом, тада ће држава 
Србија, да не би прекршила своје међународне обавезе које произилазе из 
потврђених уговора, морати или да измени Устав – што није увек могуће имајући 
у виду комплексну процедуру предвиђену чланом 203. – или да откаже уговор 

                                                      
1  Мишљење Венецијанске комисије бр. 405/2006 CDL-AD(2007)004, које је Комисија 

усвојила на 70. пленарној седници (Венеција, 17‒18. март 2007, тач. 16‒19 и 107.). 
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или да се повуче из њега, уколико је таква могућност предвиђена самим уговором 
или је у складу са чланом 56. Бечке конвенције о уговорном праву. 

Становиште Венецијанске комисије је да „српске власти треба да настоје 
да избегну било какав сукоб међународног права и националног Устава“. 
Наглашава се да иако „многа друштва са дугом демократском традицијом такође 
дају већи значај националним уставима у односу на међународне уговоре“, то „не 
значи да се Устав тумачи на начин који не узима у обзир међународно право. 
Напротив, ово значи да домаћи органи власти, укључујући Уставни суд, треба да 
тумаче Устав на начин којим се избегава сукоб домаћег и међународног права“.2  

У свом изнетом мишљењу које се односи на Главу I ‒ Основна начела 
људских права, Венецијанска комисија3 имплицитно указује на проблеме у 
тумачењу одредаба о људским и мањинским правима јер је „формулација 
исувише сложена што може довести до многих проблема у тумачењу, а што даље 
може довести до допуштања претераних ограничења основних права“ и 
констатује да ће „Судови, а посебно Уставни суд, морати да будно прате и 
обезбеде тумачење у складу са демократским вредностима утврђеним у Уставу и 
са међународним стандардима“; у вези са чланом 18. став 3. наглашава само да је 
„са правног становишта – текст ’у корист унапређења вредности демократског 
друштва’ доста уопштен“ и позитивно оцењује „навођење институција које врше 
надзор над применом међународних стандарда људских права“, уз 
интерпретацију и закључак да „из европске перспективе то значи да је судска 
пракса Европског суда за људска права од највећег значаја у тумачењу основних 
права у Уставу Србије“.4 Одредби у члану 18. став 3. Устава такође се могу 
упутити замерке да је уопштена и да оставља широк простор за различита 
тумачења у пракси, посебно у „пракси међународних институција које надзиру 
спровођење међународних стандарда људских права“. Ова одредба је посебно 
значајна за правосуђе јер је она ослонац за тумачење уставних одредаба о 
људским и мањинским правима.  

Венецијанска комисија је у вези са проблемом који се односи на 
„међународну одговорност Републике Србије“ сугерисала да би било 
„пожељније да се такве ситуације избегну тиме што би се a priori обезбедила 
потврда сагласности уговора са Уставом, пре потврђивања уговора“, што би се 
могло постићи уколико би се у члан 169. Устава, којим се регулише поступак за 
оцену уставности закона пре његовог ступања на снагу, уврстила и оцена 
уставности међународног уговора пре његовог потврђивања.5  

У контексту процеса европских интеграција у коме Република Србија 
учествује, Венецијанска комисија указује и препоручује да се у члан 97. став 1. 
Устава, који утврђује да Република Србија уређује и обезбеђује свој међународни 

                                                      
2  Исто, тач. 17. 
3  Исто, тач. 25. 
4  Исто, тач. 26. 
5  Исто, тач. 16. 
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положај и односе са другим државама и међународним организацијама, „укључи 
одредба којом се изричито преносе одређена овлашћења органа Републике 
Србије на међународне или наднационалне организацијe“ и наглашава да би то 
могао бити правни основ за пренос овлашћења и да би одредба којом се регулише 
пренос овлашћења морала бити експлицитна.6  

Венецијанска комисија указује и на терминолошке неусклађености 
одредаба које се односе на међународне изворе права (нпр. одредбе у члану 16. и 
одредбе у члану 194. Устава) и упозорава да „оваква понављања, посебно уколико 
нису идентична, нису пожељна јер се тиме ствара ризик да се отвори осетљиво 
питање тумачења“.7 Осим одредбе на коју упућује Венецијанска комисија, ту су 
и друге одредбе Устава у којима је терминологија недоследна и конфузна: 
општепризнати принципи и правила међународног права (члан 16. став 1.); 
општеприхваћена правила међународног права (члан 16. став 2. члан 18. став 2, 
члан 142. став 2; члан 167. став 1, тачка 1.), потврђени међународни уговори (члан 
18. став 2.); важећи међународни стандарди људских и мањинских права (члан 18. 
став 3.); пракса међународних институција које надзиру спровођење 
међународних стандарда људских права (члан 18. став 3.); међународни уговори 
(члан 17. и члан 75.).  

2. Критике уставних решења и предлози изнети у стручној 
јавности у Србији  

Одмах након усвајања Устава Републике Србије и током година његове 
примене, у стручној јавности, међу конституционалистима, у струковним 
удружењима судија и јавних тужилаца и организацијама цивилног друштва, у 
студијама, стручним часописима, истраживањима и анализама, изношене су 
критичке замерке на уставна решења о статусу међународних извора права у 
правном систему Србије, на широко остављене могућности за различита 
тумачења тих уставних одредаба у пракси, што угрожава принцип легалитета, на 
нужност укључивања интегративне клаузуле у Устав и на неуједначену и 
конфузну терминологију о међународним изворима права, а формулисани су и 
предлози и препоруке за отклањање недостатака у уставним решењима.8 Те 
примедбе и предлози изнети су и у јавној расправи вођеној 2018. године о Радном 
тексту амандмана на Устав РС, које је припремило Министарство правде.  

                                                      
6  Исто, тач. 18. 
7  Исто, тач. 19. 
8  У тим активностима суделовао је и ЦЕПРИС. Видети: С. Бељански, М. Пајванчић, Т. 

Маринковић, Д. Валић Недељковић, Однос Уставног суда и судске власти – стање и 
перспективе, Београд 2019. Вид. и С. Бељански, М. Пајванчић, Нормативна контрола 
уставности као основна (?) надлежност Уставног суда Србије (2009–2019), ур. Г. Дајовић, 
Београд 2021. 
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II. НАЧЕЛО ЈАВНОСТИ РАДА СУДОВА  

Уставом се регулишу само начело јавности расправе пред судом и 
могућност ограничења овог начела,9 а не и начело и обавеза јавног изрицања 
пресуде, што је један од важних стандарда судског поступка.  

III. ОДНОС УСТАВНОГ СУДА И СУДОВА  

Променама Устава није обухваћен однос између Уставног суда и судова. 
Утицај Уставног судa на рад судова остварује се посредно и непосредно. 
Посредан утицај остварује се путем основне надлежности Уставног суда који 
одлучује о заштити уставности и законитости јер се дејство одлука Уставног суда 
протеже и на рад судова. Непосредан утицај на рад судова много је деликатнији, 
не само када су у питању надлежности Уставног суда и надлежности судова у 
одлучивању о заштити људских и мањинских права већ и неке друге надлежности 
Уставног суда (нпр. решавање сукоба надлежности, право суда да покрене 
поступак пред Уставним судом, заштита самосталности судова и независности 
судија пред уставним судом и др.). Пракса је показала да су за статус судске 
власти нека питања посебно осетљива, као што су одлучивање о жалбама судија 
на одлуке ВСС о престанку функције односно разрешењу судија, регулисање 
надлежности Уставног суда и надлежности које се односе на оцену уставности и 
законитости, заштиту људских права у поступку по уставној жалби и решавање 
сукоба надлежности.  

1. Надлежности Уставног суда  

1.1. Мишљење Венецијанске комисије  

У вези са надлежностима Уставног суда, Венецијанска комисија наглашава 
да треба извршити промене у члану 167. Устава и укључити надлежност Уставног 
суда за претходну контролу међународних уговора пре њиховог ступања на 
снагу. Такође указује на мањкавост члана 167. јер се у њему два пута наводи да 
Суд врши и друге послове одређене Уставом, али Комисија ближе не 
коментарише у ком правцу би те измене требало извршити.  

1.2. Критике уставних решења и предлози изнети у стручној јавности у 
Србији  

Начин на који се у Уставу РС регулишу надлежности Уставног суда отвара 
питање да ли се надлежности тог суда могу регулисати само Уставом или и 
законом. У истом члану Устава две, по садржају и дејству, различите одредбе 
регулишу то питање. Једна је шира (члан 167. став 2. тачка 6.) и из ње следи да се 
надлежности Уставног суда могу регулисати и Уставом и законом. Друга је 
                                                      

9  Устав Републике Србије, чл. 32. ст. 2. 
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рестриктивна (члан 167. став 4.) и из ње следи да се надлежности Уставног суда 
могу регулисати само Уставом. Консеквенце тих контрадикторних норми су 
различите. У пракси то може да буде извор различитих тумачења, што је посебно 
деликатно када је реч о разграничењу надлежности Уставног суда у вези са 
уставносудском заштитом људских права у поступку по уставној жалби10 и 
инстанционој контроли одлука судова која се остварује у судском систему. Осим 
тога, Уставни суд би могао бити у позицији да оцењујући уставност закона којим 
се регулишу надлежности Уставног суда утиче на обликовање садржаја властитих 
надлежности.11  

У складу са тим, у члану 167. Устава требало би брисати став 4. а у члану 
167. став 2. тачка 6. брисати завршни део текста „и законом“.  

2. Нормативна контрола  

Нормативна контрола као основна надлежност Уставног суда све више се 
потискује и постаје „другоразредна“ надлежност тог суда. Удео предмета који се 
односе на нормативну контролу континуирано се смањује у укупном броју 
предмета. Тај тренд траје већ дужи низ година (15,53% 2009. године до 1,28% 2019. 
године). За разлику од тренда континуираног пораста укупног броја предмета 
(5.177 2009. године, 36.892 2019. године), не бележи се раст броја предмета који се 
односе на нормативну контролу. Велики је јаз између броја предмета који се 
односе на уставносудску заштиту људских права (више од 90% у укупном броју 
предмета) и броја предмета који се односе на нормативну контролу (мање од 2% у 
укупном броју предмета).  

Број иницијатива за оцену нормативне контроле општих правних аката се 
повећава. Знатно је мањи број предлога за оцену уставности који потичу од 
овлашћених предлагача12, а треба имати у виду и да Уставни суд ретко користи 
право да по сопственој иницијативи покрене поступак нормативне контроле. На 
пораст броја иницијатива у којима се оспорава уставност или законитост општег 
правног акта утиче више чинилаца: велика динамичност и обим законодавне 
активности; усвајање закона који су нови у правном систему одражава се на 
статус и права широког круга грађана и доноси промене које грађани тешко 

                                                      
10  Ставовима 1. и 2 . члана 89. Закона о Уставном суду прописано је да Уставни суд, у 

поступку одлучивања по уставној жалби, може поништити појединачни акт, укључујући 
и пресуду као појединачни акт суда, забранити даље вршење одређене радње и одредити 
да се уклоне штетне последице таквог акта у одређеном року. У пракси је та одредба била 
извор опречних ставова. 

11  Изменом Закона о Уставном суду, одлуке судова изузете су од могућности поништавања 
у поступку одлучивања по уставној жалби. Одлуком две трећине судија Уставни суд је 
потом по сопственој иницијативи покренуо поступак испитивања уставности тог 
законског решења и у својој одлуци констатовао његову неуставност (Одлука Уставног 
суда у предмету IУз-97/2012. године). 

12  И Уставни суд у више наврата констатује да поступке нормативне контроле „најчешће 
иницирају грађани“. Вид. Преглед рада Уставног суда за 2013. годину, стр. 22. 
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прихватају13; честе измене и допуне закона; велики број пратећих прописа за 
примену закона; широко Уставом гарантовано право сваког физичког или 
правног лица да иницира поступак нормативне контроле; могућност да се 
нормативна контрола затражи у односу на било који општи акт14; процедуралне 
погодности, на пример, да нема судских трошкова ни обавезе да се ангажује 
стручна помоћ адвоката и др.  

Највећи број предмета нормативне контроле Уставни суд је решавао 
закључком којим се иницијатива одбацује или решењем о неприхватању, односно 
одбацивању иницијативе. У више наврата и Уставни суд је указивао на пораст 
броја „очигледно неоснованих иницијатива, које не испуњавају основне процесне 
претпоставке за вођење поступка и одлучивање, са једне стране, али и пораст броја 
предмета у којима се покрећу бројна и сложена уставно-правна питања, а 
нормативна контрола проширује на све већи број одредби закона и других 
општих правних аката, са друге стране“.15 Све то умањује ефикасност рада 
Уставног суда.  

Излаз из ситуације у којој је доведена у питање ефикасност рада Уставног 
суда, а нормативна контрола као основна надлежност Уставног суда потиснута, 
Уставни суд види у измени „правног оквира за поступање Суда, односно 
интервенцији уставотворца и законодавца у правцу растерећења Суда растућег 
броја предмета у којима не постоје основне процесне претпоставке за поступање 
и одлучивање“, као и у напуштању иницијативе за покретање поступка за оцену 
уставности и законитости и преиспитивању решења да свако правно или физичко 
лице има право на иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и 
законитости у променама Устава.  

Упркос чињеници да највећи број иницијатива за оцену уставности односно 
законитости Уставни суд одбацује, право на подношење иницијативе за оцену 
уставности и законитости које Устав гарантује широком кругу субјеката треба 
задржати. Право на обраћање свим органима власти и право на подношење 
иницијатива и предлога индивидуално је право грађана и грађанки гарантовано 
Уставом и једно од демократских права грађана да учествују у вршењу јавне 
власти и утичу на органе јавне власти, право које грађани имају према свим 
органима јавне власти укључујући и Уставни суд. Управо пракса Уставног суда, 
који констатује да се број иницијатива повећава, и чињеница да су иницијативе 
најчешће биле повод за покретање поступка нормативне контроле, указују на то 
да грађани то право и ефективно користе.  

                                                      
13  Преглед рада Уставног суда за 2013. годину, стр. 22, и Преглед рада Уставног суда за 

2014. годину, стр. 2 и 26. 
14  На пример, акти привредних друштава, јавних служби, комора, фондова и других 

организација и колективни уговори. Више у Прегледу рада Уставног суда за 2014. годину, 
стр. 3, и Прегледу рада Уставног суда из 2015. године, стр. 22. 

15  Преглед рада Уставног суда за 2016. и за 2017. годину. 
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3. Уставносудска заштита људских и мањинских права – 
уставна жалба  

Надлежност Уставног суда да одлучује о заштити људских права регулисана 
је Уставом, мада то није обухваћено у члану 167. Устава РС који регулише 
надлежности Уставног суда. Устав установљава и правни инструмент (уставна 
жалба) за заштиту људских права који могу користити лица чија су права 
повређена. Уставна жалба је инструмент који се може користити као 
супсидијерно правно средство за заштиту људских права, односно Уставом је 
прописано да се уставна жалба може користити под условом да су исцрпљена 
друга правна средства за заштиту људских права или уколико друга правна 
средства за заштиту људских права нису предвиђена. Уставна норма је лапидарна 
па су бројна питања у вези са тим инструментом, који је био нови у уставном 
систему, регулисана Законом о Уставном суду, Пословником о раду Уставног 
суда и ставовима Уставног суда који говоре да се Уставни суд у пракси сусрео са 
проблемима у примени уставне жалбе као инструмента заштите људских права. 
Одлучивање о уставним жалбама постаје доминантна надлежност Уставног суда. 
Број уставних жалби се континуирано повећава као и број нерешених уставних 
жалби. На пример, укупан број уставних жалби у раду 2017. године био је 25.846, 
што чини чак 97,02% од укупног броја предмета у раду. Од тога су 13.628 
нерешени предмети из претходних година, 12.118 новоформирани предмети, док 
је само 5.460 решених предмета. На пример, процентуално повећање броја 
нерешених уставних жалби између 2016. и 2017. године износи чак 30,48%.  

У годишњем Прегледу рада Уставни суд констатује да се већ читаву 
деценију бележи „тенденција раста степена оптерећења Уставног суда новим 
предметима“, да је „тежиште поступања у предметима уставних жалби“ и да се 
нису остварила „очекивања да ће се прилив уставних жалби смањити, као 
последица законодавних решења према којима од маја 2014. године заштиту 
права на суђење у разумном року у поступцима који су у току пружају судови 
опште и посебне надлежности“, па Уставни суд констатује да се „пред Уставним 
судом (…) у све већем броју оспоравају одлуке судова опште и посебне 
надлежности донете у поступку заштите означеног уставног права, и то не из 
разлога што заштита није пружена, већ што подносиоци нису задовољни одлуком 
суда“.  

Полазећи од реченог, а са циљем отклањања правних празнина у вези са 
коришћењем уставне жалбе, члан 170. Устава требало би допунити општом 
упућујућом одредбом којом се ближе регулисање примене уставне жалбе 
делегира законодавцу. 
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чланак “Making Sense of the Political Question Doctrine: The Case of Kosovo”, 
Review of Central and East European Law, Vol.46, No.1, 2021, pp. 91‒130.  

ВИДА ПЕТРОВИЋ ШКЕРО је пензионисана судија и бивша 
председница Врховног касационог суда. Један је од оснивача ЦЕПРИС-а и његова 
бивша председница. Чланица је Савета за штампу. Дипломирала је на Правном 
факултету у Београду 1974. године, након чега је радила као судијски помоћник 
у Другом основном суду у Београду. Правосудни испит је положила 1977. 
године. Изабрана је за судију Другог основног суда у Београду 1978, где је постала 
руководитељка Одељења за грађанско право (1992). Била је разрешена 
функције 2000. године заједно са 13 других судија због свог залагања за 
независност правосуђа, након чега је радила као адвокат у Београду. Именована 
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је за председницу Окружног суда у Београду 2001, а 2002. године за судију 
Врховног касационог суда (Одељења за грађанско право). Изабрана је за 
председницу Врховног касационог суда 2005, где је радила све до одласка у 
пензију 2014. године. Током своје каријере учествовала је у бројним тренинзима и 
едукативним курсевима за судије у области људских права и праксе Европског 
суда за људска права, које је организовао Савет Европе, због чега је постала 
национални тренер у области људских права, са посебним фокусом на чланове 2, 
3, 5, 6 и 8 Европске конвенције за људска права. Од 2002. године до данас више 
пута је именована за чланицу радних група за израду Закона о уређењу судова и 
Закона о парничном поступку. Вида Петровић Шкеро је на листи експерата 
Мисије ОЕБС-а, а 2014. године била је изабрана за награду „ОЕБС личност 
године“ због своје преданости заштити и одржању судијске независности. 
Објавила је многобројне стручне радове из области независног судства, уређења 
судова, уставног, грађанског и породичног права.  

САВО ЂУРЂИЋ је судија Апелационог суда у Новом Саду и бивши члан 
Високог савета судства. Магистар је правних наука. За судију Окружног суда у 
Новом Саду изабран је крајем 1992, за судију Вишег суда у Новом Саду 2010, а 
судија је Апелационог суда од новембра 2013. године. Био је саветник у 
Покрајинском заводу за јавну управу и заменик покрајинског секретара за 
правосуђе, управу, прописе и права националних мањина. Од 2016. до априла 
2021. године судија Ђурђић је вршио функцију изборног члана Високог савета 
судства из реда судија.  

Од оснивања је и члан Друштва судија Србије. Области рада судије 
Ђурђића су кривично право и криминалитет малолетника. Објавио је радове из 
кривичне материје, делинквенције малолетника, правосудно-организационог и 
уставног права, уз активно учешће на стручним и научним скупова. Коаутор је 
истраживања о криминалитету малолетника. Члан је Савета за праћење и 
унапређење рада органа малолетничког правосуђа. На округлим столовима и у 
току расправе о уставним променама у правосуђу 2017. и 2018. године, као члан 
ВСС, био је учесник, предлагач и један од аутора ставова које је тај орган усвојио 
2018. године. Из ове области излагао је и објавио радове на међународним 
стручним и научним скуповима, укључујући радове „Улога ВСС у заштити судске 
независности од непримерених медијских притисака“ (Институт за 
криминолошка и социолошка истраживања, Палић, 2017) и „Независност судства 
и уставно начело поделе власти – у светлу предложених промена Устава РС о 
правосуђу“ (Копаоничка школа природног права, 2020). О збивањима у судству 
и у друштву поводом предложених промена Устава и рада ВСС, у периоду 
2018‒2021, објавио је петнаест текстова на порталу „Отворена врата правосуђа“ 
и десетину чланака у дневној и недељној штампи (Данас, Време, Политика).  

РАДОВАН ЛАЗИЋ је заменик тужиоца у Тужилаштву за ратне злочине, 
председник Управног одбора Удружења јавних тужилаца и заменика јавних 
тужилаца Србије, члан Управног одбора Правосудне академије и бивши члан 
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Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. 
Члан је Управног одбора ЦЕПРИС-а. Дипломирао је на Правном факултету у 
Београду 1995. године, положио правосудни и адвокатски испит 1998, а 2001. 
године изабран је за општинског јавног тужиоца у Бачкој Тополи. Између 2010. и 
2015. године вршио је функцију заменика апелационог јавног тужиоца у Новом 
Саду, а потом и заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом 
Саду до 2016. године. У периоду 2016‒2020. био је изборни члан Државног већа 
тужилаца. Током своје каријере учествовао је на многобројним саветовањима и 
конференцијама у Србији и иностранству, а више пута је био и члан управних 
одбора, стручних тела и радних група Министарства правде, и то у Поткомитету 
за људска права и имовинскоправне односе Савезног комитета за Косово и 
Метохију, односно у Одељењу за правосуђе Координационог центра за Косово и 
Метохију – одбране окривљених пред међународним већима УНМИК судова на 
Косову (2001). Учествовао је као члан експертских радних група у изради Закона 
о јавном тужилаштву и Закона о седиштима и подручјима судова и јавних 
тужилаштава (2012), Националне стратегије за реформу правосуђа (2013), Закона 
о Високом савету судства и Закона о Државном већу тужилаца (2013) и др. Био је 
члан радног тела Државног већа тужилаца за израду нацрта критеријума и мерила 
за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата приликом 
предлагања и избора на јавнотужилачку функцију (2014. и 2015. године). Аутор 
је великог броја стручних радова у области правосуђа и кривичног права.  

