
 
 
 

УСТАВНИ ЗАКОН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
АМАНДМАНА I ДО XXIX  НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Члан 1.  

Овај уставни закон доноси се за спровођење Амандмана I до XXIX на Устав 
Републике Србије. 

  
Члан 2. 

Закон о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09 - УС, 104/09, 101/10, 
8/12 - УС, 121/12, 124/12 - УС, 101/13, 111/14 - УС, 117/14, 40/15, 63/15 - УС, 106/15, 63/16 
- УС и 47/17), Закон о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 
31/11 - др. закон, 78/11 - др. закон, 101/11, 101/13, 40/15 - др. закон, 106/15, 13/16, 108/16 и 
113/17), Закон о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 
78/11 - др. закон, 101/11, 38/12 - УС, 121/12, 101/13, 111/14 - УС, 117/14, 106/15 и 63/16 - 
УС), Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС” бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 
106/15) и