ПРЕДРАГ МИЛОВАНОВИЋ је заменик јавног тужиоца у Другом 
основном јавном тужилаштву у Београду (од 2016. године) и изборни члан 
Државног већа тужилаца. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 2009. 
године, након чега је волонтирао у Трећем општинском јавном тужилаштву у 
Београду. Од 2011. до 2012. године био је запослен као приправник у Првом 
основном јавном тужилаштву у Београду, а од 2014. до 2016. године као виши 
тужилачки помоћник у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду. Током 
своје каријере био је члан бројних одбора и стручних тела, укључујући Удружење 
тужилачких и судијских помоћника (од 2016), био је председник управног одбора 
Удружења тужилачких и судијских помоћника (2012‒2017) и члан Радне групе за 
побољшање положаја судијских и тужилачких помоћника, коју је формирала 
Комисија за спровођење националне стратегије за реформу правосуђа.  

МАРИЈАНА ПАЈВАНЧИЋ је пензионисана редовна професорка 
уставног права на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Написала је 
преко 15 монографија и 300 научних чланака, објављених у Србији и иностранству, 
из области уставног права, изборног права, парламентарног права, студија рода и 
заштите људских права. Чланица је ЦЕПРИС-а, Српског удружења за уставно 
право, Одбора за проучавање националних мањина и људских права при САНУ и 
Европског удружења за изборно право. Била је гостујући предавач на бројним 
универзитетима у региону бивше Југославије, укључујући Универзитет у 
Бањалуци, Универзитет у Источном Сарајеву и Универзитет Медитеран у 
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Подгорици. Била је ангажована као водећа експерткиња у изради Нацрта закона о 
родној равноправности (2005. и 2012. године) и Закона о родној равноправности 
(2021). Учествовала је као чланица експертских радних група у изради Нацрта 
Устава Републике Србије (2005), као и многих прописа, укључујући Нацрт закона 
о истополним заједницама (2021), Закон о забрани дискриминације (2021), Закон 
о заштити права и слобода националних мањина (1992), Закон о изборима 
посланика у Савезну скупштину (1992), докумената попут првог Акционог плана 
за унапређивање положаја жена и родне равноправности (2008‒2009), 
националног Акционог плана за родну равноправност (2019), Националне 
стратегије за превенцију насиља над женама и породичног насиља (2021) и др. 
Ауторка је бројних радова објављених на српском и енглеском језику из области 
уставног права, изборног права и парламентарног права, укључујући Коментар 
Устава Републике Србије (2009) и чланак „Уставни положај судова у оквиру 
организације власти: нормативни оквир – проблеми нормативног и фактичког 
карактера“, Гласник адвокатске коморе Војводине, бр.3‒4, 2017, стр.173‒189.  

ТАНАСИЈЕ МАРИНКОВИЋ је редовни професор уставног права на 
Правном факултету Универзитета у Београду. На истом факултету је дипломирао 
(1999) и докторирао (2009), а магистрирао је на Правном факултету Универзитета 
Париз I (2003) са тезом Системи избора судија као јемство судијске 
независности. Усавршавао се и на другим европским високошколским 
установама, из области упоредног уставног права и међународног права људских 
права: у Институту за федерализам у Фрибуру, Међународном институту за 
људска права у Стразбуру, Централноевропском универзитету у Будимпешти и 
на Универзитету у Оксфорду. Од 2000. године запослен је на Правном факултету 
Универзитета у Београду на предмету уставно право, прошавши сва звања од 
асистента-приправника до редовног професора. Предавао је и на универзитетима 
у Бордоу, Сарбрикену и Палерму. Као експерт Савета Европе држао је обуке из 
области примене Европске конвенције за заштиту људских права судијама и 
стручним сарадницима основних, виших и апелационих судова, Управног и 
Врховног касационог суда у Србији, а као експерт ОЕБС-а држао је обуке из 
области забране дискриминације за припаднике Министарства унутрашњих 
послова. На позив Уставног суда Републике Србије учествовао је у више јавних 
расправа, у различитим поступцима. Главни је уредник часописа Нови Архив за 
правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Београду. Био је 
уредник Правне библиотеке Службеног гласника Републике Србије. Био је 
дугогодишњи генерални секретар, а потом и председник Српског удружења за 
уставно право. Члан је ЦЕПРИС-а. Његове последње књиге су Расправа о праву 
на слободне изборе (Досије, 2019) и Serbia (Constitutional Law, Wolters Kluwer, 
2019).  

РОДОЉУБ ШАБИЋ је адвокат у Београду, бивши народни посланик и 
потпредседник Народне скупштине Републике Србије, бивши министар за 
државну управу и локалну самоуправу Владе Србије и бивши повереник за 
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информације од јавног значаја и заштиту података о личности у Републици Србији. 
Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, магистар је 
уставног права, положио је правосудни испит. Члан је Управних одбора 
Београдског центра за безбедносну политику и Регулаторног института за 
обновљиву енергију и животну средину. Више година је био на челу велике 
адвокатске канцеларије. Током каријере био је и руководилац правних и општих 
послова у Већу синдиката Београда, шеф Кабинета савезног секретара за 
правосуђе и државну управу и подсекретар у Савезном секретаријату за 
законодавство СФРЈ. Биран је у два мандата за повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности у Републици Србији. Од 2019. 
године поново је адвокат. Аутор је великог броја текстова објављених у научним 
и стручним часописима и у дневној штампи. Добитник је бројних признања и 
награда стручне и шире јавности укључујући: Личност године у борби за слободу 
медија (Мисија ОЕБС-а, 2008), Витез позива (Лига Експерата – ЛЕX, 2010), 
Личност године (Мисија ОЕБС-а, 2011), Награда за допринос борби против 
корупције (Мисија ЕУ и Савет за борбу против корупције 2011), Награда за 
допринос Европи (Европски покрет у Србији и Међународни европски покрет, 
2013) и Априлска награда за развој демократских вредности и поштовања 
људских права (Град Шабац, 2018).  

ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ је адвокат са седиштем канцеларије у Новом 
Саду. Био је члан Управног одбора Адвокатске коморе Војводине од 2007. до 
2014. године, а од тада је члан Управног одбора Адвокатске коморе Србије. 
Значајан део његовог професионалног ангажовања усмерен је на одбране у 
кривичним поступцима повезаним са пословањем у привреди, а био је бранилац 
и у великом броју поступака за ратне злочине, организовани криминал и друга 
тешка кривична дела. Предавач је на Академији Адвокатске коморе Србије, а у 
последњих 15 година био је предавач и на великом броју семинара, саветовања и 
конференција из области кривичног права и људских права. Био је пуномоћник у 
првом пресуђеном предмету против Србије у Европском суду за људска права у 
Стразбуру. Завршио је специјалистичке обуке из области хуманитарног права у 
организацији Шведске адвокатске коморе, Интернационалне адвокатске коморе, 
Међународног кривичног суда за бившу Југославију, Министарства правде и 
Фонда за хуманитарно право, а из области медијског права на Универзитету 
Оксфорд. У Међународној унији адвоката је национални представник Србије. Од 
2017. године је председник Адвокатске коморе Војводине.  

ТЕОДОРА МИЉОЈКОВИЋ (секретарка радне групе) докторандкиња је 
у области упоредног уставног права на Централноевропском универзитету, Одсек 
за правне студије, у Бечу, чланица Београдске групе за теорију права и 
стажисткиња у Институту за демократију у Будимпешти. Основне студије 
завршила је на Правном факултету у Београду 2018. године, а мастер студије на 
Централноевропском универзитету у Будимпешти 2019. године са тезом Значај 
уставног суда у процесу демократизације – случај Словеније, Хрватске и Србије. 
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У својој докторској тези упоредноправно обрађује питање реформи судства из 
перспективе принципа владавине права и судијске независности под менторством 
професора и бившег судије Европског суда за људска права Андраша Шаја. Током 
својих студија, учествовала је у организацији бројних конференција и семинара 
под окриљем Београдске групе за теорију права и Српског удружења за правну и 
социјалну филозофију. Била је ангажована као сарадница и заменица уредника за 
правне портале Jurist, ICON – International Journal оf Constitutional Law, Review of 
Democracy. Тренутно је чланица уредничког одбора часописа Eudaimonia и 
асистенткиња уредника у Ревији демократије (Review of Democracy). Током 2020. 
године била је ангажована као сарадница у настави професора Андраша Шаја на 
предмету владавина права и илибералне демократије на Централноевропском 
универзитету у Бечу. 
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Movement in Serbia and International European Movement, 2013) and April Award 
for the Development of Democratic Values and Respect for Human Rights (City of 
Šabac, 2018). 

VLADIMIR BELJANSKI is an attorney-at-law based in Novi Sad. He was 
a member of the Management Board of the Bar Association of Vojvodina from 2007 
to 2014, and since then he has been a member of the Management Board of the 
Serbian Bar Association. A significant part of his professional engagement has been 
focused on defense in criminal proceedings related to business and economy, and 
he was a defense attorney in numerous proceedings for war crimes, organized crime 
and other serious crimes. He is a lecturer at the Academy of the Serbian Bar 
Association, and in the last 15 years he has participated as a lecturer in many of 
seminars, discussions and conferences in the field of criminal law and human rights 
law. He was an attorney in the first adjudicated case against Serbia at the European 
Court of Human Rights in Strasbourg. He completed specialist trainings on 
humanitarian law organized by the Swedish Bar Association, the International Bar 
Association, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, the 
Ministry of Justice and the Humanitarian Law Centre, as well as a training on media 
law at Oxford University. He is the National Representative of Serbia in the 
International Association of Lawyers. Since 2017, he has been the President of the 
Bar Association of Vojvodina. 

(working group secretary) is a PhD student of 
Comparative Constitutional Law at the Central European University, Department of 
Legal Studies, Vienna, a member of the Belgrade Legal Theory Group and an intern 
at the Democracy Institute in Budapest. She completed her undergraduate studies at 
the Faculty of Law in Belgrade in 2018, and her master's studies at the Central 
European University in Budapest in 2019 with the thesis The Importance of the 
Constitutional Court in the Democratization Process - The Case of Slovenia, 
Croatia and Serbia. In her doctoral thesis, she deals with comparative legal analysis 
of the issue of judicial reform from the perspective of the principles of the rule of 
law and judicial independence under the mentorship of professor and former judge 
of the European Court of Human Rights, András Sajó. In the course of her studies, 
she participated in the organization of numerous conferences and seminars under 
the auspices of the Belgrade Legal Theory Group and the Serbian Association for 
Legal and Social Philosophy. She has been engaged as an associate and deputy 
editor for the legal portals Jurist, ICON-International Journal of Constitutional Law, 
Review of Democracy. She is currently a member of the editorial board of the 
journal Eudaimonia and an assistant editor to the Review of Democracy. In 2020, 
she was appointed a teaching assistant to Professor András Sajó on the course Rule 
of Law and Illiberal Democracies at the Central European University in Vienna.  
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Fribourg, International Institute of Human Rights Law in Strasbourg, Central 
European University in Budapest and University of Oxford. He has been teaching 
Constitutional Law at the University of Belgrade Faculty of Law since 2000, having 
occupied all positions from the assistantship to the full professorship. He taught, 
also, at the universities of Bordeaux, Saarbrücken and Palermo. As an expert of the 
Council of Europe he lectured on the application of the European Convention on 
Human Rights in numerous seminars for the judges and registry of the basic, higher 
and appellate courts, as well as of the Administrative Court and Supreme Court of 
Cassation in Serbia; and, as an expert of the OSCE he lectured on the anti-
discrimination law in numerous seminars for the members of the Ministry of the 
Interior of the Republic of Serbia. He acted as amicus curiae in a number of cases 
and in different types of proceedings before the Constitutional Court of the Republic 
of Serbia. He is the Editor-in-Chief of the New Archives for Legal and Social 
Sciences of the University of Belgrade Faculty of Law. He was the editor of the 
legal editions of the Official Gazette of the Republic of Serbia. For many years he 
occupied the position of the Secretary General, and then of the President of the 
Serbian Association of Constitutional Law. He is a member of CEPRIS. His most 
recent books include Treatise on the Right to Free Elections (Dosije, 2019) and 
Serbia (Constitutional Law, Wolters Kluwer, 2019). 

RODOLJUB ŠABIC is an attorney-at-law in Belgrade, former MP and 
Deputy Speaker of the National Assembly of the Republic of Serbia, former 
Minister of State Administration and Local Self-Government of the Government of 
Serbia, as well as former Commissioner for Information of Public Importance and 
Personal Data Protection in the Republic of Serbia. He graduated from the Faculty 
of Law, University of Belgrade, holds LL.M in Constitutional Law, and has passed 
the bar exam. He is a member of the Management Boards of the Belgrade Centre 
for Security Policy and the Renewables and Environmental Regulatory Institute. He 
was the head of a big law firm for several years. During his career, he was also the 
head of legal and general affairs in the Belgrade Trade Union Council, the chief of 
staff of the Federal Secretary for Justice and Public Administration and the 
Undersecretary in the Federal Secretariat for Legislation of SFR Yugoslavia. He 
was elected for two terms as the Commissioner for Information of Public 
Importance and Personal Data Protection in the Republic of Serbia. Since 2019, he 
has been an attorney-at-law again. He is the author of many texts published in 
scientific and professional journals, and in the daily press. He has won numerous 
recognitions and awards from the professional and general public, including: Person 

(OSCE Mission 2008), Knight of the 
League of Experts - LEX, 2010), (OSCE Mission, 

2011), Award for Contribution to the Fight against Corruption (EU Mission and 
Anti-Corruption Council 2011), Award for Contribution to Europe (European 
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professional bodies including the Association of Assistants to Prosecutors and 
Judges (since 2016), he was the President of the Management Board of the 
Association of Assistants to Prosecutors and Judges (2012-2017), as well as a 
member of the working group for improving the position of judicial and 
prosecutorial assistants, formed by the Commission for the Implementation of the 
National Judicial Strategy Reform. 

is a retired professor of Constitutional Law at 
the Faculty of Law, University of Novi Sad. She has written over 15 monographs 
and 300 scientific articles, published in Serbia and abroad, in the field of 
Constitutional Law, Electoral Law, Parliamentary Law, Gender Studies and Human 
Rights Protection. She is a member of CEPRIS, the Serbian Association for 
Constitutional Law, the Committee for the Study of National Minorities and Human 
Rights at Serbian Academy of Science and Art, and the European Association for 
Electoral Law. She has been a visiting lecturer at a number of universities in the 
region of the former Yugoslavia, including the University of Banja Luka, the 
University of East Sarajevo and the Mediterranean University in Podgorica. She was 
engaged as a leading expert in drafting the Draft Law on Gender Equality (2005 and 
2012) and the Law on Gender Equality (2021). She participated as a member of 
expert working groups in the drafting of the Constitution of the Republic of Serbia 
(2005), as well as many other legal acts, including the Draft Law on Same-Sex 
Unions (2021), the Law on Prohibition of Discrimination (2021), Law on the 
Protection of the Rights and Freedoms of National Minorities (1992), the Law on 
Elections to the Federal Assembly (1992), documents such as the first Action Plan 
for the Advancement of Women and Gender Equality (2008-2009), the National 
Action Plan for Gender Equality (2019), National Strategy for the Prevention of 
Violence against Women and Domestic Violence (2021) etc. She is the author of 
numerous articles published in Serbian and English in the field of Constitutional 
Law, Electoral Law and Parliamentary Law, including Commentary on the 
Constitution of the Republic of Serbia (2009 ) and article Constitutional position of 
courts within the organization of government: normative framework - problems of 
normative and factual character, Gazette of the Bar Association of Vojvodina, No.3-
4, 2017, pp.173-189. 

TANASIJE MA is a Professor of Constitutional Law at the 
University of Belgrade Faculty of Law. He received his Bachelor’s Degree (1999) 
and his PhD (2009) from the University of Belgrade Faculty of Law, and his 
Master’s Degree (2003) from the University Paris I Faculty of Law, with the thesis 
Systems of Selection of Judges as a Guaranty of Judicial Independence. He studied 
comparative constitutional law and international human rights law at other 
European institutions of higher education, as well: Institute of Federalism in 
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RS Constitution on Justice (Kopaonik School of Natural Law, 2020). He has 
published fifteen articles on the situation in the judiciary and in society regarding 
the proposed changes to the Constitution and the work of the HJC in the period 
2018-2021 on the portal "Open Doors of Justice" and a dozen articles in daily and 
weekly press (Danas, Vreme, Politika). 

is a Deputy Prosecutor in the War Crimes Prosecutor's 
Office, President of the Steering Board of the Association of Public Prosecutors and 
Deputy Public Prosecutors of Serbia, a member of the Steering Board of the Judicial 
Academy and a former member of the State Council of Prosecutors from among the 
public prosecutors and deputy public prosecutors. He is a member of the Board of 
Directors of CEPRIS. He graduated from the Faculty of Law in Belgrade in 1995, 
passed the bar exam in 1998, and in 2001 was elected municipal public prosecutor 

between 2010 and 2015, and then as Deputy Public Prosecutor in the Higher Public 
Prosecutor's Office in Novi Sad until 2016. He was an elected member of the State 
Council of Prosecutors in the period 2016-2020. During his career, he has 
participated in numerous seminars and conferences in Serbia and abroad, and 
several times he was appointed a member of management boards, expert bodies and 
working groups of the Ministry of Justice, namely in the Subcommittee on Human 
Rights and Property-Legal Relations of the Federal Committee for Kosovo and 
Metohija, i.e. in the Department of Justice of the Coordination Centre for Kosovo 
and Metohija - Defence of offenders before International Panels of UNMIK Courts 
in Kosovo (2001). He has participated as a member of expert working groups in the 
drafting the Law on Public Prosecutor's Office and the Law on Seats and Territorial 
Jurisdiction Courts and Public Prosecutor's Offices (2012), the National Judicial 
Strategy Reform (2013), the Law on the High Judicial Council and the Law on 
Public Prosecution, Law on the State Council of Prosecutors (2013) etc. He was a 
member of the working group of the State Council of Prosecutors for drafting 
criteria and measures for assessing the expertise, qualifications and dignity of 
candidates being proposed and elected to the Public Prosecutor's Office (2014 and 
2015). He is the author of  many articles related to judiciary and criminal law.   

is the Deputy Public Prosecutor in the 
Second Basic Public Prosecutor's Office in Belgrade (since 2016) and an elected 
member of the State Council of Prosecutors. He graduated from the Faculty of Law 
in Belgrade in 2009, after which he volunteered at the Third Municipal Public 
Prosecutor's Office in Belgrade. He was employed as an intern in the First Basic 
Public Prosecutor's Office in Belgrade from 2011 to 2012, and as a senior assistant 
prosecutor in the Third Basic Public Prosecutor's Office in Belgrade from 2014 to 
2016. During his career he has been a member of numerous committees and 
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judge of the Second Municipal Court in Belgrade in 1978, where she became the 
head of the Civil Law Department (1992). She was dismissed from office in 2000 
along with 13 other judges for her commitment to judicial independence, after which 
she worked as a lawyer in Belgrade. She was appointed president of the District 
Court in Belgrade in 2001, and in 2002 judge of the Supreme Court of Cassation 
(Civil Department). She was elected President of the Supreme Court of Cassation 
in 2005, where she worked until her retirement in 2014. In the course of her career, 
she participated in numerous trainings and educational courses for judges in the field 
of human rights and the case law of the European Court of Human Rights, organized 
by the Council of Europe, which made her a national coach in the field of human 
rights, with a focus on Articles 5, 6 and 8 of the European Convention on Human 
Rights. Since 2002, she has been appointed several times a member of the working 
groups for the drafting of the Law on Organization of Courts and the Civil Procedure 

-Škero is on the list of experts of the OSCE Mission, and in 2014 
she was awarded the "OSCE Person of the Year" award, due to her commitment to 
the protection and preservation of judicial independence. She has published 
numerous expert articles in the field of judicial independence, court organization, 
constitutional, civil and family law. 

is a judge of the Appellate Court in Novi Sad and a former 
member of the High Judicial Council. He holds LL.M degree. He was elected a 
judge of the District Court in Novi Sad at the end of 1992, a judge of the High Court 
in Novi Sad in 2010, and he has been a judge of the Appellate Court since November 
2013. He was an advisor in the Provincial Institute for Public Administration and 
Deputy Provincial Secretary for Justice, Administration, Regulations and Rights of 

member of the High Judicial Council from among the judges. He has been a member 

of work are criminal law and juvenile delinquency. He has published articles on 
criminal matters, juvenile delinquency, judicial-organizational and constitutional 
law, with active participation in professional and scientific conferences. He is the 
co-author of a research on juvenile delinquency. He is a member of the Council for 
Monitoring and Improving the Work of Juvenile Justice Bodies. At the round tables, 
and during the discussion on constitutional amendments regarding the judiciary in 
2017 and 2018, as a member of the HJC, he was a participant, nominator and one 
of the authors of the positions adopted by this body in 2018. In this field, he has 
presented and published papers at international professional and scientific 
conferences, including  The role of the HJC in protecting judicial independence 
from inappropriate media pressures (Institute of Criminological and Sociological 
Re  and Independence of the judiciary and the constitutional 
principle of separation of powers - in the light of the proposed amendments to the 
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is a Professor of 
Constitutional Law and EU Law at Union University Law School Belgrade, a 
Research Associate at Democracy Institute of the Central European University in 
Budapest, and an Affiliate Professor at the University of Milano-Bicocca, Center 
for -in-Chief of Pravni Zapisi, 
Union University Law School Review. She holds an L.L.M. and an S.J.D. in 
Comparative Constitutional Law from the Central European University, 
Budapest/Vienna, and B.A. from Belgrade University Law School. In 2012, 

position at NYU School of Law researching constitutional judiciary. Previously, she 
was a Research Coordinator at the CEU Center for Human Rights, Senior Diplomat 
(and Consul) in Hungary, Staff Attorney at Constitutional and Legal Policy Institute 
in Budapest, and Senior Legal Adviser at the Ministry of Justice of the former 
Yugoslavia. She was a visiting scholar at NYU Law School, George Washington 
University Law School, Brigham Young University Law School, and ASSER 

state license to practice law in 1989. She possesses advisory skills gained through 
an appointment to the Pardon Committee of the President of the Republic of Serbia 
(2008-2012), the Amicus Curiae before the Constitutional Court of Serbia, and a 
dispute resolution consultant in international investment arbitration facilitated by 
the Permanent Court of Arbitration in the Hague. She is a member of CEPRIS and 
serves as a member of the Board of Directors of the European Public Law 
Organization, the Board of Directors of Open Society Foundation in Belgrade, and 
the Board of Directors of NGO ASTRA. She has published extensively in Serbian 
and English language in the field of Constitutional Law, EU Constitutional Law, 
and Human Rights Law. Her recent publications include the edited volume New 
Politics of Decisionism (ed., Eleven Publishing, The Hague, 2019) and the article 
Making Sense of the Political Question Doctrine: The Case of Kosovo, Review of 
Central and East European Law, Vol.46, No.1, 2021, pp. 91-130. 

is a retired judge and former president of the 
Supreme Court of Cassation. She is one of the founders and former president of 
CEPRIS. She is a member of the Press Council. She graduated from the Faculty of 
Law in Belgrade in 1974, after which she worked as an assistant judge at the Second 
Municipal Court in Belgrade. She passed the bar exam in 1977. She was elected a 
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Deciding on constitutional appeals becomes the dominant jurisdiction of the 
Constitutional Court. The number of constitutional appeals is continuously 
increasing, as is the number of unresolved constitutional appeals. For example, the 
total number of constitutional appeals in progress in 2017 was 25,846, which is as 
much as 97.02% of the total number of cases in progress. Out of that, 13,628 were 
unresolved cases from previous years, 12,118 were new cases while only 5,460 were 
resolved cases. For example, the increase in percentage of the number of unresolved 
constitutional appeals between 2016 and 2017 was as high as 30.48%.  

In its Annual Report, the Constitutional Court has stressed that for a whole 
decade there has been a “trend to increase the degree of burden of the Constitutional 
Court with new cases”, that “the focus of proceedings is on constitutional appeals”, 
and that the expectations have not been met “that the inflow of constitutional appeals 
will decrease, as a consequence of legislative solutions according to which, from 
May 2014, the protection of the right to a trial within a reasonable time in ongoing 
proceedings is provided by courts of general and special jurisdiction.” Therefore the 
Constitutional Court concludes that “before the Constitutional Court, the decisions 
of courts of general and special jurisdiction made in the procedure regarding the 
specified constitutional right are increasingly being challenged, not because the 
protection was not provided, but because the applicants are not satisfied with the 
court's decision”.  

Based on the aforementioned, and in order to eliminate legal gaps related to 
the constitutional appeal, Article 170 of the Constitution should be supplemented 
by a general provision which delegates to the legislator more detailed regulation of 
the constitutional appeal.
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increasing number of provisions of law and other general legal acts, on the other 
hand.“14 All this reduces the efficiency of the Constitutional Court. 

The Constitutional Court sees a way out of the situation in changing the “legal 
framework for the Court's actions, that is, the intervention of the constitution-maker 
and the legislator in the direction of relieving the Court of the growing number of 
cases in which there are no basic procedural preconditions for decision-making“, as 
well as abandoning, in future constitutional amendments, the initiative to initiate 
proceedings to review constitutionality and legality and review the decision 
according to which every legal or natural person has the right to initiate proceedings 
to review constitutionality and legality. 

Despite the fact that the Constitutional Court rejects the largest number of 
initiatives for the assessment of constitutionality or legality, the right to submit an 
initiative for the assessment of constitutionality and legality guaranteed by the 
Constitution to a wide range of persons and bodies should remain. The right to 
address all authorities as well as the right to submit initiatives and proposals is an 
individual right of citizens guaranteed by the Constitution. It is one of the 
democratic rights of citizens to participate in the exercising public authority and 
influence public authorities, and the right of the citizens pertaining to all public 
authorities including the Constitutional Court. The Constitutional Court’s case-law, 
which indicates that the number of initiatives is increasing, as well as the fact that 
the initiatives were most often the reason for initiating the procedure of normative 
control, shows that citizens use this right effectively.  

  

The jurisdiction of the Constitutional Court to decide on the protection of 
human rights is regulated by the Constitution, although this is not covered by Article 
167 of the Constitution, which regulates the jurisdiction of the Constitutional Court. 
The Constitution also establishes a legal instrument (constitutional appeal) for the 
protection of human rights that can be used by persons whose rights have been 
violated. A constitutional appeal is an instrument used as a subsidiary legal remedy 
for the protection of human rights, i.e. the Constitution prescribes that a 
constitutional appeal may be lodged provided that other legal remedies for the 
protection of human rights have been exhausted or if other legal remedies for the 
protection of human rights are not provided. The constitutional norm is lapidary, so 
many issues related to this instrument, which was at the time of the adoption new in 
the constitutional system, are regulated by the Law on the Constitutional Court, the 
Rules of Procedure of the Constitutional Court and the Constitutional Court's 
position statements. The Constitutional Court has encountered problems in practice. 

                                                      
14  Review of the work of the Constitutional Court for 2016 and for 2017. 
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Normative control as the primary jurisdiction of the Constitutional Court is 
increasingly suppressed and becomes a "secondary" jurisdiction of this court. The 
number of cases related to normative control in the total number of cases is 
continuously decreasing. This trend has been ongoing for many years (15.53% in 
2009 to 1.28% in 2019). In contrast to the trend of continuous increase in the total 
number of cases (from 5,177 in 2009 to 36,892 in 2019) this is not recorded in cases 
related to normative control. There is a large gap between the number of cases 
related to the protection of human rights (more than 90% in the total number of 
cases), in relation to the number of cases related to normative control (less than 2% 
in the total number of cases).  

The number of initiatives for the assessment of normative control of general 
legal acts is increasing. There are significantly less proposals for the assessment of 
constitutionality that come from authorized bodies, and it should be borne in mind 
that the Constitutional Court rarely uses the right to initiate the procedure of 
normative control on its own initiative. The increase in the number of initiatives in 
which the constitutionality or legality of a general legal act is challenged is 
influenced by several factors: dynamics and scope of legislative activity; adoption 
of laws that are new in the legal system reflect on the status and rights of a wide 
range of citizens and bring changes that are difficult for citizens to accept,12 frequent 
amendments to the law; a large number of accompanying regulations for the 
application of the law; the right of every natural or legal person to initiate a 
normative control procedure is widely guaranteed by the Constitution; the 
possibility to request normative control in relation to any general act,13 procedural 
benefits such as no court fees, as well as the obligation to engage legal assistance 
etc. 

The Constitutional Court has resolved the most cases of normative control by 
a conclusion to reject the initiative or by a decision not to accept or reject the 
initiative. On several occasions, the Constitutional Court also pointed to the increase 
in the number of “obviously unfounded initiatives, which do not meet the basic 
procedural prerequisites for conducting proceedings and decision-making, on the 
one hand, but also an increase in the number of cases in which numerous and 
complex constitutional issues are raised, and normative control extends to an 

                                                      
12  Review of the work of the Constitutional Court for 2013, p. 22, Review of the work of the 

Constitutional Court for 2014, pp. 2 and 26. 
13  For example, acts of companies, public services, chambers, funds, and other organizations and 

collective agreements. More in the Review of the work of the Constitutional Court for 2014, 
p. 3 and the Review of the work of the Constitutional Court for 2015, p. 22. 
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1.1.  Opinion of the Venice Commission 

Pertaining to the jurisdiction of the Constitutional Court, the Venice 
Commission emphasizes the need to amend Article 167 of the Constitution and to 
include the jurisdiction of the Constitutional Court regarding a preventive (a priori) 
control of international treaties before their entry into force. It also points to the 
deficiencies of Article 167, as it states twice that the Court shall perform other duties 
stipulated by the Constitution, but the Commission does not comment in detail on 
the direction in which these changes should be made. 

1.2. Critical arguments by the domestic experts 

The manner in which the Constitution regulates the jurisdiction of the 
Constitutional Court raises the question of whether the jurisdiction of this Court may 
be regulated only by the Constitution or also by law. In the same Article of the 
Constitution, two different provisions, in terms of content and effect, regulate this 
issue. One is broader (Article 167.2.6) and it stipulates that the jurisdiction of the 
Constitutional Court may be regulated by both the Constitution and the law. The 
second is restrictive (Article 167.4) and it envisages that the jurisdiction of the 
Constitutional Court may only be regulated by the Constitution. The consequences 
of these contradictory norms are various. In reality, this can be a source of different 
interpretations, which is especially delicate when it comes to defining the 
jurisdiction of the Constitutional Court in relation to the constitutional protection of 
human rights in the procedure of a constitutional appeal,10 and the review of court 
decisions by a court of higher instance, which is typical for judicial system in Serbia. 
In addition, the Constitutional Court could be in a position that, while assessing the 
constitutionality of the law governing the jurisdiction of the Constitutional Court, it 
influences the content of its own competences.11 

Accordingly, in Article 167 of the Constitution, paragraph 4 should be 
deleted, and in Article 167.2.6, the words "and by law" should be deleted. 

                                                      
10  Article 89, para 1 and 2 of the Law on the Constitutional Court prescribes that the 

Constitutional Court, in the procedure of deciding on a constitutional appeal, may annul an 
individual act, including a judgment as an individual act of the court, prohibit further 
performance of a certain action and order to eliminate harmful consequences of such an act 
within a certain period. In practice, this provision was a source of conflicting views.  

11  By amending the Law on the Constitutional Court, court decisions are exempted from the 
possibility of annulment in the procedure of deciding on a constitutional appeal. By the 
decision of 2/3 of the judges, the Constitutional Court then, on its own initiative, initiated the 
procedure of examining the constitutionality of this legal solution and in its decision 
determined its unconstitutionality. (Decision of the Constitutional Court in the case no. IUz-
97/2012) 
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these constitutional provisions, which endangered the principle of legality, the 
necessity of including an integrative clause in the Constitution, and the uneven and 
confusing terminology on sources of international law. They have offered different 
proposals and recommendations for eliminating deficiencies in constitutional 
solutions.8 These critics and proposals were also presented in the public debate held 
during 2018 on the Draft Amendments to the Constitution prepared by the Ministry 
of Justice.  

II PUBLIC PRONUNCIATION OF JUDGEMENT  

The Constitution regulates only the principle of public hearing before a court 
and its limitations,9 and not the principle and obligation of public pronunciation of 
judgment, which is one of the important standards of the court proceedings. 

III  RELATION BETWEEN THE CONSTITUTIONAL 
COURT AND THE COURTS 

The amendments to the Constitution do not cover the relation between the 
Constitutional Court and the courts. The influence of the Constitutional Court on 
the work of courts is direct and indirect. Indirect influence is exercised through the 
power of the Constitutional Court to decide on the protection of constitutionality 
and legality, because the effect of the Constitutional Court’s decisions extends to 
the work of the courts. The direct influence is much more delicate, not only when it 
comes to the competences of the Constitutional Court and the competences of courts 
in deciding on the protection of human and minority rights, but also because of some 
other competences of the Constitutional Court (e.g. resolving conflicts of 
jurisdiction, the right of a court to initiate proceedings before the Constitutional 
Court, protection of the independence of courts and the independence of judges 
before the Constitutional Court, etc.). In reality, it has been shown that some issues 
are particularly sensitive to the status of the judiciary, such as deciding on judges' 
appeals against decisions of the HJC upon termination of office or dismissal of 
judges, regulating the jurisdiction of the Constitutional Court and the jurisdiction 
related to the assessment of constitutionality and legality, protection of human rights 
in the proceedings upon constitutional appeal, as well as resolving conflicts of 
jurisdiction. 

                                                      
8  

– , 
Belgrade, 2019. Also see: Beljanski S., 

(2009 – 2019), 
Belgrade, 2021. 

9  Article 32.2 of the Constitution of the RS.  
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Suggestions of the Venice Commission regarding the problem linked to “the 
international liability of the Serbian State” are that “it would be preferable by far to 
try avoiding these situations by providing for an a priori verification of the 
compliance of a treaty with the Constitution, before the treaty is ratified. The 
procedure for the ‘assessment of the constitutionality of the law prior to its coming 
into force’, provided for in Article 169 of the Constitution, could therefore be 
expanded to the assessment of the constitutionality of treaties prior to their 
ratification.”5 

In the context of the European integration process in which the Republic of 
Serbia participates, the Venice Commission points out and recommends that Article 
97.1 of the Constitution, which stipulates that the Republic of Serbia regulates and 
ensures its international status and relations with other countries and international 
organizations, should “include in the future a provision explicitly authorising the 
transfer of certain powers of the organs of the Republic of Serbia to international or 
supranational organisations,” and emphasises that it might be considered a possible 
legal basis for such transfers and advises that the provision should be explicit. 6 

The Venice Commission also points to terminological inconsistencies in the 
provisions pertaining to sources of international law (e.g. the provisions of Article 
16 and the provisions of Article 194 of the Constitution) and warns that “such 
repetitions, especially if not identical, are undesirable since they risk opening 
delicate issues of interpretation.”7 In addition to the provision referred to by the 
Venice Commission, there are other provisions of the Constitution in which the 
terminology is inconsistent and confusing: generally accepted principles and rules 
of international law (Article 16.1); generally accepted rules and principles of 
international law (Article 16.2, Article 18.2, Article 142.2; Article 167.1.1), ratified 
international treaties (Article 18.2); valid international standards of human and 
minority rights (Article 18.3); case-law of international institutions which supervise 
implementation of international standards of human rights (Article 18.3.); 
international treaties (Article 17 and Article 75). 

  

Immediately after the adoption of the Constitution of the Republic of Serbia, 
and for many years during its implementation, constitutional lawyers, professional 
associations of judges and public prosecutors, as well as civil society organizations, 
in studies, scientific journals, research and analysis, made objections on 
constitutional solutions regarding: the status of sources of international law in the 
legal system of Serbia, the wide possibilities open for different interpretations of 
                                                      

5  Ibid., point 16. 
6  Ibid., point 18.  
7  Ibid., point 19. 
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enables the Constitutional Court to deprive ratified international treaties of their 
internal legal force when they do not comply with the Constitution, then the Serbian 
State in order not to violate its international obligations deriving from ratified 
treaties, would either have to amend the Constitution – which will not always be 
possible in view of the complex procedure provided for in Article 203 – or denounce 
the treaty or withdraw from it, if the possibility to do so is provided for in the treaty 
itself or is in compliance with article 56 of the Vienna Convention on the Law of 
Treaties. 

In the view of the Venice Commission “the Serbian authorities should try 
avoiding any conflicts between international law and the national Constitution.” It 
is emphasised that “many established democracies, also give a higher rank to the 
national Constitution with respect to international treaties. This does, however, not 
mean that the Constitution is interpreted without having regard to international law. 
On the contrary, this means that the national authorities, including the Constitutional 
Court, interpret the Constitution in a manner designed to avoid conflicts between 
national and international rules.”2   

In its opinion pertaining to Part I - Basic Principles of Human Rights, Venice 
Commission  implicitly points to problems related to the interpretation of the 
provisions on human and minority rights, because “it suffers, however, from 
excessively complex drafting, which may lead to many issues of interpretation, 
which may lead to allowing excessive restrictions of fundamental rights” and states 
that “the courts, and in particular the Constitutional Court, will have to remain 
vigilant and ensure an interpretation in line with the democratic values set forth in 
the Constitution as well as the international standards to which it makes reference”; 
pertaining to Article 18.3 it emphasizes only that “from a legal point of view - the 
wording “to the benefit of promoting values of a democratic society” is rather 
general” and evaluates positively “that reference is also made to supervisory 
institutions“, with the interpretation and conclusion that “from a European 
perspective this means that above all the case law of the European Court of Human 
Rights is of highest significance for the interpretation of fundamental rights in the 
Constitution of Serbia”.4 The provision of Article 18.3 of the Constitution may also 
be criticized for being general and leaving wide scope for different interpretations 
in practice, especially when it comes to “the practice of international institutions 
which supervise international standards of human rights implementation“. This 
provision is particularly important for the judiciary, as it is the basis for the 
interpretation of constitutional provisions on human and minority rights.  

                                                      
2  Ibid., point 17. 
3  Ibid., point 25.  
4  Ibid., point 26.  



 
PROPOSAL FOR FUTURE CONSTITUTIONAL 

ANEMDMENTS RELATED TO THE JUDICIARY 

The current process of amending the Constitution, initiated by the 
Government of the Republic of Serbia, does not cover several issues important for 
the constitutional status of the judiciary, pertaining to the status of sources of 
international law in the legal system, as well as the relationship between courts and 
the Constitutional Court. 

I SOURCES OF INTERNATIONAL LAW IN THE LEGAL 

 

The constitutional provisions on sources of international law which, in 
addition to the Constitution and the law, set the basis and limits for adjudication, 
remain open to different interpretations and legal uncertainty. This endangers the 
principle of legality, may lead to a conflict of international law and the Constitution, 
may be an obstacle and hinder the participation of the Republic of Serbia in 
European integration, including possible future accession to the European Union.  

   

The Venice Commission points to the status of sources of international law 
in the constitutional system of Serbia, emphasizing that “the provisions on the role 
of international law in the legal system are not unusual as such but require a prudent 
approach sensitive to international developments, as well as the introduction of a 
procedure for assessing the constitutionality of treaties before their entry into 
force”1, and in connection with Articles 16.3, 18, 97.1, 167.2, 169, 194 of the 
Constitution, the Venice Commission gives specific suggestions. 

Article 16.3 under which “ratified international treaties must be in accordance 
with the Constitution” raises important issues, in particular regarding the obligation 
to respect the Vienna Convention on the Law of Treaties. Under Article 27 of this 
Convention, a state party may not invoke the provisions of its domestic law to justify 
non-implementation of a treaty. If Article 16.3 in conjunction with Article 167.2 

                                                      
1  Opinion of the Venice Commission  No. 405/2006 CDL-AD(2007)004, adopted by the 

Commission at its 70th plenary session (Venice, 17-18 March 2007), points 16 to 19 and point 
107).  
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III 
 

1. Council of Europe, Recommendation No. R (94) 12 of the Committee of 
Ministers to Member States on the Independence, Efficiency and Role of 
Judges, 13 October 1994 

2. Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to 
member states on judges: independence, efficiency and responsibilities, 
17 November 2010  

3. Recommendation Rec(2000)19 of the Committee of Ministers to 
Member States on the Role of Public Prosecution in the Criminal Justice 
System, 6 October 2000)  

 

IV  
1. CCJE Opinion No. 1 (2001) on standards concerning the independence 

of the judiciary and the irremovability of judges 
2. CCJE Opinion No. 3 (2002) on the principles and rules governing judges’ 

professional conduct, in particular ethics, incompatible behavior and 
impartiality 

3. nion of the CCJE Bureau following a request by 
the Judges’ Association of Serbia to assess the compatibility with 
European standards of the proposed amendments to the Constitution of 
the Republic of Serbia which will affect the organization of judicial 
power of 4 May 2018 

4. CCJE-BU(2018)9 - Opinion of the CCJE Bureau following a request by 
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V  
5. CCPE Opinion No. 13 (2018): Independence, accountability and ethics 

of prosecutors 
6. 2. CCPE Opinion No. 9 (2014) of the Consultative Council of European 

Prosecutors to the Committee of Ministers of the Council of Europe on 
European norms and principles concerning prosecutors (Rome Charter)   
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2. CDL-AD(2013)006 – Opinion No. 709/2012 on the Draft Amendments 
to the Law on the Public Prosecution of Serbia adopted by the Venice 
Commission at its 94th Plenary Session (Venice, 8-9 March 2013) 

3. CDL-JD (2007)001rev - Judicial Appointments adopted by the Venice 
Commission Sub-Commission on the Judiciary (Venice, 14 March 2007)  

4. CDL-JD(2008)002 - European standards on the independence of the 
judiciary - a systematic overview (Strasbourg, 3 October 2008)  

5. CDL-AD(2010)004 - Report on the Independence of the Judicial System 
Part I: The Independence of Judges adopted by the Venice Commission 
at its 82nd Plenary Session (Venice, 12-13 March 2010) 

6. CDL-AD (2010)040 - Report on European standards as regards the 
independence of the judicial system: part II - the prosecution service 
adopted by the Venice Commission at its 85th plenary session (Venice, 
17-18 December 2010) 

7. CDL-AD(2016)007 - Rule of Law Checklist adopted by the Venice 
Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11-12 March 2016) 

8. CDL-REF(2018)015 - Opinion No. 921/2018 on Draft amendments to 
the Constitution of the Republic of Serbia 

9. Opinion on the regulatory concept of the Constitution of the Republic of 
Hungary adopted at the Commission's 25th Plenary Meeting, Venice, 24 
- 25 November 1995 

10. CDL-AD(2017)013 - Opinion No. 876/2017 adopted by the Venice 
Commission at its 111th Plenary Session (Venice, 16-17 June 2017) 

11. CDL-AD(2015)005 - Joint Opinion on the draft Law on the Prosecution 
Service of the Republic of Moldova, adopted by the Venice Commission 
at its 102nd Plenary Session (Venice, 20-21 March 2015)  

12. CDL-AD (2014)008 – 
Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina adopted 
by the Venice Commission at its 98th Plenary Session (Venice, 21-22 
March 2014) 

13. CDL-AD (2008)019 – Opinion No. 473/2008 on the Draft Law on the 
Public Prosecutors' service of Moldova adopted by the Venice 
Commission at its 75th Plenary Session (Venice, 13-14 June 2008) 

14. CDL-PI(2015)001 Compilation of Venice Commission opinions and 
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SOURCES OF INTERNATIONAL STANDARDS OBSERVED AND 
APPLIED IN MODEL AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION 

OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND MODEL 
CONSTITUTIONAL LAW ON AMENDMENTS TO THE 

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SERBIA 

I  
1. Montreal Universal Declaration on the Independence of Justice (1983) 
2. The Universal Charter of the Judge of the International Association of 

Judges (1999, as revised in 2017) 
3. Magna Carta of Judges (Fundamental Principles) of the CCJE (2010) 
4. European Norms and Principles Concerning Prosecutors (Rome Charter) 

of the CCPE (2014). 
5. Council of Europe, European Charter on the Statute for Judges of 08-10 

December 1998, DAJ/DOC (98) 23 
6. Dublin Declaration setting Minimum Standards for the selection and 

appointment of judges of the ENCJ (2012) 
7. Resolution of Bucharest on Transparency and Access to Justice of the 

ENCJ (2009)  
8. The Bangalore Principles of Judicial Conduct, adopted by the Judicial 

Group on Strengthening Judicial Integrity, as revised at the Round Table 
Meeting of Chief Justices at The Hague, 2002 

9. Bordeaux Declaration – joint Opinion No. 12 (2009) of the Consultative 
Council of European Judges (CCJE) and Opinion No. 3 (2009) of the 
Consultative Council of European Prosecutors (CCPE) to the attention of 
the Committee of Ministers of the Council of Europe on Relations 
between judges and prosecutors in a democratic society  

 

II  
 

1. CDL-AD(2007)004 - Opinion No. 406/2006 on the Constitution of 
Serbia adopted by the Commission at its 70th plenary session (Venice, 
16-17 March 2007) 
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Prosecutorial Council and the Rules of Procedure of the State Prosecutorial Council 
deal with this matter. However, the work of the HPC, including the process of 
decision-making, needs to be regulated by the Constitution, given the extended 
jurisdiction of the HPC envisaged by the Model Amendments.  The Constitution 
must regulate the issue of a simple and absolute majority by which decisions are 
made in the HPC. Constitutionalizing these provisions is essential to avoid 
manipulations on the statutory level, especially about the issue of the required 
majority in the decision-making process.   

AMENDMENT XXXVI – 
. Paragraphs 2 and 

3 of Article 172 of the Constitution are amended due to the proposed new title of 
the highest court in the Republic of Serbia, in Amendment VI, and the new title of 
the body electing public prosecutors in Amendment XXX, as these bodies 
participate in nominating candidates for the appointment of judges of the 
Constitutional Court. The changes are formal, not substantive.  
 

 
  



Explanation 

58 

Law on the State Prosecutorial Council that the Republic Public Prosecutor is the 
President of the SPC. The justification that the Republic Public Prosecutor 
(according to Model Amendments - the Supreme Public Prosecutor) should be the 
President of the Prosecutorial Council ex officio is disputable. The elected members 
of the future HPC from among public prosecutors have more legitimacy than the 
members ex officio, given that they are elected in direct elections, by their peers, 
within the public prosecutor's organization. As the HPC is the highest body that 
guarantees the independence of the public prosecutors, it should be chaired by an 
elected member from among public prosecutors, and not by the Supreme Public 
Prosecutor who is a member ex officio and who is elected by the HPC.  

AMENDEMENT XXXIV – 
. The amendment supplements the Constitution with the new Article 165v. 

It amends the content of the valid Article 165 of the Constitution. It is noticeable 
that the Constitution summarizes the jurisdiction of the SPC, leaving it to the 
legislator to regulate this issue in more detail by law. Given the status and the 
constitutional role of the HPC, it is necessary to regulate the jurisdiction of the HPC 
in more detail in the Constitution. The deficiency of the current constitutional 
solution is evident: the SPC proposes to the National Assembly candidates for the 
first election as a deputy public prosecutor. The probationary period for deputy 
public prosecutors in the office is problematic from the point of view of their 
autonomy. The probationary period, during which they should show their abilities 
and expertise, may provoke the expectation that they also show a certain degree of 
loyalty, cooperation, and obedience, which jeopardizes their autonomy and 
accountability. In reality, this mechanism enables the selection of loyal persons, 
who are expected to show loyalty during the probationary period, and thus justify 
their previous and subsequent election. 

The amendment specifies the competences of the Prosecutorial Council. They 
are largely in line with the competences of the Judicial Council proposed in the 
Model Amendments, as it is a tendency in international documents dealing with this 
matter. The reasons for the harmonized jurisdictions of the judicial councils, of 
course with certain differences due to the specifics of the prosecutorial and judicial 
organization, are primarily in the noticeable trend of insisting on the independence 
of the prosecution. The Consultative Council of European Prosecutors rightly notes 
that an independent prosecutor's office is a precondition for the independence of the 
court. 

AMENDMENT XXXV – -
. The Constitution is supplemented by Article 165g. The 

current Constitution has not specifically regulated issues related to the work and 
decision-making of the HPC but left the issue to the legislator. The Law on the State 
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interests, which are not necessarily the interests of the executive power. To remind, 
the HJC is also defined as an autonomous and independent body (see Amendment 
XVI).   

Given the constitutional role of the HPC, as well as the new constitutional 
status of public prosecutor's offices and public prosecutors that gives them 
independence, it is envisaged that this Council is composed on the meritorious 
principle, in the same way as the HJC (see the explanation of Amendment XVI).  
The envisaged composition of the Council is also in line with the views of the 
European Court of Human Rights that the public prosecutor's office, not only should 
be de facto free from political influence, but it is also necessary for it to leave the 
impression of independence, i.e., to be perceived as independent from political 
influence. Therefore, it is proposed that the Minister of Justice and other political 
figures cannot be part of the Council. 

Finally, the amendment stipulates that the heads of public prosecutor's offices 
cannot be members of the HPC for the same reasons that court presidents cannot be 
members of the HJC (see the explanation of Amendment XVI). 

AMENDMENT XXXI – 
. The amendment replaces the title of Article 165 and Article 165 of the 

Constitution. It regulates in more detail the mandate of members of the High 
Prosecution Council than it is presently envisaged in Article 164 paragraph 5 of the 
Constitution (it contains only a provision on the term of office). The amendment 
does not change the length of the mandate but regulates the termination of the 
function before the expiration of the mandate, the decision on the termination of the 
mandate, and establishes the prohibition of re-election to the HPC. These issues are 
regulated in the same way as in the case of the mandate of members of the HJC (see 
the explanation of Amendment XVII). 

AMENDEMENT XXXII - 
. The Constitution is supplemented by Article 165a. The 

immunity of members of the HPC has been regulated in more detail than it has been 
done by the current solution in Article 164 of the Constitution. The immunity of 
members of the HPC is regulated identically as the immunity of members of the 
HJC (see the explanation of Amendment XVIII). 

AMENDMENT XXXIII – . 
To regulate the status of the President of the HPC and his/her election, the 
Constitution is supplemented by Article 165b. The current Constitution leaves these 
issues to the legislator. However, the status of the President of the HPC is, by its 
nature, a constitutional and not a statutory matter. In addition, the current statutory 
solution is deficient. Namely, the legislator provided in Article 6 paragraph 1 of the 
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of the public prosecutor's office. The criminal offense of violation of the law by the 
public prosecutor is not covered by substantive legal immunity. However, 
procedural immunity in the criminal proceedings has been established in relation to 
this offense, as the proceedings for the criminal offense cannot be initiated without 
the approval of the HPC. Another novelty is envisaged: to reduce the political 
influence, the National Assembly (its competent committee) will no longer give 
consent for the deprivation of liberty of the public prosecutor, but it will be done by 
the HPC. 

AMENDMENT XXVIII - . The 
amendment replaces the title of Article 162 and Article 162 of the Constitution. 
Under Article 163 of the Constitution, the law should regulate the incompatibility 
of functions, jobs, or private interests with the public prosecutor's function. This 
provision remains valid. The provision prohibiting political activity is omitted. The 
term "political activity" can be widely interpreted and is, therefore, a matter of 
abuse. The Venice Commission stressed that not any involvement of public 
prosecutors in political matters should be prohibited but that the activities that could 
jeopardize impartiality should be avoided. The provision on the incompatibility of 
the prosecutorial function is fully harmonized with the provision on the 
incompatibility of the judicial function (see the explanation of Amendment XIII). 

AMENDMENT XXIX - . The 
amendment supplements the Constitution by establishing the right to freedom of 
association and public activity of public prosecutors. This matter is not mentioned 
in the valid Constitution, so the amendment raises these rights to the constitutional 
level for the first time. The right to freedom of association is a fundamental human 
right. As to public prosecutors, it can be limited only for preserving the principle of 
impartiality. The systematization requires that this matter is included in Article 163 
of the Constitution, which is therefore amended, as well as the very title of Article 
163 of the Constitution. 

AMENDMENT XXX – 
. The amendment replaces the title of Article 164 and Article 

164 of the Constitution. The amendment changes the title of the prosecutorial 
council, so instead of the title "State Prosecutors Council" (hereinafter: SPC), the 
title "High Prosecutorial Council" is introduced. As Model Amendments do not 
consider the monocratic principle of organizing the public prosecutor's office and 
establishing the public prosecutor's office as a collective body, it is more appropriate 
to refer to the "prosecutor's office" than to the "prosecutors" in the title. As it is 
indisputable that the prosecutorial council is a state body, the word "state" is not 
only redundant but also may refer to an executive body, which the prosecutorial 
council is not, especially since the public prosecutor's office represents public 
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prosecutors into public prosecutors, the solutions regarding the permanence of the 
function and the method of election of public prosecutors mirror the current 
solutions pertaining to deputy public prosecutors. Finally, the first election of a 
person to public prosecutor’s office by the National Assembly is also abolished to 
prevent political influence. 

AMENDMENT XXV – . The 
amendment replaces Article 159 of the Constitution. This issue is now regulated by 
Article 160 of the Constitution. According to the current constitutional solution, the 
Republic Public Prosecutor and public prosecutors are accountable for their work to 
the National Assembly, which implies the political accountability of public 
prosecutors. By guaranteeing the independence of the public prosecutor's office (see 
Amendment XXII), this type of accountability is abolished.  

In addition, by abandoning the monocratic principle of organization of the 
public prosecutor's office, the amendments regulate the accountability of public 
prosecutor's offices as bodies. Even so, the hierarchical accountability of lower 
public prosecutor's offices to higher public prosecutor's offices is retained, as well 
as the accountability of all public prosecutor's offices to the Supreme Public 
Prosecutor's Office. 

AMENDMENT XXVI – Termina . The amendment replaces 
the title and Article 160 of the Constitution. The existing solutions (Article 161 of 
the Constitution) should regulate important issues for the status of public 
prosecutors, which is not the case. They do not contain all the foundations for 
termination of office, nor the reasons for dismissal, which results in constant 
pressure on the holders of the public prosecutor's office and leaves the possibility of 
abuse in the interpretation.  

The amendment raises to the constitutional level the permanent loss of 
working ability and loss of citizenship of the Republic of Serbia as the reasons for 
the termination of office. It harmonizes the provisions on termination of office of 
the public prosecutor, the Supreme Public Prosecutor, and the heads of public 
prosecutors with the provisions on their election. The novelty is that the appeal 
lodged with the Constitutional Court no longer excludes the right to file a 
constitutional appeal, which reinforces the status of public prosecutors. 

AMENDMENT XXVII - . The 
amendment replaces the title of Article 161 and Article 161 of the Constitution. 
According to the valid constitutional solution, immunity exists for an expressed 
opinion in the performance of the prosecutorial function. This amendment also 
expands public prosecutors' immunity to the decision made in connection with the 
performance of the prosecutorial function, which covers a broader range of activities 
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duration of the mandate of the Supreme Public Prosecutor has been increased to 
seven years to enable him/her to realize the administration tasks and programs.  

As the amendments abandon the monocratic principle of organizing the 
public prosecutor's office, it is proposed that several public prosecutors could 
perform the function of the public prosecutor in the public prosecutor's office. The 
administration and management of the public prosecutor's office are entrusted to the 
head of the public prosecutor's office. In order to prevent political influence, the 
election of heads of public prosecutor's offices is transferred from the Government 
and the National Assembly to the HPC.     

AMENDMENT XXIV – . The amendment replaces the 
title of Article 158 and Article 158 of the Constitution. According to the valid 
Constitution, the public prosecutor's office is a body with a monocratic organization. 
The essence of the monocratic principle is that the prosecutor is the holder-owner 
of all authorities, while the deputy prosecutors are the holders of some kind of 
"general prosecutor's power of attorney." In other words, they are representatives of 
the public prosecutor with delegated procedural and other powers. The excessive 
hierarchy and centralization provided by the current constitutional provisions and 
the Law on Public Prosecution are not needed for the prosecution office to perform 
the function in the criminal proceedings effectively. It is the result of a persistent 
implementation of the Soviet model of prosecution. The principles of centralism and 
hierarchy set in this way push back internal possibilities, turning public prosecutors 
and deputies into ordinary civil servants. 

The amendment abandons the monocratic principle of organizing the public 
prosecutor's office, according to which there is only one public prosecutor in the 
public prosecutor's office who administers and manages the public prosecutor's 
office. According to the amendment, the function of the public prosecution is 
performed by the public prosecutor, and the deputies of the public prosecutor, as 
holders of the public prosecutor's function, are abolished. The permanent function 
of the public prosecutor is also guaranteed. 

The provision regarding the election of public prosecutors is also provided. 
The amendment proposes, and it should be regulated in detail by law, that the public 
prosecutor's office is managed by the head of the public prosecutor's office. In such 
an organized prosecutor's office, the head of the public prosecutor's office manages 
the work, represents the prosecutor's office, and has certain hierarchical powers, but 
he/she is not the only holder of the prosecutor's function. The proposed new model 
(to remind, now it is a collective body with a strict hierarchy) would imply that the 
head is elected from among the public prosecutors. This means that, after the 
termination of the mandate of the head, for which he/she was appointed, he/she 
continues the duty as a public prosecutor in the prosecutor's office from which 
he/she was elected. As this amendment transforms the former deputy public 
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The existing Article 156, paragraph 2 of the Constitution does not mention 
the generally accepted rules and principles of international law as a source of law in 
the work of the public prosecutor's office, which is inconsistent with the provisions 
of Article 16, Article 18, Article 142 paragraph 2, and Article 194 paragraph 4 of 
the Constitution. As the Constitution stipulates that the generally accepted rules and 
principles of international law are an integral part of the legal order of the Republic 
of Serbia and that they are applied directly, they must bind the public prosecutor's 
office in performing their function as well. Otherwise, the Republic of Serbia would 
renounce part of its own legal order in criminal proceedings. Therefore, the 
amendment introduces the generally accepted rules and principles of international 
law as binding for the public prosecutor's office. 

AMENDMENT XXIII – 
. The amendment replaces the title of Article 157 and Article 

157 of the Constitution. The subject matter of this amendment is partially regulated 
in Article 158 of the Constitution, which speaks about the status of the Republic 
Public Prosecutor.  

The amendment changes the title of the highest public prosecutor in the 
Republic of Serbia by introducing the name of the Supreme Public Prosecutor, i.e., 
the Supreme Public Prosecutor's Office. Hence, the titles of public prosecutor's 
offices are harmonized with the titles of the courts before which they act, as is 
currently the case at all levels except the republic. The amendment also regulates 
the status, competence, election, and duration of the mandate of the Supreme Public 
Prosecutor. The novelty is introducing the heads of public prosecutor's offices due 
to the abolition of the monocratic system of organizing the public prosecutor's office 
(see the explanation of Amendment XXIII). According to the amendment, the 
Supreme Public Prosecutor is no longer elected by the National Assembly on the 
Government's proposal and upon the opinion of the competent committee of the 
National Assembly. His/her election is transferred to the HPC. This is because the 
independence of the public prosecutor's office (Amendment XXII) certainly implies 
the independence of the Supreme Public Prosecutor, and he/she cannot be truly 
independent if his/her election depends on the National Assembly and the 
Government. Such an election would retain political influence on the Supreme 
Public Prosecutor to an unlawful extent and through him/her on all public 
prosecutor's offices, as well as on all public prosecutors. 

In order to prevent a large concentration of power in the hands of one person 
for a longer period, the amendment provides that the Supreme Public Prosecutor 
cannot be re-elected. Hence, the status of the Supreme Public Prosecutor is also 
harmonized with the status of the President of the Supreme Court (now the SCC), 
which also, according to the valid Constitution, can have only one mandate. As this 
solution limits the election of the Supreme Public Prosecutor to only one term, the 
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a majority vote of the members at a session attended by a majority of its members. 
Against the decisions of the HJC on the election and termination of office of a judge, 
court president, and lay judge, transfer and assignment of judges, appointment and 
dismissal of members of disciplinary bodies, the appeal may be lodged to the 
Constitutional Court in a case provided by law. Finally, the solutions envisaged in 
the amendment contribute to strengthening the legitimacy of the decisions of the 
HJC, which in reality have often been called into question.   

AMENDMENT XXII - 
 The amendment replaces the title of 

Article 156 and Article 156 of the Constitution. The existing constitutional solutions 
that regulate the aforementioned issues are contained in Articles 156 and 157 of the 
Constitution. These provisions designate the public prosecutor's office as an 
autonomous body without guarantees of independence in relation to the legislative 
and executive branches of government. At present, mechanisms that would 
eliminate political influence in the work of the prosecutor's office are not 
constitutionally envisaged. Autonomy does not provide sufficient protection from 
political influence, especially in "emerging democracies" without a long tradition of 
the rule of law. Hence, the relevant bodies of the Council of Europe, such as the 
Venice Commission and the Consultative Council of European Prosecutors, have 
recommended guaranteeing not only the autonomy but also the independence of the 
prosecutor’s office. The European Court of Human Rights has also held that the lack 
of independence of the prosecutor’s offices has negative effects, especially in the 
pre-trial phase when evidence is gathered. Given that in Serbia, the competences of 
the public prosecutor's office have been extended in the investigation, the need for 
independence of the prosecutor's office is compelling because the public 
prosecutor's office has taken over part of the jurisdiction that significantly affects 
human rights. The amendment raises the public prosecutor's office to the level of an 
independent body.  In addition, as a special guarantee of independence, the ban on 
influencing the performance of the public prosecutor's office is established. 

However, even independence alone is not enough for the successful 
performance of the public prosecutor's function. The public prosecutor's office 
needs efficient mechanisms for gathering evidence and effective exercise of its 
authority. To achieve these tasks, it needs to have effective control over the criminal 
police. The mere proclamation of the leading role of the public prosecutor in the 
pre-investigation proceedings in the Criminal Procedure Code proved to be 
insufficient. Therefore, it is necessary that the guarantees of effective control by the 
public prosecutor's office over the agencies, whose work impacts the results of the 
public prosecutor's office (i.e., criminal police), are raised to the constitutional level. 
Similar solutions have been adopted in other European countries such as Italy and 
Spain. 
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HJC is not adequately determined in the valid Constitution. In addition, the Law on 
the High Judicial Council, the Law on Judges, and the Law on Organization of 
Courts also partially regulate the jurisdiction of the HJC. Some problems have 
appeared in the division of jurisdiction between the HJC and the Ministry of Justice, 
e.g., regarding the transfer of jurisdictions of the Ministry of Justice to the HJC in 
relation to financing expenses for the work of courts and judges.    

Having in mind the aforementioned problems and fundamental goals of 
constitutional amendments, it is necessary to omit the constitutional solution 
according to which the election to the judicial position for a probationary period, as 
well as the election of the president of the court and the president of the highest 
court in RS is performed by the National Assembly. According to the amendment, 
all judges, lay judges, and presidents of all courts shall be elected by the HJC. This 
will stop the possibility of the legislative branch from influencing the judicial 
branch. According to the definition of the HJC under Amendment XVI, it is 
envisaged that the HJC safeguards the autonomy and independence of judges. The 
HJC shall also be responsible for resolving the status of judges, it is entrusted with 
the selection and dismissal of members of disciplinary bodies, and it shall decide on 
appeals filed against decisions of the disciplinary commission. New competencies 
have also been proposed: the HJC, thus, proposes budget funds for its work, as well 
as for the work of courts, and autonomously administers these funds (court budget); 
adopts the rules of procedure of the courts; concerning the laws related to the status 
of judges and the work of the courts, it has the right to give its opinion and the right 
to propose those laws. An important novelty is that the HJC rules on a legal remedy 
for the election of judges due to violations of procedural rules, as well as on 
immunity and incompatibility of performing other functions, given that there has 
often been a dilemma whose jurisdiction it is. Finally, the existing wording in 
Article 154 of the Constitution, according to which the HJC shall “perform other 
duties specified by the Law”, has been improved to read: “perform other duties 
specified by the Constitution and the law.” 

AMENDMENT XXI – -
.  The amendment supplements the Constitution. It establishes the 

obligation that the work of the HJC is open to the public, while restrictions are 
possible only in accordance with the Constitution and the law. This obligation is of 
key importance for the realization of the HJC’s constitutional role and its 
jurisdiction. How decision-making is accomplished is of special importance for 
reducing the possibility of politicization and abuse, particularly concerning 
decisions on the transfer and dismissal of judges. The amendment proposes that the 
HJC decides by a majority vote of all the members on the election of the President 
of the HJC, the President of the Supreme Court, the presidents of courts and judges, 
and on the transfer and  dismissal of judges. In other cases, the HJC shall decide by 
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members, especially when it comes to the termination of office of a member of the 
HJC before his/her mandate expires. 

AMENDMENT XVIII - 
. The amendment replaces the title of Article 155 and Article 155 of the 

Constitution. This issue is not regulated by a specific article of the current 
Constitution, but by a very short provision under paragraph 7 of Article 153 of the 
Constitution, according to which a member of the HJC enjoys immunity as a judge. 
The current constitutional solution does not sufficiently protect the members of the 
HJC, nor is it precise enough to cover the various cases that have occurred in reality.  

The amendment precisely determines the scope of the immunity of members 
of the HJC by emphasizing that he/she will not be held accountable for the opinion 
expressed nor for a vote cast in the decision-making procedure before the HJC 
unless he/she commits a criminal offense in connection with the performance of the 
function of the member of the HJC. In addition, it is provided that a member of the 
HJC may not be deprived of liberty without the approval of the HJC in the 
proceedings initiated on a suspicion that he/she has committed a criminal offense in 
connection with the performance of the function of the member of the HJC. These 
solutions overcome dilemmas, different formulations, and interpretations of legal 
norms on this matter, including the one on dismissal.   

AMENDMENT XIX - . The 
amendment supplements the Constitution. At present, this issue is not regulated by 
the Constitution but by the Law on High Judicial Council. To strengthen the 
independence of the judicial branch of government, the issue of electing the 
president of the Supreme Judicial Council should become a constitutional matter. In 
this regard, it is proposed that the HJC has its own president elected from among 
the judges – members of the HJC, and pointed out that the President of the Supreme 
Court cannot be the President of the HJC. Although in some countries of the so-
called emerging democracies and some EU Member States, the judicial council is 
chaired by a member of the HJC who is not a judge, starting from the current 
practice, it is proposed that it should be a judge (i.e., the current statutory solution 
remains), but with deaccumulation of functions to prevent the concentration of 
power in the hands of one person. According to the amendment, the deaccumulation 
of functions refers to the President of the Supreme Court, who cannot be the 
President of the HJC. 

AMENDMENT XX – .  The 
subject of the amendment is the HJC jurisdiction, which is currently regulated by 
Article 154 of the Constitution. Considering the definition of the HJC under Article 
153 paragraph 1 of the Constitution, it can be concluded that the jurisdiction of the 
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candidates for the members of HJC, thus strengthening the democratic legitimacy 
of the HJC's decisions. In order to ensure the necessary depoliticization of the 
judiciary, in addition to the existing solution that members of HJC cannot be 
presidents of courts, it has been proposed that members of HJC cannot be members 
of political parties. 

The proposed balanced and pluralistic composition of the HJC indicates that 
the principle of judicial independence is respected. One should note that although it 
has been repeatedly stated that there is no single model of a judicial council, the 
Venice Commission has taken an explicit position that in any composition of 
judicial councils, it must be considered that the protection of the independence of 
judges, which is achieved through their isolation from pressure from other branches 
of government, is the main reason for the existence of the councils. It has also 
stressed that the basic rule is that a large part of the judicial council should be 
composed of members of the judiciary, i.e., that the judiciary elects a significant or 
majority of the members of the judicial council. The goal of the Model Amendments 
is not only to adopt the stances of the Venice Commission in the process of joining 
the EU but primarily to prevent the emergence of corporatism, conflicts of interest, 
trade-in-interests, and concentration of power within the HJC. 

AMENDMENT XVII - 
. The amendment replaces the title and Article 154 of the Constitution. This 

issue is now partially regulated by paragraph 6 of Article 153 of the Constitution - 
by the provision that the tenure of office of a member of HJC lasts five years, except 
for the members appointed ex officio. The proposed new solutions further develop 
the existing solution. Namely, the issue of the mandate of members of the HJC is 
related to the issue of its establishment, legality, and independence. Concerning the 
President of the Supreme Court, the duration of his/her tenure in the HJC is related 
to the duration of his/her function of the president, given that the president of that 
court is an ex officio member of the HJC. Concerning other members, it is proposed 
that the same person may not be re-elected to the HJC, as well as that the term of 
office of the HJC member expires before the expiration of the term for which he/she 
has been elected, on personal request or if he/she has been sentenced to 
imprisonment. In addition, it is proposed that the term of office of a member who is 
a judge terminates with the termination of his /her judicial function. The term of 
office of a member who is not a judge shall also end if he/she permanently loses the 
ability to perform the function of a member of the HJC. The decision on the 
termination of office of a member of the HJC is made by the HJC, and an appeal 
against this decision to the Constitutional Court is granted.  

The reason for such detailed regulation in the Constitution is the importance 
of that issue for the legitimacy of the HJC, autonomy, and independence of its 
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Constitution. According to the current solution, the High Judicial Council is an 
independent and autonomous body, which should ensure and guarantee the 
independence and autonomy of courts and judges. It has 11 members, including the 
President of the Supreme Court of Cassation, the Minister of Justice and the 
president of the competent committee of the National Assembly, as members ex 
officio, and eight elected members (six judges with permanent judicial tenure, one 
from the autonomous provinces, and two eminent and prominent lawyers with at 
least 15 years of professional experience - one attorney-at-law and one law 
professor) elected by the National Assembly. The main weakness of this solution is 
reflected in the fact that all members of the HJC, directly or indirectly, are elected 
by the National Assembly, which in some cases, allows multiple political influences 
on the HJC. Thus, for example, it is possible for the President of the parliamentary 
Committee on the Judiciary, as a member ex officio, to vote three times for the 
election of a judge - as a member of HJC, as the President of the Committee, and 
finally as an MP.   

The amendment eliminates this problem and increases the independence and 
autonomy of the HJC. The election and composition of the HJC stand in line with 
the constitutional principles on the rule of law, separation of powers, and 
independence of the judiciary. The HJC shall have 11 members, but, in accordance 
with the required depoliticization of the judiciary, the President of the Judiciary 
Committee of the National Assembly and the Minister of Justice are excluded from 
the HJC. It is also proposed to explicitly exclude a representative of the Bar 
Association from the HJC, keeping in mind that the representatives of the public 
prosecutor's offices are not represented in the HJC either. Besides, traditionally, 
attorneys at law are the most represented legal profession among which MPs choose 
prominent lawyers, so their election to the HJC is not entirely excluded. 

The new solution proposes that the members of the HJC from among the 
judges (seven of them) are elected by their peers and not by the National Assembly. 
The number of proposed members from among the judges is determined according 
to the views of the relevant international bodies, which require that the majority of 
the HJC is composed of judges, as well as that there should be representatives of all 
types of courts in the HJC. In addition to judges, it has been proposed that the HJC 
include a prominent lawyer elected by all law schools from among law professors 
with a tenure. The proposed solutions also ensure the participation of the National 
Assembly in the election of the members of the HJC. It is proposed that the National 
Assembly elects two prominent lawyers from among four candidates with at least 
15 years of experience in the legal profession, nominated by the competent 
committee of the National Assembly by means of a two-thirds majority vote. The 
requirement that a two-thirds majority nominates two candidates for election to the 
HJC from among prominent lawyers ensures political pluralism in decision-making. 
This means that the political minority will be able to participate in selecting 
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professional education, and protect the independence of the judiciary. The types of 
associations, professional and expert, in which judges have the right to associate 
have been determined as well as the situations in which they have the right to public 
activity compatible with the judicial function. However, although judges should 
enjoy the right to freedom of association and the right to freedom of expression, 
both rights must be limited due to the specificity of their function and social 
responsibility. In exercising these rights, judges should preserve the dignity of the 
judicial profession, impartiality, and independence of the judiciary. 

AMENDMENT XV - 
. The subject of the amendment is Article 144 of the Constitution. Except for 

the President of the SCC, the current Constitution does not regulate the status of 
court presidents by any specific provision. The current solution of Article 144 
precludes the basic goal of the proposed amendments to the Constitution - 
depoliticization of the judiciary. The election of the president of the SCC and the 
president of all other courts is performed by the National Assembly, which also 
decides on their termination of office. It is generally accepted that elected court 
presidents are exponents of  political institutions. The attitude of the National 
Assembly, which is inclined not to elect unanimously nominated candidates for the 
president, as well as not to explain such a stand, well illustrates this point. This 
creates the impression that the professional qualities and positive opinion of the HJC 
are not a sufficient reason for deciding on the election of a proposed candidate for 
the president. The election is not made until the proposals are in line with the 
political will of the parliamentary majority. The current solution enables political 
influence on the judiciary and continuously increases citizens' distrust in its 
independence. 

The amendment proposes that the HJC decides on the election and dismissal 
of all court presidents, even the highest. Given its composition proposed in the 
Model Amendments, possible political influence will be reduced, and the main 
decision-makers will be the judges proposing the candidates and the majority of 
judges in the HJC who elect them. The responsibility of the HJC will thus, be 
strengthened. It has been proposed that all court presidents are elected for a period 
of five years and may not be re-elected. Such a solution shall prevent that very 
important functions in the judicial system, in several terms, are performed by the 
same person. It is also precisely determined when the function of the president of 
the court may end before the expiration of the term for which he/she was elected. 
Against these decisions of the HJC, the right to appeal to the Constitutional Court 
is envisaged. 

AMENDMENT XVI - 
 The subject of the amendment is Article 153 of the 
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provided that the transferred judge will have an appropriate or similar position and 
the same level of income in the event of transfer. The notion of revocation of the 
predominant part of the court’s jurisdiction is also specified. The possibility for a 
judge to be transferred without his/ her consent is reduced. It is proposed that the 
HJC decides on permanent transfer or temporary assignment and that an appeal 
against this decision may be lodged to the Constitutional Court. It is, thus, secured 
that the judges who feel that their independence is threatened are provided with a 
legal remedy, and that the decision is examined by another independent body. 

AMENDMENT XII – . The subject of the amendment is Article 
151 of the Constitution. It regulates this matter relating to judges only and not 
relating to lay judges, although they have the same rights as professional judges, 
including the right to express an opinion and to cast a vote in the process of 
rendering a court decision.  

The amendment stipulates that in addition to a judge, a lay judge cannot be 
held liable in a specific situation. Other changes refer to linguistic and 
nomotechnical corrections.  

AMENDMENT XIII - . The subject of 
the amendment is Article 152 of the Constitution. The amendment proposes the 
omission of the first paragraph of Article 152, as Article 55, paragraph 5 of the 
Constitution already establishes that judges cannot be members of political parties. 
As to the term "political activity", it is a broad term that cannot be defined as such. 
The possibility of a broad interpretation can be abused to the detriment of judicial 
independence because the notion of “political activities” can also involve a judge’s 
publicly expressed opinion on a draft law.  

The omission of the first paragraph of Article 152 does not affect the already 
existing second paragraph of this Article, which adequately regulates 
incompatibility of other functions, private interests, or services with the judicial 
function. 

AMENDMENT XIV - 
 The valid Constitution does not guarantee the right of a judge to freedom 

of association and public activity. The lack of constitutional regulation on what is 
compatible and incompatible with the judicial function contradicts the Universal 
Declaration of Human Rights, the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, and many other international 
instruments that guarantee the right to freedom of association. The amendment, in 
accordance with international standards, regulates their right to freedom of 
association and public activity. Judges have the right to form associations of judges, 
associate, and join other organizations to defend their interests, promote 
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termination of judicial office. A result is a constant pressure on judges and a room 
for abuse in the interpretation of legal standards. Non-election of judges to a 
permanent judicial position cannot be a basis for termination of office because 
judges cannot be elected on probation but only on a permanent term. Citizens do not 
have equal legal protection if someone’s case is adjudicated by a judge elected to a 
permanent position and someone’s case by a judge with a limited term of office. In 
addition, there is uncertainty regarding the status of a court decision rendered by a 
judge elected for a probationary period. The public perception is that the judges in 
such cases adjudicate under pressure. Finally, under the present solution, the right 
of a judge to file a constitutional appeal is unjustifiably excluded, as a right to appeal 
to the Constitutional Court and a constitutional appeal are different legal remedies 
with entirely different reasons for legal protection. 

The amendment determines the grounds for the termination of a judge's 
office. It explicitly stipulates when and under what conditions the HJC shall dismiss 
a judge due to a serious disciplinary offense and, what is particularly important, 
when a judge can be dismissed for incompetence. Possibilities for arbitrary 
interpretations of legal standards, such as, e.g., "negligence" or "incompetence," are 
thereby significantly diminished. A judge must have the right to appeal against the 
decision of the HJC to terminate his/ her office. The current solution is retained 
pertaining to the jurisdiction of the Constitutional Court to decide on the appeal of 
judges in this matter, but the valid provision, under which a judge’s appeal to the 
Constitutional Court excludes the right of the judge to file a constitutional appeal, 
is omitted. 

AMENDMENT XI - Non- . The subject of the 
amendment is Article 150 of the Constitution. The current solution allows transfer 
of judges without their consent, without determining to which courts and under what 
conditions such a transfer or assignment would be necessary. The imprecision of the 
provision creates a possibility of abuse and represents a kind of punishment. A 
logical question is whether such a transfer would increase or decrease the efficiency 
of the courts when it is well known that it takes a long time for a judge to become 
acquainted with new cases. The judicial system must function continuously with the 
required number of judges, who cannot be replaced in this way for long, but for a 
short period only, and in exceptional situations. The reasons and conditions for the 
transfer of a judge without consent are not specified. The financial position of the 
judge in such situations is not regulated either. In addition, it is necessary to use a 
more precise norm to reduce the possibility of transfer as a punitive measure against 
a judge and the abuse of the transferability.  

The amendment supplements the current solution by an explicit indication of 
the type of court to which the judge may be transferred or assigned to, with a 
guaranteed salary he/she had if it is more favourable for him/her. Guarantees are 
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office from the moment of election until the fulfilment of the conditions for its 
termination and, accordingly, eliminates the current solution. The position that 
judges cannot be elected for a probationary period or a limited term is unequivocally 
affirmed, thus eliminating the harmful effects of a strongly present and largely 
realistically based public perception that judges elected for a probationary period 
are not fully independent, i.e., that they adjudicate under a specific type of pressure. 

AMENDMENT IX – . The 
amendment replaces the title of Article 147 and Article 147 of the Constitution. The 
valid Constitution in Article 147 only regulates the election of judges without setting 
conditions for their election. In addition, the solution that the National Assembly 
elects a judge for the probationary period has enabled an excessive role and undue 
influence of the National Assembly in the election of judges. 

The amendment establishes the exclusive competence of the HJC to elect all 
judges of all courts. In accordance with the determination to completely eliminate 
the political influence on the election of judges, the role of other authorities, i.e., the 
National Assembly, in that procedure, is excluded. The amendment raises the 
general requirements for the election of judges (now established by the Law on 
Judges) to the constitutional level and leaves the regulation of specific conditions 
and the mandate and conditions for the election of lay judges to the legislator.  

One should note that the amendment does not include mandatory training in 
the Judicial Academy as a condition for the election of judges. The Judicial 
Academy is one of the newest institutions in Serbia. Its programs are still largely 
funded by donations. Given the degree of its development, the conditions provided 
for its functioning, there are still no compelling reasons that it becomes a 
constitutional category. Few European countries have regulated its functioning by 
the constitution. Bearing in mind that the Judicial Academy must be provided with 
economic independence as to enable quality and continuous training, an experiment 
cannot be allowed that, without the fulfilled necessary conditions for the 
independence of the institution, this becomes a fundamental condition for the 
election of both the judges and prosecutors. Otherwise, this "primary entry ticket" 
to the judiciary could become the basic way for an easy and effective political 
influence on the election of all members of the judiciary. As in most countries where 
judicial academies have been functioning for longer, the statutory regulation for the 
operation of the Academy is quite sufficient. 

AMENDMENT X – . The subject 
of the amendment is Article 148 of the Constitution. The current provision should 
regulate important issues for the status of judges, which is not the case to the 
necessary extent. Article 148 does not contain all the grounds for termination of 
judicial office, nor the reasons for dismissal as the most sensitive basis for 
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and reverse court decisions, or only as a cassation to revoke decisions. The Venice 
Commission also pointed out the issue. The absence of an explicit classification of 
courts in the constitutional text has given the possibility to change the name of the 
courts by law and re-elect judges, asserting that it is a general election. In order to 
avoid new abuses and ensure the permanent tenure of judicial office, it is necessary 
to make certain amendments. 

The amendment for the most part (paragraphs 1, 4, 5, 7 and 8) retains the 
solutions already contained in Article 143 of the Constitution. In relation to those 
solutions, the only change is the name of the highest court in the Republic of Serbia. 
The new solutions determine that the courts of general jurisdiction are basic, higher 
and appellate, and that the types of courts of special jurisdiction shall be regulated 
by law. The role of the Supreme Court in harmonizing case-law and ensuring a 
uniform application of law is specifically defined. This clearly stipulates that the 
harmonization of case-law is the competence of the judicial branch of government, 
that it guarantees the independence of the judiciary, and that this independence 
would be jeopardized if other branches of government were entrusted with this role, 
as was once the intention of the Ministry of Justice. As to avoid the possibility of 
violating the principles of the rule of law and human rights in individual cases 
related to the characteristics of the defendant or a specific event, the amendment 
retains the current constitutional solution on the prohibition of the establishment of 
courts martial or extraordinary courts. 

AMENDMENT VII - . The amendment replaces 
the title of Article 145 and Article 145 of the Constitution. The current constitutional 
solution on the independence of judges, under Article 149 of the Constitution, has 
raised the dilemma of whether judges adjudicate pursuant to all constitutionally 
accepted sources of international law or not. Therefore, the new solution specifies 
the sources of law to which the judge is bound in the performance of judicial office. 
In addition, the existing constitutional solution that guarantees the judge's 
independence by prohibiting any influence on the judge in the exercise of judicial 
office is retained. The prohibition excludes any external influence coming from 
other branches of government, political parties, or hierarchically higher courts.  

AMENDMENT VIII – . The subject of 
the amendment is Article 146 of the Constitution. The current solution proclaims 
the general principle of permanent tenure of the judicial office as a guarantee of 
judicial independence. However, Article 146 has immediately deviated from this 
proclamation by setting a three-year probationary period for judges who are elected 
for the first time.  

The amendment regulates the principle of permanent tenure of judicial office 
in a more consistent manner. It explicitly guarantees the stability of the judicial 



Explanation 

42 

The constitutional solution according to which court decisions may be 
reviewed only by a court determined by law in the proceedings prescribed by law, 
is supplemented by a provision that the Constitutional Court may also review court 
decisions in the proceedings upon a constitutional appeal. This should remove the 
present dilemmas about the role of the Constitutional Court and the effects of its 
decisions. The purpose of the proposed provision is, inter alia, to emphasize that 
upon the constitutional review instituted by a constitutional appeal, the 
Constitutional Court can only render a decision declaring that a constitutionally 
guaranteed human right or freedom has been violated, which may be the basis for 
retrial. This means that the Constitutional Court cannot adjudicate individual cases 
on the merits of the dispute and annul court decisions on other grounds.  

The new solution envisages that court decisions are rendered on behalf of the 
Republic of Serbia. It is based on the position that the current one, according to 
which decisions are rendered on behalf of the people, is appropriate to the system 
of unity of power and not separation of powers and that it is anachronistic and at 
odds with reality. 

In order to affirm the judicial independence, and following the example of the 
Italian and German constitutions, the amendment raises the principle of "natural 
judge" to the level of constitutional principle, that is, a solution which stipulates that 
judges, are assigned cases according to pre-established rules. Only exceptionally 
and in accordance with the law, this rule may be disregarded. The amendment also 
follows the US constitutional model of the prohibition of the reduction of judge’s 
salary. As early as 1787, the US Constitution drafters noticed that the reduction of 
judges' salaries could be a means of unduly influencing the courts, and therefore, 
they incorporated in the constitutional text that judges' salaries cannot be reduced 

judges' salaries are regulated by law (other regulations are excluded); and (b) the 
salaries cannot be reduced. This prohibition applies only to a situation in which 
salaries are reduced only for judges. Accordingly, it does not apply in a situation of 
a general reduction in salaries in the public sector due to the economic crisis, as 
emphasized by the Court of Justice of the European Union in the decision regarding 
the reduction of judges' salaries in Portugal in 2018 (see Appendix I).  

Finally, as a guarantee of judicial independence, it is envisaged that the courts 
and the HJC shall have their own budget. 

AMENDMENT VI - . The amendment 
replaces the title of Article 144 and Article 144 of the Constitution. The valid 
Constitution has regulated only the most general division into courts of general and 
special jurisdiction. Only the Supreme Court of Cassation (hereinafter: SCC) was 
indicated as the highest. At the same time, a dilemma was opened on whether, as a 
supreme court, the Supreme Court of Cassation has the authority to confirm, revoke 
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of judges and public prosecutors. In addition, this prevents frequent changes of laws 
pertaining to the courts and the status of judges, thus contributing to the stability of 
the judicial branch of government.  

AMENDMENT IV – This amendment establishes the 
. It replaces the title of Article 142 and Article 142 of the Constitution. The 

valid Constitution does not determine the status of the judicial power, nor does it 
regulate the vesting of judicial power. There has been a constant dilemma whether 
the judicial power is vested in courts or judges. The amendment resolves the 
controversial issue. In the same vein as the valid constitutional provision of Article 
142, it confirms the principle of autonomy and independence of courts and the unity 
of the judicial power in the territory of the Republic of Serbia. In addition, the 
proposed solutions emphasize the role of courts in ensuring the rule of law. 
Expertise, impartiality, fairness, and efficiency are explicitly emphasized as 
important prerequisites for fulfilling this role.  

AMENDMENT V –  – The content of this amendment 
refers to the issues regulated in Articles 142 and 145 of the Constitution. Formally, 
due to different systematization, the amendment replaces the title of Article 143 and 
Article 143 of the Constitution. The current constitutional solutions are 
unsystematic, terminologically inconsistent with the Articles of the Constitution that 
regulate the same principles, and can therefore be interpreted differently (e.g., the 
principle of a public trial). There have been terminological inconsistencies in 
determining sources of international law. The valid Constitution has not regulated 
one of the key principles of judicial independence, financial independence of courts 
and judges. The constitutional solution that the court shall render a decision on 
behalf of the people is a relic of the time when such a solution was acceptable. 

In its unaltered form, the amendment retains the fundamental constitutional 
principles that the court adjudicates in a chamber and that the hearing and the 
pronunciation of court decisions shall be open to the public. The constitutional 
solution that courts adjudicate pursuant to the Constitution, the law and ratified 
international treaties is supplemented by introducing generally accepted rules and 
principles of international law, and case-law of international bodies which supervise 
the application of the international standards of human rights, among bases for 
adjudication. In this way, the amendment confirms the sources of law affirmed in 
the Constitution itself and comparative law. The constitutional solution on the 
participation of lay judges in the trial, which according to the current Constitution, 
in principle, is a rule, the amendment treats in inversion. Accordingly, the 
amendment proposes that lay judges participate in the trial only in cases provided 
by law. Such a solution is more appropriate to the real situations the courts face, and 
which continuously require an increasing degree of expertise and specialization.  
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provision prescribes that, within its electoral competences, the National Assembly 
appoints the President of the Supreme Court of Cassation, presidents of courts, the 
Republic Public Prosecutor, public prosecutors, judges and deputy public 
prosecutors. The provision is deleted because, in accordance with the 
depoliticization of the judiciary, the election of judges is entrusted to the Supreme 
Judicial Council (hereinafter: the HJC, see Amendment XX), while the election of 
the Supreme Public Prosecutor and public prosecutors is entrusted to the Supreme 
Prosecutorial Council (hereinafter: HPC, see Amendment XXXIV). One should 
note that the solutions contained in the Model Amendments abolish the institution 
of Deputy Public Prosecutor.   

AMENDMENT III – the subject of this amendment is Article 105, which 
regulates the - .  The current 
sub-paragraphs 12 and 13 in paragraph 2 of this Article prescribe that the National 
Assembly elects the judges and prosecutors in cases prescribed by the Constitution 
by a majority vote of all deputies at the session at which majority of deputies are 
present. 

Instead of the current solution, in accordance with the proposal in 
Amendment XVI, which regulates the composition of the HJC, and Amendment 
XXX, which regulates the composition of the HPC, it is proposed that by a majority 
vote of all deputies at the session at which majority of deputies are present, the 
National Assembly elects two prominent lawyers who are members of the Councils.  

The amendment also supplements paragraph 3 of Article 105. This provision 
enlists laws for the adoption of which, an absolute majority vote is required. In 
defining which laws are adopted by an absolute majority, the Constitution-maker 
was guided by the importance of their subject matter. Currently, laws governing the 
referendum and the people's initiative, the rights of national minorities, development 
planning and spatial planning, public borrowing, territory of autonomous units and 
local self-governments, conclusion and ratification of international agreements (as 
well as some other laws if so prescribed by the Constitution), are adopted by an 
absolute majority.   

The solution in the new sub-paragraph 7, which supplements paragraph 3 of 
Article 105, proposes that the laws regulating issues related to courts, the HJC, the 
public prosecutor’s office and the HPC are also adopted by a majority vote of all 
deputies, i.e. by an absolute majority. The need that the laws pertaining to judiciary 
are adopted by a stricter majority than usual, is based on the need to preserve the 
autonomy and independence of both the courts and the public prosecutor's office. In 
particular, the adoption of laws governing the status, composition and operation of 
courts by an absolute majority provides the necessary degree of independence of 
judicial power from the executive branch, which tends to influence judicial 
performance, as well as the work of independent bodies responsible for the election 
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It should be emphasized that checks-and-balances prevent abuse of power. 
This is achieved through several constitutional mechanisms, such as the vote of no 
confidence in the government, the dissolution of the assembly, the "impeachment" 
of the president, the presidential veto on a bill, constitutional review, etc. Although 
judiciary affects the work of the legislative and executive bodies to a lesser degree, 
this does not mean that such influence does not exist: e.g. court decisions indicate 
to the legislator the need to amend or enact new laws or eliminate misapplication of 
regulations by the executive power, while judicial protection of human and minority 
rights provides protection against authoritarian governmental policy or measures. 
Therefore, from the perspective of constitutional theory, the provisions of 
paragraphs 3 and 4 are not in conflict, since all three branches of government are 
able to counterbalance each other. On should have in mind, however, that the 
provision of paragraph 3 of Article 4 (“relation between three branches of power 
shall be based on balance and mutual control”) are of a textbook character and as 
such is not found in the constitutions of traditional democracies, such as, for 
example, Germany, France or Italy. Although in these countries the system of 
government is also based on checks-and-balances, the absence of an explicit 
constitutional provision has not caused any problems in its operation. Given that 
Article 4 provision on checks-and-balances has been used as a method for the 
politicization of the judiciary, and considering that the depoliticization of the 
judiciary is the main reason for constitutional amendments, in order to avoid any 
doubts in the distribution of powers between different branches of government, it is 
necessary to omit it from the constitutional text, and to transfer the guarantee of the 
independence of judicial power to the part of the Constitution that regulates the 
status of the judicial branch of government.  

Starting from the fact that constitutional democracies, including the Republic 
of Serbia, are founded on the idea of protecting individual freedom, that the limited 
government is the most important mechanism for protecting that freedom, and that 
there is no limited government without the separation of powers, the solutions 
proposed in Amendment I: determine that the separation of powers is the basis for 
the government structure in the Republic of Serbia (paragraph 1); prohibit any 
change of the constitutionally established relationship between the three branches 
of government by law or other regulations in order to prevent disavowal of the 
constitutionally established checks-and-balances (paragraph 2); proclaim that the 
rule of law is a guarantee of limited government, and that in the exercise of their 
competencies the governmental bodies of all three branches of government are 
bound by the Constitution and the law (paragraph 3); prohibit the concentration of 
power in the hands of only one governmental body (paragraph 4).   

AMENDMENT II - in Article 99, which regulates the 
 - the sub-paragraph 3 in paragraph 2 is deleted. The deleted 
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Research Centre (CEPRIS) has offered to the competent committee of the National 
Assembly both models.  

We would like to emphasize that the used technique of constitutional 
amendments is based on the current numbering of the Articles of the Constitution 
and that the numbering has not been changed in the Model. However, the proposed 
changes include a different systematization of constitutional provisions concerning 
the judiciary, so the content of new solutions does not always coincide with the 
current systematization. Therefore, in the Explanation of individual amendments, 
whenever necessary, it is stated not only which Article of the Constitution is 
amended, but also which valid constitutional provision regulates that matter.   

Considering that the Model Constitutional Law on Amendments to the 
Constitution contains identical proposals as the Model Amendments (only the form 
of the changes is different), the Explanation of individual amendments also refers 
to the solutions contained in the Model Constitutional Law.   

IV EXPLANATION OF INDIVIDUAL AMENDMENTS  

AMENDMENT I – The subject of this amendment is Article 4 of the 
Constitution which regulates the . The current provisions of 
Article 4 are deficient for two main reasons.  

First, the provision on a unitary legal system, contained in paragraph 1 of 
Article 4, has been wrongly placed in the article of the Constitution which regulates 
the distribution of powers among different branches of government. The provision 
on a unitary legal system refers to the formal system of legal norms and not to the 
separation of state functions established to prevent the exercise of arbitrary power. 
It should be noted that the identical provision on a unitary legal system is repeated 
in Article 194 of the Constitution, which speaks of the hierarchy of legal acts, and 
therefore should be deleted as redundant and incorrectly systematized in Article 4.  

Second, the broadly drafted provisions of paragraphs 3 and 4 of Article 4 are 
in reality not only misinterpreted, but are also used by the legislative and executive 
branches of government as a justification for interfering in the work of the judicial 
branch. The provision under paragraph 4 “judicial power shall be independent” 
indicates that in adjudication the court is bound only by law and other sources of 
law.  In other words, this provision prohibits other state bodies, e.g. the Government, 
the National Assembly, or the President of the Republic, to control judicial power. 
Yet, in practice, the constitutional guarantee of judicial independence has been 
misinterpreted because it has been argued that paragraph 3 of Article 4 stipulates 
that the relation between the three branches of government is based on balance and 
mutual control (it is more correct to talk about checks-and-balances rather than 
control), and that hence the influence of political institutions on judiciary is justified.   
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of political influence.” Therefore, the main reason for amending the Constitution, 
which is stated in that document, is the depoliticization and strengthening of the 
independence of the judiciary. The solutions contained in the Model Amendments 
(i.e. the Model Constitutional Law) achieve the goals set in the mentioned strategic 
documents and enable the Republic of Serbia to be unambiguously characterized as 
a democratic state in which the rule of law is respected, given that it is one of the 
conditions for any state to join the European Union.  

The solutions contained in the Model Amendments are based on the 
international standards, opinions and positions of international organizations or 
bodies related to judiciary, listed in Appendix I, publicly available opinions of the 
domestic and international professional bodies on the Draft Amendments to the 
Constitution of the Republic of Serbia (of 2018), research, analysis and proposals 
of judicial bodies, professional associations, NGOs and law professors on necessary 
constitutional amendments related to judiciary.  

III  FORM OF CHANGING THE CONSTITUTION  

The Constitution of the Republic of Serbia of 2006 does not determine the 
form of the act on amending the Constitution, nor is that form determined by the 
Rules of Procedure of the National Assembly. Following the Constitution of the 
Republic of Serbia of 1990, and therefore the constitutions of socialist Yugoslavia, 
the valid Constitution leaves it to the revising constitution-makers to choose an 
appropriate form of act to amend the constitution. Formal changes to the constitution 
are possible in the form of amendments to the constitution and the constitutional 
law on amendments to the constitution. Constitutional amendments are added at the 
end of the text of the constitution, so that the original provisions of the constitution 
can be compared at any time with the changes. The constitutional law on 
amendments to the constitution directly intervenes in the text of the constitution, by 
deleting, amending or supplementing its provisions, in accordance with the usual 
technique (the "law on amendments to the law").  

The technique of constitutional amendments is a characteristic of Anglo-
Saxon constitutional culture (USA, Ireland, etc.), and the technique of the 
constitutional law on amendments to the constitution is closer to the continental-
European constitutional-legal culture (France, Germany, Switzerland, Austria, Italy, 
Belgium, Poland, etc.). Most of the Yugoslav constitutions were also changed by 
amendments (of 1963, 1974 and 1992). This tradition was continued by North 
Macedonia and Montenegro, while Slovenia and Croatia changed their valid 
constitutions by constitutional law. Having in mind that both forms of changing the 
constitution have their historical and comparative legal justification - the Judicial 



Explanation 

36 

relating to courts and the public prosecutor's office. The Model Constitutional Law 
contains identical solutions, only the form proposing their adoption is different.  

The reasons why the amendments to the Constitution are proposed are of a 
substantial and formal nature.  

In essence, the solutions contained in the Model Amendments are based on 
the public interest of all citizens of Serbia to have legal disputes adjudicated by 
independent and impartial courts, as well as for judicial protection of human and 
minority rights to be entrusted to such courts. Considering that the Constitution 
stipulates that democracy and the rule of law are among the basic values on which 
the Republic of Serbia is founded, and that in constitutional democracies the 
principle of separation of powers implies that the judicial power must be 
independent of the legislative and the executive branches of government, the 
proposed amendments will eliminate the possibility of political influence of 
legislative and executive bodies on the judicial power, because the valid 
constitutional solutions do not prevent such influence. Although the notion of an 
independent judiciary can be interpreted in several ways, in principle, the 
independence of the judiciary implies the achievement of two basic goals: that only 
judges can adjudicate; and that when adjudicating, a judge is bound only by the 
Constitution, the law and other sources of law established by the Constitution. The 
Model Amendments ensure the achievement of these goals.  

In relation to the status of the prosecutor's office, the Model Amendments 
elevate the public prosecutor's office to the rank of an independent and not only an 
autonomous body, as provided by the valid constitutional solutions. This essential 
change is the result of the central role, which the recently introduced system of 
prosecutorial investigation has assigned to public prosecutors in the Republic of 
Serbia, as well as the role of prosecutors in simplified forms of the proceedings 
related to criminal matters. Having in mind such a status of the prosecutor's office, 
the interest of the citizens of Serbia is that investigations in the criminal proceedings 
are conducted not only by autonomous, but also by independent public prosecutors, 
which valid constitutional solutions do not support.  

In the formal sense, Serbia has adopted strategic documents and committed 
to amend the Constitution related to the judiciary, by adopting the National Strategy 
for Judicial Reform (especially that for 2013-2018 and 2019-2024) and the Action 
Plan for Chapter 23 in the negotiation process for accession to the European Union. 
The Action Plan for Chapter 23 explicitly states that “lack of independence of judges 
and excessive political influence” has been recognized, and that the process of 
amending the Constitution will induce the change of the relevant legislation and 
allow the independence of the judiciary and consider "means to minimize the risk 



EXPLANATION 

I. CONSTITUTIONAL BASIS 

Pursuant to Article 203, paragraph 1 of the Constitution of the Republic of 
Serbia (hereinafter: the Constitution), the Government of the Republic of Serbia 
submitted the Proposal to amend the Constitution to the National Assembly on 
December 12, 2020. At the session held on June 7, 2021, the National Assembly 
adopted the Proposal to amend the Constitution.  

Pursuant to Article 203, paragraph 5 of the Constitution, which stipulates that 
an act on amending the Constitution shall be drafted and considered, a Model 
Amendments to the Constitution of the Republic of Serbia has been drafted 
(hereinafter: Model Amendments), as well as a Model Constitutional Law on 
Amendments to the Constitution of the Republic of Serbia (hereinafter: Model 
Constitutional Law), as an alternative form of amending the Constitution. 

II. REASONS FOR PROPOSING CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS  

Certain provisions of the Constitution related to judiciary and the 
accompanying Constitutional Law for the Implementation of the Constitution have 
been criticized by the professionals and general public since the moment of their 
adoption. The need for their amendment has been confirmed in time, both because 
of their general incompatibility with the fundamental principles on which 
constitutional democracies operate and the level of the rule of law achieved, as well 
as because of the process of European integration. 

The Government of the Republic of Serbia has proposed to amend the 
provisions of Article 4 of the Constitution and the provisions of the Constitution 
relating to courts and public prosecutor's offices, that is Articles 142-165 of the 
Constitution, as well as to consequently amend the provisions of Article 99 of the 
Constitution (Competences of the National Assembly), Article 105 of the 
Constitution (Method of decision-making in the National Assembly) and the 
provisions of Article 172 of the Constitution (Election and appointment of the 
Constitutional Court justices).  

The Model Amendments include amendments to the above-listed provisions, 
as well as some additional amendments supplementing constitutional provisions 



Model Constitutional Law on Amendments to the Constitution of the Republic of Serbia 

34 

Work and decision-making of the High Prosecutorial Council  

Article 165g 

The work of the High Prosecutorial Council shall be open to the public. 
Exclusion of the public shall be possible only in accordance with the Constitution 
and the law. 

The High Prosecutorial Council shall decide by a majority vote of its 
members at a session attended by a majority of its members. 

The High Prosecutorial Council shall decide by a majority vote of all 
members on the election of the President of the High Prosecutorial Council, the 
Supreme Public Prosecutor, heads of public prosecutor's offices and public 
prosecutors, on transfer and dismissal of public prosecutors.  

The High Prosecutorial Council shall have a duty to give reasons for its 
decisions and make them public. 

The High Prosecutorial Council shall adopt decisions on the election and 
termination of functions of the Supreme Public Prosecutor, heads of public 
prosecutor's offices and public prosecutors, on transfer and assignment of public 
prosecutors, appointment and dismissal of members of disciplinary bodies in a 
procedure stipulated by law and upon criteria determined in accordance with the 
law.  

An appeal may be lodged to the Constitutional Court against the decision of 
the High Prosecutorial Council referred to in paragraph 5 of this Article in a case 
provided by law.” 

 
In Article 172 of the Constitution, paragraphs 2 and 3 shall be amended as 

follows: 
“Five judges of the Constitutional Court shall be elected by the National 

Assembly, five shall be appointed by the President of the Republic, and five by the 
General Session of the Supreme Court. 

The National Assembly shall elect five judges of the Constitutional Court 
from among 10 candidates proposed by the President of the Republic, the President 
of the Republic shall appoint five judges of the Constitutional Court from among 10 
candidates proposed by the National Assembly, and the General Session of the 
Supreme Court shall appoint five judges from among 10 candidates proposed by the 
High Judicial Council and the High Prosecutorial Council at the joint session.” 

 
This constitutional law shall enter into force on the day of its promulgation in 

the National Assembly.
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Jurisdiction of the High Prosecutorial Council 

Article 165v  

High Prosecutorial Council shall: 
1. safeguard the autonomy and independence of the public prosecutor's 

office, 
2.  safeguard the autonomy of the Supreme Public Prosecutor, heads of 

public prosecutor's offices and public prosecutors, 
3.  safeguard the respect of the prohibition of influencing the performance 

of the public prosecutor's function, 
4.  determine the required number of public prosecutors and public 

prosecutor's assistants, 
5.  elect the Supreme Public Prosecutor, heads of public prosecutor's 

offices and public prosecutors and decide on the termination of their 
offices, 

6. appoint and dismiss members of disciplinary bodies, 
7.  rule on the legal remedy pertaining to the election of public prosecutors 

due to violation of the rules of procedure, 
8.  decide on the transfer and assignment of the public prosecutor, 
9.  decide on immunity and incompatibility of performing other services 

with the public prosecutor's function, 
10.  rule on appeals lodged against decisions of the disciplinary commission, 
11.  have the right to propose laws and give opinions on draft laws and laws 

in force related to the status of public prosecutors and the functioning 
of the prosecutor's office, 

12.  propose budget funds for the functioning of the High Prosecutorial 
Council and the public prosecutor's office and autonomously administer 
these funds,  

13. adopt the Code of Ethics of Public Prosecutors and elect the Ethics 
Committee of Public Prosecutors, 

14. adopt the Prosecutor's Rules of Procedure upon previously obtained 
opinion of the competent ministry, 

15.  adopt criteria for the selection and promotion of public prosecutors, 
16.  evaluate the work of heads of public prosecutor's offices, public 

prosecutors and public prosecutor's assistants, 
17.  consider semi-annual and annual reports on the work of the public 

prosecutor's office, 
18. submit an annual report on the work of public prosecutor's offices to the 

National Assembly and the Government, 
19.  decide on other issues related to the status of the Supreme Public 

Prosecutor, heads of public prosecutor's offices and public prosecutors, 
20.  perform other duties specified by the Constitution and the law.  
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The head of the public prosecutor's office shall not be a member of the High 
Prosecutorial Council. 

Mandate of members of the High Prosecutorial Council 

Article 165 

The term of office of the members of the High Prosecutorial Council shall be 
five years, except for the Supreme Public Prosecutor. 

The same person shall not be re-elected to the High Prosecutorial Council. 
A member of the High Prosecutorial Council shall have his/her term of office 

terminated before the expiration of the term for which he/she has been elected upon 
personal request or if he/she is convicted of a criminal offense and sentenced to 
imprisonment. The term of office of a member who is a public prosecutor shall also 
end with the termination of the public prosecutor's function, and of a member who 
is not a public prosecutor, also if he/she permanently loses the ability to perform the 
function of a member of the High Prosecutorial Council. 

The decision on the termination of the mandate of a member of the High 
Prosecutorial Council shall be made by the High Prosecutorial Council.  

An appeal against the decision referred to in paragraph 4 of this Article may 
be lodged to the Constitutional Court.  

Immunity of members of the High Prosecutorial Council 

 

A member of the High Prosecutorial Council shall not be held liable for an 
opinion expressed in a procedure before the High Prosecutorial Council and for a 
vote cast in the decision-making proceedings before the High Prosecutorial Council, 
unless he/she commits a criminal offense in connection with the function of a 
member of the High Prosecutorial Council. 

A member of the High Prosecutorial Council shall not be deprived of liberty 
without the approval of the High Prosecutorial Council in the proceedings instituted 
for a criminal offense in connection to the performance of the function of a member 
of the High Prosecutorial Council. 

President of the High Prosecutorial Council  

Article 165b 

The High Prosecutorial Council shall have a president.  
The President shall be elected from among public prosecutors who are 

members of the High Prosecutorial Council.  
The Supreme Public Prosecutor shall not be the President of the Supreme 

Prosecutorial Council. 
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Immunity of public prosecutors  

Article 161 

The Supreme Public Prosecutor, a head of the public prosecutor's office and 
a public prosecutor shall not be held liable for an opinion expressed or a decision 
made in connection with the performance of the public prosecutor's office, unless 
they commit the criminal offense of violation of law by a public prosecutor. The 
proceedings for this crime shall not be instituted without the approval of the High 
Prosecutorial Council. 

The Supreme Public Prosecutor, a head of the public prosecutor's office and 
a public prosecutor shall not be deprived of liberty without the approval of the High 
Prosecutorial Council in the proceedings instituted on suspicion of having 
committed a criminal offense in connection with the performance of office. 

Incompatibility of the function  

Article 162 

The law shall regulate which functions, jobs or private interests are 
incompatible with the public prosecutor's function.  

Right to freedom of association and public activity  

Article 163 

Public prosecutors shall have the right to freedom of association in 
professional and expert associations and to perform public activities to improve the 
profession and protect the autonomy and independence of public prosecutors’ 
offices, and the autonomy of public prosecutors.  

Status, composition and election of the High Prosecutorial Council  

Article 164 

The High Prosecutorial Council is an autonomous and independent body. 
The High Prosecutorial Council shall consist of the Supreme Public 

Prosecutor, seven public prosecutors and three prominent lawyers. Seven public 
prosecutors shall be elected by all public prosecutors, taking into account the 
proportionate representation of different types of prosecutor’s offices. Two 
prominent lawyers shall be elected by the National Assembly from among four 
candidates, with at least fifteen years of work experience in the legal profession, 
who are nominated by the competent committee of the National Assembly by means 
of a two-thirds majority vote. One prominent lawyer shall be elected by all law 
schools from among law professors with a tenure. The election of members of the 
High Prosecutorial Council shall be regulated by law. 
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The public prosecutor shall be elected in a manner, under the conditions and 
in the procedure that ensures integrity, competence and autonomy in performing 
his/her function. 

Accountability of public prosecutor’s offices 

Article 159 

Public prosecutor’s offices shall be accountable to the Supreme Public 
Prosecutor's Office, and lower public prosecutor's offices to the immediately higher 
public prosecutor's office. 

Termination of office 

Article 160. 

A public prosecutor’s tenure shall be terminated upon personal request, due 
to permanent loss of working capacity to perform the public prosecutor's function, 
the occurrence of the conditions prescribed by law, loss of citizenship of the 
Republic of Serbia or a dismissal. 

A public prosecutor shall be dismissed if he/she is convicted of a criminal 
offense to at least six months of imprisonment, or if in disciplinary proceedings it is 
established that he/she has committed a serious disciplinary offense which, pursuant 
to assessment of the High Prosecutorial Council, seriously damages the reputation 
of the public prosecutor's office or public confidence in the public prosecutor’s 
office. 

A public prosecutor shall be dismissed due to incompetence if, in a significant 
number of cases, pursuant to assessment of the High Prosecutorial Council, he/she 
does not meet the benchmarks of satisfactory performance. 

A public prosecutor shall be dismissed in a manner, under conditions and in 
a procedure which do not endanger the autonomy and independence of the public 
prosecutor's office. 

The function of the Supreme Public Prosecutor and a head of the public 
prosecutor's office shall terminate also upon the expiration of the period for which 
he/she has been elected, after which he/she shall continue to work as a public 
prosecutor. 

The Supreme Public Prosecutor, a head of the public prosecutor's office and 
a public prosecutor shall have the right to appeal to the Constitutional Court against 
the decision of the High Prosecutorial Council pertaining to the termination of 
office.  
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“Status, competence, establishment and organization of public prosecutor's 
offices 

Article 156 

The public prosecutor's office is an autonomous and independent state body 
that prosecutes perpetrators of criminal and other punishable offenses and performs 
other competencies that protect public interest determined by law. The public 
prosecutor's office shall manage the criminal police, in accordance with the law. 

The public prosecutor's office shall perform its function pursuant to the 
Constitution, generally accepted rules and principles of international law, ratified 
international treaties and case-law of international bodies which supervise the 
application of the international standards of human rights, laws and other general 
acts, as provided by law. 

No one outside the public prosecutor's office shall influence the performance 
of the public prosecutor’s function. 

The establishment, organization, jurisdiction, structure and composition of 
the public prosecutor's office shall be regulated by law.  

Supreme Public Prosecutor and heads of public prosecutor's offices  

Article 157 

Each public prosecutor's office shall have its head. 
The Supreme Public Prosecutor's Office shall be headed by the Supreme 

Public Prosecutor. 
The Supreme Public Prosecutor's Office shall exercise the competence of the 

public prosecutor's office within the rights and duties of the Republic of Serbia. 
The Supreme Public Prosecutor shall be elected by the High Prosecutorial 

Council, for a period of seven years, and may not be re-elected.  
Heads of public prosecutor's offices shall be elected by the High Prosecutorial 

Council, for a period of five years, and may not be re-elected.  
The Supreme Public Prosecutor and the heads of public prosecutor's offices 

shall be elected in a manner, under conditions and in the procedure that ensures 
integrity, competence, and autonomy in performing their function.  

Public prosecutors 

Article 158 

The function of the public prosecutor's office shall be performed by the public 
prosecutor. 

The public prosecutor shall be elected by the High Prosecutorial Council.  
The term of the public prosecutor’s office shall be permanent. 
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10.  propose budget funds for the functioning of the High Judiciary Council and 
courts and autonomously administer those funds, 

11.  adopt the Code of Judicial Ethics and elects the Judicial Ethics Committee, 
12.  adopts the Court Rules of Procedure upon previously obtained opinion of the 

competent ministry, 
13. adopt criteria for the selection and promotion of judges, 
14.  evaluate the work of judges and court presidents, 
15.  consider semi-annual and annual reports on the work of courts, 
16.  submit an annual report on the work of the courts to the National Assembly 

and the Government, 
17.  decide on other issues related to the status of judges, court presidents and lay 

judges, 
18.  perform other duties specified by the Constitution and the law.  

Work and decision-making of the High Judicial Council  

Article 155v 

The work of the High Judicial Council shall be open to the public. Exclusion 
of the public shall be possible only in accordance with the Constitution and the law. 

The High Judicial Council shall decide by a majority vote of its members at 
a session attended by a majority of its members. 

The High Judicial Council shall decide by a majority vote of all members on 
the election of the President of the High Judicial Council, the President of the 
Supreme Court, the presidents of courts and judges, on transfer and dismissal of 
judges.  

The High Judicial Council shall have a duty to give reasons for its decisions 
and make them public. 

The High Judicial Council shall adopt decisions on the election and 
termination of office of judges, court presidents, lay judges, on transfer and 
assignment of judges, appointment and dismissal of members of disciplinary bodies 
in a procedure stipulated by law and on the basis of criteria determined in 
accordance with the law.  

An appeal may be lodged to the Constitutional Court against the decision of 
the High Judicial Council referred to in paragraph 5 of this Article in a case provided 
by law.”  

 6 
In Part Five of the Constitution, Section 9 shall be amended as follows: 
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Immunity of members of the High Judicial Council  

Article 155 

A member of the High Judicial Council shall not be held liable for an opinion 
expressed in the proceedings before the High Judicial Council and for a vote cast in 
the decision-making proceedings before the High Judicial Council, unless he/she 
commits a criminal offense in connection with performing the function of a member 
of the High Judicial Council. 

A member of the High Judicial Council shall not be deprived of liberty 
without the approval of the High Judicial Council in the proceedings instituted on 
suspicion of having committed a criminal offense in connection with the 
performance of the function of a member of the High Judicial Council. 

President of the High Judicial Council  

 

The High Judicial Council shall have a president. 
The President shall be elected from among the judges who are members of 

the High Judicial Council. 
The President of the Supreme Court shall not be the President of the High 

Judicial Council. 

Jurisdiction of the High Judicial Council  

Article 155b 

High Judicial Council shall: 
1. safeguard the autonomy and independence of judges, 
2.  determine the required number of judges and lay judges, 
3.  elect the President of the Supreme Court, presidents of courts, judges and lay 

judges and decide on the termination of their office, 
4.  appoint and dismiss members of disciplinary bodies, 
5.  rule on the legal remedy pertaining to the election of judges due to violation 

of the rules of procedure,  
6. decide on the transfer and assignment of judges, 
7.  decide on immunity and incompatibility of performing other services with the 

judicial function, 
8.  rule on appeals lodged against decisions of the disciplinary commission, 
9.  have the right to propose laws and give opinions on draft laws and laws in 

force related to the status of judges and functioning of the courts, 
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“Status, composition and election of the High Judicial Council 

Article 153 

The High Judicial Council is an autonomous and independent body that 
ensures and guarantees the autonomy and independence of courts and judges. 

The High Judicial Council shall consist of the President of the Supreme Court, 
seven judges and three prominent lawyers. Seven judges shall be elected by judges, 
taking into account the proportionate representation of the courts. Two prominent 
lawyers shall be elected by the National Assembly from among four candidates with 
at least fifteen years of work experience in the legal profession, who are nominated 
by a competent committee of the National Assembly by means of a two-thirds 
majority vote. One prominent lawyer shall be elected by all law schools from among 
law professors with a tenure. The election of members of the High Judicial Council 
shall be regulated by law. 

The presidents of courts shall not be elected members of the High Judicial 
Council. 

Members of the High Judicial Council shall not be members of political 
parties.” 

Mandate of members of the High Judicial Council 

Article 154 

The term of office of the members of the High Judicial Council shall be five 
years, except for the President of the Supreme Court. 

The same person shall not be re-elected to the High Judicial Council. 
A member of the High Judicial Council shall have his/her term of office 

terminated before the expiration of the term for which he/she has been elected upon 
personal request or if he/she is convicted of a criminal offense and sentenced to 
imprisonment. The term of office of a member who is a judge shall also end with 
the termination of the judicial function, and of a member who is not a judge, also, if 
he/she permanently loses the ability to perform the function of a member of the High 
Judicial Council. 

The decision on the termination of the mandate of the members of the High 
Judicial Council shall be made by the High Judicial Council.  

An appeal against the decision referred to in paragraph 4 of this Article may 
be lodged to the Constitutional Court.  
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Incompatibility of judicial function  

Article 151 

The law shall stipulate which functions, jobs or private interests are 
incompatible with the judicial function, the function of the president of the court 
and the lay judge.  

Right to freedom of association and public activity   

Article 152 

Judges shall have the right to freedom of association in professional and 
expert associations and to perform public activities to improve the judicial 
profession and protect the autonomy and independence of courts and judges. 

President of the Supreme Court and presidents of courts  

 

The President of the Supreme Court shall be elected by the High Judicial 
Council, after obtaining the opinion of the General Session of the Supreme Court. 

The President of the Supreme Court shall be elected for a term of five years, 
and may not be re-elected. 

The presidents of the courts shall be elected by the High Judicial Council for 
a term of five years, and may not be re-elected. 

The office of the President of the Supreme Court and the presidents of the 
courts shall terminate before the expiration of the term for which they have been 
elected on personal request, upon the occurrence of the conditions prescribed by law 
or due to dismissal for reasons prescribed by law for dismissal of the president of 
the court. 

The decision on the termination of the office of the president of the court shall 
be made by the High Judicial Council, in accordance with law. 

The president of the court shall have the right to appeal to the Constitutional 
Court against the decision of the High Judicial Council pertaining to termination of 
office.“ 

 
In Part Five of the Constitution, Section 8 shall be amended as follows: 
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A judge shall be dismissed if he/she is convicted of a criminal offense to at 
least six months of imprisonment or if it is determined in the disciplinary 
proceedings that he/she has committed a serious disciplinary offense which, 
pursuant to assessment of the High Judicial Council, seriously damages the 
reputation of judicial office or public confidence in the courts. 

A judge may be dismissed due to incompetence if, in a significant number of 
cases, pursuant to assessment of the High Judicial Council, he/she does not meet the 
benchmarks of satisfactory performance.  

A judge shall have the right to appeal to the Constitutional Court against the 
decision of the High Judicial Council pertaining to the termination of office. 

Non-transferability of a judge  

Article 149 

A judge shall perform the judicial function in the court for which he/she has 
been elected and only with his/her consent can be transferred or assigned to another 
court. 

In case of revocation of the court or a predominant part of the jurisdiction of 
the court where he/she has been elected, the judge may, exceptionally, without their 
consent, be permanently transferred or assigned to another court of the same type 
and instance or another instance, with guaranteed salary he/she has been entitled to 
in the court from which he/she is transferred, if it is more favourable to him/her. 

The predominant part of the court's jurisdiction shall be revoked if the 
required number of judges in the court is reduced due to a change of the subject 
matter jurisdiction or the establishment of a new court. 

Immunity  

Article 150 

A judge and a lay judge shall not be held liable for an opinion expressed or a 
vote cast in the process of rendering a court decision unless he/she commits the 
criminal offense of violation of law by a judge. 

A judge shall not be deprived of liberty in the proceedings instituted for a 
criminal offense committed in the exercise of judicial office without the approval of 
the High Judicial Council. 
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The Supreme Court shall ensure harmonization of case-law and the uniform 
application of law through its judicial practice.  

The establishment, organization, jurisdiction, structure and composition of 
courts shall be regulated by law, in accordance with the Constitution. 

Establishment of courts martial or extraordinary courts shall be prohibited. 

Independence of judges 

Article 145 

A judge shall be independent in performing the judicial function and shall 
adjudicate pursuant to the Constitution, generally accepted rules and principles of 
international law, ratified international treaties and case-law of international bodies 
which supervise the application of the international standards of human rights, laws 
and other general acts, as provided by law. 

Any influence on a judge in the exercise of the judicial office shall be 
prohibited. 

Permanent tenure of judicial office 

Article 146. 

Tenure of judicial office shall be permanent and shall last from the moment 
of the election until the conditions for termination of judicial office are fulfilled. 

Requirements for the election of judges 

Article 147 

The High Judicial Council shall elect judges of courts of general and special 
jurisdiction, in accordance with the Constitution and law. 

A citizen of the Republic of Serbia who meets the general conditions for 
employment in state bodies, who has graduated from a school of law, passed the bar 
exam, has work experience required for a certain court and who is professional, 
qualified and worthy of a judicial function may be elected a judge. 

Requirements for the election and mandate of lay judges shall be provided by 
law.  

Termination of a judge's tenure of office 

Article 148 

A judge's tenure of office shall be terminated at his/her personal request, due 
to permanent loss of working capacity to perform the judicial function, the 
occurrence of the conditions prescribed by law, loss of citizenship of the Republic 
of Serbia or due to dismissal. 
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„Status of Judicial Power 

Article 142 

Judicial power shall be vested in courts. Courts shall be autonomous and 
independent. 

Judicial power shall ensure the rule of law through competent application of 
legal norms in an impartial, fair and efficient manner. 

Judicial power shall be unitary in the territory of the Republic of Serbia. 

Judiciary principles 

Article 143 

Courts shall adjudicate pursuant to the Constitution, generally accepted rules 
and principals of international law, ratified international treaties and case-law of 
international bodies which supervise the application of the international standards 
of human rights, laws and other general acts, as provided by law.  

The court shall adjudicate in the chamber. It may be established by law that a 
single judge shall adjudicate in certain matters.  

It may be established by law that lay judges shall also take part in a trial. 
Hearing before a court and pronunciation of court decisions shall be public 

and may be limited only in accordance with the Constitution and the law. 
Court decisions shall be rendered in the name of the Republic of Serbia. 
Court decisions may be reviewed only by a court determined by the 

Constitution and the law in proceedings provided by law, as well as by the 
Constitutional Court in the proceedings on a constitutional appeal. 

Cases shall be allocated to judges according to pre-established rules, which 
can be waived only in cases provided by law. 

Salaries of judges shall be determined by law and cannot be reduced. 
The courts and the High Judicial Council shall have their own budget. 

Types and organization of courts 

Article 144 

Judicial power in the Republic of Serbia shall be vested in courts of general 
and special jurisdiction. 

The courts of general jurisdiction shall be the basic courts, the higher courts 
and the appellate courts.  

The types of courts of special jurisdiction shall be regulated by law. 
The Supreme Court shall be the highest court in the Republic of Serbia.  
The seat of the Supreme Court shall be in Belgrade. 



MODEL CONSTITUTIONAL LAW ON AMENDMENTS 
TO THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF 

SERBIA  

 
Article 4 of the Constitution shall be amended as follows: 
„ In the Republic of Serbia government shall be organized into the legislative, 

executive and judicial branch on the basis of the separation of powers principle.  
The relation of the three branches of government shall be regulated by the   

Constitution.  
The competences of all governmental bodies shall be determined and limited 

by the Constitution and the law, in accordance with the rule of law. 
No governmental body shall usurp power assigned by the Constitution to 

another branch of government.“ 

 
In Article 99, paragraph 2, sub-paragraph 3 of the Constitution, the words “3. 

appoint the President of the Supreme Court of Cassation, presidents of courts, 
Republic Public Prosecutor, public prosecutors, judges and deputy public 
prosecutors, in accordance with the Constitution” shall be deleted.  

Previous sub-paragraphs 4, 5 and 6 shall become sub-paragraphs 3, 4 and 5. 

 
In Article 105, paragraph 2 of the Constitution, sub-paragraphs 12 and 13 

shall be amended as follows:  
„12. elect two prominent lawyers to the High Judicial Council,  
  13. elect two prominent lawyers to the High Prosecutorial Council“. 
In paragraph 3, a new sub-paragraph 7 shall be added, and reads:  
„7. courts, High Judicial Council, public prosecutors and High Prosecutorial 
  Council,”.  
Previous sub-paragraph 7 shall become sub-paragraph 8. 

 
In Part Five of the Constitution, Section 7 shall be amended as follows: 
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1. Work and -  

The work of the High Prosecutorial Council shall be open to the public. 
Exclusion of the public shall be possible only in accordance with the 
Constitution and the law. 
The High Prosecutorial Council shall decide by a majority vote of its 
members at a session attended by a majority of its members. 
The High Prosecutorial Council shall decide by a majority vote of all 
members on the election of the President of the High Prosecutorial Council, 
the Supreme Public Prosecutor, heads of public prosecutor's offices and 
public prosecutors, on transfer and dismissal of public prosecutors.  
The High Prosecutorial Council shall have a duty to give reasons for its 
decisions and make them public. 
The High Prosecutorial Council shall adopt decisions on the election and 
termination of functions of the Supreme Public Prosecutor, heads of public 
prosecutor's offices and public prosecutors, on transfer and assignment of 
public prosecutors, appointment and dismissal of members of disciplinary 
bodies in a procedure stipulated by law and upon criteria determined in 
accordance with the law.  
An appeal may be lodged to the Constitutional Court against the decision of 
the High Prosecutorial Council referred to in paragraph 5 of this Article in a 
case provided by law. 

2. By the amendment the title of Article 165g and Article 165g shall be added 
to the Constitution of the Republic of Serbia.    

AMENDMENT XXXVI 
1. Five judges of the Constitutional Court shall be elected by the National 

Assembly, five shall be appointed by the President of the Republic, and five 
by the General Session of the Supreme Court. 
The National Assembly shall elect five judges of the Constitutional Court 
from among 10 candidates proposed by the President of the Republic, the 
President of the Republic shall appoint five judges of the Constitutional Court 
from among 10 candidates proposed by the National Assembly, and the 
General Session of the Supreme Court shall appoint five judges from among 
10 candidates proposed by the High Judicial Council and the High 
Prosecutorial Council at the joint session. 

2. The amendment shall replace Article 172 para. 2 and 3 of the Constitution of 
the Republic of Serbia.
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1. safeguard the autonomy and independence of the public prosecutor's 
office, 

2.  safeguard the autonomy of the Supreme Public Prosecutor, heads of 
public prosecutor's offices and public prosecutors, 

3.  safeguard the respect of the prohibition of influencing the performance 
of the public prosecutor's function, 

4.  determine the required number of public prosecutors and public 
prosecutor's assistants, 

5.  elect the Supreme Public Prosecutor, heads of public prosecutor's 
offices and public prosecutors and decide on the termination of their 
offices, 

6. appoint and dismiss members of disciplinary bodies, 
7.  rule on the legal remedy pertaining to the election of public prosecutors 

due to violation of the rules of procedure, 
8.  decide on the transfer and assignment of the public prosecutor, 
9.  decide on immunity and incompatibility of performing other services 

with the public prosecutor's function, 
10.  rule on appeals lodged against decisions of the disciplinary commission, 
11.  have the right to propose laws and give opinions on draft laws and laws 

in force related to the status of public prosecutors and the functioning 
of the prosecutor's office, 

12.  propose budget funds for the functioning of the High Prosecutorial 
Council and the Public Prosecutor's Office and autonomously 
administer these funds,  

13. adopt the Code of Ethics of Public Prosecutors and elect the Ethics 
Committee of Public Prosecutors, 

14. adopt the Prosecutor's Rules of Procedure upon previously obtained 
opinion of the competent ministry, 

15.  adopt criteria for the selection and promotion of public prosecutors, 
16.  evaluate the work of heads of public prosecutor's offices, public 

prosecutors and public prosecutor's assistants, 
17.  consider semi-annual and annual reports on the work of the public 

prosecutor's office, 
18. submit an annual report on the work of public prosecutor's offices to the 

National Assembly and the Government, 
19.  decide on other issues related to the status of the Supreme Public 

Prosecutor, heads of public prosecutor's offices and public prosecutors, 
20.  perform other duties specified by the Constitution and the law. 

2.  By the amendment the title of Article 165v and Article 165v shall be added 
to the Constitution of the Republic of Serbia. 
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end with the termination of the public prosecutor's function, and of a member who 
is not a public prosecutor, also if he/she permanently loses the ability to perform 
the function of a member of the High Prosecutorial Council. 
The decision on the termination of the mandate of a member of the High 
Prosecutorial Council shall be made by the High Prosecutorial Council.  
An appeal against the decision referred to in paragraph 4 of this Article may be 
lodged to the Constitutional Court.  

2. The amendment shall replace the title of Article 165 and Article 165 of the 
Constitution of the Republic of Serbia.  

 
1.  

A member of the High Prosecutorial Council shall not be held liable for an 
opinion expressed in a procedure before the High Prosecutorial Council and 
for a vote cast in the decision-making proceedings before the High 
Prosecutorial Council, unless he/she commits a criminal offense in 
connection with the function of a member of the High Prosecutorial Council. 
A member of the High Prosecutorial Council shall not be deprived of liberty 
without the approval of the High Prosecutorial Council in the proceedings 
instituted for a criminal offense in connection to the performance of the 
function of a member of the High Prosecutorial Council. 

2. By the amendment the title of Article 165a and Article 165a shall be added 
to the Constitution of the Republic of Serbia.    

 
1.  

The High Prosecutorial Council shall have a president.  
The President shall be elected from among public prosecutors who are 
members of the High Prosecutorial Council.  
The Supreme Public Prosecutor shall not be the President of the Supreme 
Prosecutorial Council. 

2. By the amendment the title of Article 165b and Article 165b shall be added 
to the Constitution of the Republic of Serbia. 

 
1.  

High Prosecutorial Council shall: 
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1.   

Public prosecutors shall have the right to freedom of association in 
professional and expert associations and to perform public activities to 
improve the profession and protect the autonomy and independence of public 
prosecutors’ offices, and the autonomy of public prosecutors.  

2. The amendment shall replace the title of Article 163 and Article 163 of the 
Constitution of the Republic of Serbia. 

 
1.  

The High Prosecutorial Council is an autonomous and independent body. 
The High Prosecutorial Council shall consist of the Supreme Public Prosecutor, 
seven public prosecutors and three prominent lawyers. Seven public prosecutors 
shall be elected by all public prosecutors, taking into account the proportionate 
representation of different types of prosecutor’s offices. Two prominent lawyers 
shall be elected by the National Assembly from among four candidates, with at 
least fifteen years of work experience in the legal profession, who are nominated 
by the competent committee of the National Assembly by means of a two-thirds 
majority vote. One prominent lawyer shall be elected by all law schools from 
among law professors with a tenure. The election of members of the High 
Prosecutorial Council shall be regulated by law. 
The head of the public prosecutor's office shall not be a member of the High 
Prosecutorial Council. 
Members of the High Prosecutorial Council shall not be members of political 
parties. 

2. The amendment shall replace the title of Article 164 and Article 164 of the 
Constitution of the Republic of Serbia. 

 
1.  

The term of office of the members of the High Prosecutorial Council shall be five 
years, except for the Supreme Public Prosecutor. 
The same person shall not be re-elected to the High Prosecutorial Council. 
A member of the High Prosecutorial Council shall have his/her term of office 
terminated before the expiration of the term for which he/she has been elected upon 
personal request or if he/she is convicted of a criminal offense and sentenced to 
imprisonment. The term of office of a member who is a public prosecutor shall also 
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A public prosecutor shall be dismissed in a manner, under conditions and in 
a procedure which do not endanger the autonomy and independence of the 
public prosecutor's office. 
The function of the Supreme Public Prosecutor and a head of the public 
prosecutor's office shall terminate also upon the expiration of the period for 
which he/she has been elected, after which he/she shall continue to work as a 
public prosecutor. 
The Supreme Public Prosecutor, a head of the public prosecutor's office and 
a public prosecutor shall have the right to appeal to the Constitutional Court 
against the decision of the High Prosecutorial Council pertaining to the 
termination of office.  

2. The amendment shall replace the title of Article 160 and Article 160 of the 
Constitution of the Republic of Serbia. 

AMENDMENT XXVII 
1.  

The Supreme Public Prosecutor, a head of the public prosecutor's office and 
a public prosecutor shall not be held liable for an opinion expressed or a 
decision made in connection with the performance of the public prosecutor's 
office, unless they commit the criminal offense of violation of law by a public 
prosecutor. The proceedings for this crime shall not be instituted without the 
approval of the High Prosecutorial Council. 
The Supreme Public Prosecutor, a head of the public prosecutor's office and 
a public prosecutor shall not be deprived of liberty without the approval of 
the High Prosecutorial Council in the proceedings instituted on suspicion of 
having committed a criminal offense in connection with the performance of 
office. 

2. The amendment shall replace the title of Article 161 and Article 161 of the 
Constitution of the Republic of Serbia. 

 
1.  

The law shall regulate which functions, jobs or private interests are 
incompatible with the public prosecutor's function.  

2. The amendment shall replace the title of Article 162 and Article 162 of the 
Constitution of the Republic of Serbia. 
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1.  

The function of the public prosecutor's office shall be performed by the public 
prosecutor. 
The public prosecutor shall be elected by the High Prosecutorial Council.  
The term of the public prosecutor’s office shall be permanent. 
The public prosecutor shall be elected in a manner, under the conditions and 
in the procedure that ensures integrity, competence and autonomy in 
performing his/her function. 

2. The amendment shall replace the title of Article 158 and Article 158 of the 
Constitution of the Republic of Serbia. 

AMENDMENT XXV 
1.  

Public prosecutor’s offices shall be accountable to the Supreme Public 
Prosecutor's Office, and lower public prosecutor's offices to the immediately 
higher public prosecutor's office. 

2. The amendment shall replace the title of Article 159 and Article 159 of the 
Constitution of the Republic of Serbia. 

AMENDMENT XXVI 
1.  

A public prosecutor’s tenure shall be terminated upon personal request, due 
to permanent loss of working capacity to perform the public prosecutor's 
function, the occurrence of the conditions prescribed by law, loss of 
citizenship of the Republic of Serbia or a dismissal. 
A public prosecutor shall be dismissed if he/she is convicted of a criminal 
offense to at least six months of imprisonment, or if in disciplinary 
proceedings it is established that he/she has committed a serious disciplinary 
offense which, pursuant to assessment of the High Prosecutorial Council, 
seriously damages the reputation of the public prosecutor's office or public 
confidence in the public prosecutor’s office. 
A public prosecutor shall be dismissed due to incompetence if, in a significant 
number of cases, pursuant to assessment of the High Prosecutorial Council, 
he/she does not meet the benchmarks of satisfactory performance. 
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1. 

  
The public prosecutor’s office is an autonomous and independent state body 
that prosecutes perpetrators of criminal and other punishable offenses and 
performs other competencies that protect public interest determined by law. 
The public prosecutor's office shall manage the criminal police, in accordance 
with the law. 
The public prosecutor's office shall perform its function pursuant to the 
Constitution, generally accepted rules and principles of international law, 
ratified international treaties and case-law of international bodies which 
supervise the application of the international standards of human rights, laws 
and other general acts, as provided by law. 
No one outside the public prosecutor's office shall influence the performance 
of the public prosecutor’s function. 
The establishment, organization, jurisdiction, structure and composition of 
the public prosecutor's office shall be regulated by law.  

2.  The amendment shall replace the title of Article 156 and Article 156 of the 
Constitution of the Republic of Serbia. 

AMENDMENT XXIII 
1.  

Each public prosecutor's office shall have its head. 
The Supreme Public Prosecutor's Office shall be headed by the Supreme 
Public Prosecutor. 
The Supreme Public Prosecutor's Office shall exercise the competence of the 
public prosecutor’s office within the rights and duties of the Republic of 
Serbia. 
The Supreme Public Prosecutor shall be elected by the High Prosecutorial 
Council, for a period of seven years, and may not be re-elected.  
Heads of public prosecutor's offices shall be elected by the High Prosecutorial 
Council, for a period of five years, and may not be re-elected.  
The Supreme Public Prosecutor and the heads of public prosecutor's offices 
shall be elected in a manner, under conditions and in the procedure that 
ensures integrity, competence, and autonomy in performing their function.  

2. The amendment shall replace the title of Article 157 and Article 157 of the 
Constitution of the Republic of Serbia. 
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11.  adopt the Code of Judicial Ethics and elects the Judicial Ethics 
Committee, 

12.  adopts the Court Rules of Procedure upon previously obtained opinion 
of the competent ministry, 

13. adopt criteria for the selection and promotion of judges, 
14.  evaluate the work of judges and court presidents, 
15.  consider semi-annual and annual reports on the work of courts, 
16.  submit an annual report on the work of the courts to the National 

Assembly and the Government, 
17.  decide on other issues related to the status of judges, court presidents 

and lay judges, 
18.  perform other duties specified by the Constitution and the law.  

2. By the amendment the title of Article 155b and Article 155b shall be added 
to the Constitution of the Republic of Serbia.    

AMENDMENT XXI 
1. -  

The work of the High Judicial Council shall be open to the public. Exclusion 
of the public shall be possible only in accordance with the Constitution and 
the law. 
The High Judicial Council shall decide by a majority vote of its members at 
a session attended by a majority of its members. 
The High Judicial Council shall decide by a majority vote of all members on 
the election of the President of the High Judicial Council, the President of the 
Supreme Court, the presidents of courts and judges, on transfer and dismissal 
of judges.  
The High Judicial Council shall have a duty to give reasons for its decisions 
and make them public. 
The High Judicial Council shall adopt decisions on the election and 
termination of office of judges, court presidents, lay judges, on transfer and 
assignment of judges, appointment and dismissal of members of disciplinary 
bodies in a procedure stipulated by law and on the basis of criteria determined 
in accordance with the law.  
An appeal may be lodged to the Constitutional Court against the decision of 
the High Judicial Council referred to in paragraph 5 of this Article in a case 
provided by law. 

2. By the amendment the title of Article 155v and Article 155v shall be added 
to the Constitution of the Republic of Serbia.    
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A member of the High Judicial Council shall not be deprived of liberty 
without the approval of the High Judicial Council in the proceedings 
instituted on suspicion of having committed a criminal offense in connection 
with the performance of the function of a member of the High Judicial 
Council. 

2. The amendment shall replace the title of Article 155 and Article 155 of the 
Constitution of the Republic of Serbia. 

AMENDMENT XIX 
1.  

The High Judicial Council shall have a president. 
The President shall be elected from among the judges who are members of 
the High Judicial Council. 
The President of the Supreme Court shall not be the President of the High 
Judicial Council. 

2. By the amendment the title of Article 155a and Article 155a shall be added 
to the Constitution of the Republic of Serbia.    

AMENDMENT XX 
1.  

High Judicial Council shall: 
1. safeguard the autonomy and independence of judges, 
2.  determine the required number of judges and lay judges, 
3.  elect the President of the Supreme Court, presidents of courts, judges 

and lay judges and decide on the termination of their office, 
4.  appoint and dismiss members of disciplinary bodies, 
5.  rule on the legal remedy pertaining to the election of judges due to 

violation of the rules of procedure,  
6. decide on the transfer and assignment of judges, 
7.  decide on immunity and incompatibility of performing other services 

with the judicial function, 
8.  rule on appeals lodged against decisions of the disciplinary commission, 
9.  have the right to propose laws and give opinions on draft laws and laws 

in force related to the status of judges and functioning of the courts, 
10.  propose budget funds for the functioning of the High Judiciary Council 

and courts and autonomously administer those funds, 
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legal profession, who are nominated by a competent committee of the 
National Assembly by means of a two-thirds majority vote. One prominent 
lawyer shall be elected by all law schools from among law professors with a 
tenure. The election of members of the High Judicial Council shall be 
regulated by law. 
The presidents of courts shall not be elected members of the High Judicial 
Council. 
Members of the High Judicial Council shall not be members of political 
parties. 

2. The amendment shall replace Article 153 of the Constitution of the Republic 
of Serbia.  

AMENDMENT XVII 
1.  

The term of office of the members of the High Judicial Council shall be five 
years, except for the President of the Supreme Court. 
The same person shall not be re-elected to the High Judicial Council. 
A member of the High Judicial Council shall have his/her term of office 
terminated before the expiration of the term for which he/she has been elected 
upon personal request or if he/she is convicted of a criminal offense and 
sentenced to imprisonment. The term of office of a member who is a judge 
shall also end with the termination of the judicial function, and of a member 
who is not a judge, also, if he/she permanently loses the ability to perform the 
function of a member of the High Judicial Council. 
The decision on the termination of the mandate of the members of the High 
Judicial Council shall be made by the High Judicial Council.  
An appeal against the decision referred to in paragraph 4 of this Article may 
be lodged to the Constitutional Court.  

2. The amendment shall replace the title of Article 154 and Article 154 of the 
Constitution of the Republic of Serbia. 

AMENDMENT XVIII 
1.  

A member of the High Judicial Council shall not be held liable for an opinion 
expressed in the proceedings before the High Judicial Council and for a vote 
cast in the decision-making proceedings before the High Judicial Council, 
unless he/she commits a criminal offense in connection with performing the 
function of a member of the High Judicial Council. 
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AMENDMENT XIV 
1.  

Judges shall have the right to freedom of association in professional and 
expert associations and to perform public activities to improve the judicial 
profession and protect the autonomy and independence of courts and judges. 

2. The amendment shall replace the title of Article 152 and Article 152 of the 
Constitution of the Republic of Serbia.  

AMENDMENT XV 
1. P  

The President of the Supreme Court shall be elected by the High Judicial 
Council, after obtaining the opinion of the General Session of the Supreme 
Court. 
The President of the Supreme Court shall be elected for a term of five years, 
and may not be re-elected. 
The presidents of the courts shall be elected by the High Judicial Council for 
a term of five years, and may not be re-elected. 
The office of the President of the Supreme Court and the presidents of the 
courts shall terminate before the expiration of the term for which they have 
been elected on personal request, upon the occurrence of the conditions 
prescribed by law or due to dismissal for reasons prescribed by law for 
dismissal of the president of the court. 
The decision on the termination of the office of the president of the court shall 
be made by the High Judicial Council, in accordance with law. 
The president of the court shall have the right to appeal to the Constitutional 
Court against the decision of the High Judicial Council pertaining to 
termination of office.  

3. By the amendment the title of Article 152a and Article 152a shall be added 
to the Constitution of the Republic of Serbia.    

AMENDMENT XVI 
1. The High Judicial Council is an autonomous and independent body that 

ensures and guarantees the autonomy and independence of courts and judges. 
The High Judicial Council shall consist of the President of the Supreme Court, 
seven judges and three prominent lawyers. Seven judges shall be elected by 
judges, taking into account the proportionate representation of the courts. 
Two prominent lawyers shall be elected by the National Assembly from 
among four candidates with at least fifteen years of work experience in the 
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AMENDMENT XI 
1. Non-  

A judge shall perform the judicial function in the court for which he/she has 
been elected and only with his/her consent can be transferred or assigned to 
another court. 
In case of revocation of the court or a predominant part of the jurisdiction of 
the court where he/she has been elected, the judge may, exceptionally, 
without their consent, be permanently transferred or assigned to another court 
of the same type and instance or another instance, with guaranteed salary 
he/she has been entitled to in the court from which he/she is transferred, if it 
is more favourable to him/her. 
The predominant part of the court's jurisdiction shall be revoked if the 
required number of judges in the court is reduced due to a change of the 
subject matter jurisdiction or the establishment of a new court. 

2. The amendment shall replace the title of Article 149 and Article 149 of the 
Constitution of the Republic of Serbia.  

AMENDMENT XII 
1.    

A judge and a lay judge shall not be held liable for an opinion expressed or a 
vote cast in the process of rendering a court decision unless he/she commits 
the criminal offense of violation of law by a judge. 
A judge shall not be deprived of liberty in the proceedings instituted for a 
criminal offense committed in the exercise of judicial office without the 
approval of the High Judicial Council. 

2. The amendment shall replace the title of Article 150 and Article 150 of the 
Constitution of the Republic of Serbia.  

AMENDMENT XIII 
1.  

The law shall stipulate which functions, jobs or private interests are 
incompatible with the judicial function, the function of the president of the 
court and the lay judge.  

2. The amendment shall replace the title of Article 151 and Article 151 of the 
Constitution of the Republic of Serbia.  
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2. The amendment shall replace Article 146 of the Constitution of the Republic 
of Serbia.  

AMENDMENT IX 
1.  

The High Judicial Council shall elect judges of courts of general and special 
jurisdiction, in accordance with the Constitution and law. 
A citizen of the Republic of Serbia who meets the general conditions for 
employment in state bodies, who has graduated from a school of law, passed 
the bar exam, has work experience required for a certain court and who is 
professional, qualified and worthy of a judicial function may be elected a 
judge. 
Requirements for the election and mandate of lay judges shall be provided by 
law.  

2. The amendment shall replace the title of Article 147 and Article 147 in the 
Constitution of the Republic of Serbia.    

AMENDMENT X 
1. A judge's tenure of office shall be terminated at his/her personal request, due 

to permanent loss of working capacity to perform the judicial function, the 
occurrence of the conditions prescribed by law, loss of citizenship of the 
Republic of Serbia or due to dismissal. 
A judge shall be dismissed if he/she is convicted of a criminal offense to at 
least six months of imprisonment or if it is determined in the disciplinary 
proceedings that he/she has committed a serious disciplinary offense which, 
pursuant to assessment of the High Judicial Council, seriously damages the 
reputation of judicial office or public confidence in the courts. 
A judge may be dismissed due to incompetence if, in a significant number of 
cases, pursuant to assessment of the High Judicial Council, he/she does not 
meet the benchmarks of satisfactory performance.  
A judge shall have the right to appeal to the Constitutional Court against the 
decision of the High Judicial Council pertaining to the termination of office. 

2. The amendment shall replace Article 148 of the Constitution of the Republic 
of Serbia.  
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2. The amendment shall replace the title of Article 143 and Article 143 of the 
Constitution of the Republic of Serbia.    

AMENDMENT VI 
1.  

Judicial power in the Republic of Serbia shall be vested in courts of general 
and special jurisdiction. 
The courts of general jurisdiction shall be the basic courts, the higher courts 
and the appellate courts.  
The types of courts of special jurisdiction shall be regulated by law. 
The Supreme Court shall be the highest court in the Republic of Serbia.  
The seat of the Supreme Court shall be in Belgrade. 
The Supreme Court shall ensure harmonization of case-law and the uniform 
application of law through its judicial practice.  
The establishment, organization, jurisdiction, structure and composition of 
courts shall be regulated by law, in accordance with the Constitution. 
Establishment of courts martial or extraordinary courts shall be prohibited. 

2. The amendment shall replace the title of Article 144 and Article 144 of the 
Constitution of the Republic of Serbia.  

AMENDMENT VII 
1.   

A judge shall be independent in performing the judicial function and shall 
adjudicate pursuant to the Constitution, generally accepted rules and 
principles of international law, ratified international treaties and case-law of 
international bodies which supervise the application of the international 
standards of human rights, laws and other general acts, as provided by law. 
Any influence on a judge in the exercise of the judicial office shall be 
prohibited. 

2. The amendment shall replace the title of Article 145 and Article 145 of the 
Constitution of the Republic of Serbia.  

AMENDMENT VIII 
1. Tenure of judicial office shall be permanent and shall last from the moment 

of the election until the conditions for termination of judicial office are 
fulfilled. 
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13. elect two prominent lawyers to the High Prosecutorial Council, 
7. courts, High Judicial Council, public prosecutors and High Prosecutorial 
Council,  
Previous sub-paragraph 7 of paragraph 3 shall become sub-paragraph 8. 

2. The amendment shall replace Article 105, paragraph 2, sub-paragraph 12 and 
13 and paragraph 3, sub-paragraph 7. In paragraph 3, the previous sub-
paragraph 7 shall become sub-paragraph 8. 

AMENDMENT IV 
1.  

Judicial power shall be vested in courts. Courts shall be autonomous and 
independent. 
Judicial power shall ensure the rule of law through competent application of 
legal norms in an impartial, fair and efficient manner. 
Judicial power shall be unitary in the territory of the Republic of Serbia. 

2.  The amendment shall replace the title of Article 142 and Article 142 of the 
Constitution of the Republic of Serbia.     

AMENDMENT V 
1.  

Courts shall adjudicate pursuant to the Constitution, generally accepted rules 
and principals of international law, ratified international treaties and case-law 
of international bodies which supervise the application of the international 
standards of human rights, laws and other general acts, as provided by law.  
The court shall adjudicate in the chamber. It may be established by law that a 
single judge shall adjudicate in certain matters.  
It may be established by law that lay judges shall also take part in a trial. 
Hearing before a court and pronunciation of court decisions shall be public 
and may be limited only in accordance with the Constitution and the law. 
Court decisions shall be rendered in the name of the Republic of Serbia. 
Court decisions may be reviewed only by a court determined by the 
Constitution and the law in proceedings provided by law, as well as by the 
Constitutional Court in the proceedings on a constitutional appeal. 
Cases shall be allocated to judges according to pre-established rules, which 
can be waived only in cases provided by law. 
Salaries of judges shall be determined by law and cannot be reduced. 
The courts and the High Judicial Council shall have their own budget. 
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OF THE REPUBLIC OF SERBIA 

These amendments shall form an integral part of the Constitution of the 
Republic of Serbia and enter into force on the day of their promulgation in the 
National Assembly.  

A constitutional law shall be enacted to implement Amendments I to XXXVI 
to the Constitution of the Republic of Serbia.  

AMENDMENT I 
1. In the Republic of Serbia government shall be organized into the legislative, 

executive and judicial branch on the basis of the separation of powers 
principle.  
The relation of the three branches of government shall be regulated by the   
Constitution.  
The competences of all governmental bodies shall be determined and limited 
by the Constitution and the law, in accordance with the rule of law. 
No governmental body shall usurp power assigned by the Constitution to 
another branch of government. 

2. The amendment shall replace Article 4 of the Constitution of the Republic of 
Serbia.   

AMENDMENT II 
1. The words “3. appoint the President of the Supreme Court of Cassation, 

presidents of courts, Republic Public Prosecutor, public prosecutors, judges 
and deputy public prosecutors, in accordance with the Constitution” shall be 
deleted.  
Previous sub-paragraphs 4, 5 and 6 shall become sub-paragraphs 3, 4 and 5. 

2. The amendment shall delete Art. 99 paragraph 2, sub-paragraph 3 and the 
previous sub-paragraph 4, 5 and 6 shall become sub-paragraphs 3, 4 and 5. 

AMENDMENT III 
1. 12. elect two prominent lawyers to the High Judicial Council,  



INTRODUCTORY REMARKS 

The Judicial Research Centre (CEPRIS) formed a Working Group to draft a 
model act on amending the Constitution of the Republic of Serbia. CEPRIS was 
guided by the intent to contribute to adopting constitutional amendments of high 
quality in the procedure of amending the Constitution initiated by the Government 
of the Republic of Serbia on December 12, 2020. In CEPRIS’ view, the amendments 
should provide the judiciary in the Republic of Serbia with guarantees of 
independence afforded in modern constitutional democracies, in accordance with 
the rule of law and international standards. The amendments should also raise the 
Public Prosecutor's Office to the rank of not only an autonomous but also an 
independent body. 

The Working Group drafted two models of act on amending the Constitution, 
considering that the current Constitution of the Republic of Serbia does not define 
its form, namely - Model Amendments I to XXXVI to the Constitution of the Republic 
of Serbia and Model Constitutional Law on Amendments to the Constitution of the 
Republic of Serbia, with the aim of presenting them to the public for discussion, and 
to the competent committee of the National Assembly for consideration in the 
process of drafting an act amending the Constitution, which is in progress.  

The Working Group members are as follows:  
1. (working group coordinator), Professor, Union University 

Law School Belgrade;  
2. -Škero, retired judge and former president of the Supreme 

Court of Cassation;  
3. LLM, Judge of the Appellate Court in Novi Sad and former 

member of the High Judicial Council;  
4. Deputy Public Prosecutor in the Prosecutor's Office for 

War Crimes and former member of the State Prosecutorial Council;  
5. Deputy Public Prosecutor in the Second Basic Public 

Prosecutor's Office in Belgrade and Elected Member of the State 
Prosecutorial Council;  

6. , Professor (retired), University of Novi Sad Law 
School;   

7. Professor, University of Belgrade Law School;  
8. LLM, attorney-at-law, Belgrade, former Commissioner for 

Information of Public Importance and Personal Data Protection in the 
Republic of Serbia;  

9. Vladimir Beljanski, attorney-at-law, Novi Sad, the President of the Bar 
Association of  Vojvodina; 

10. L.L.M., S.J.D student at the Central European 
University in Vienna (working group secretary). 
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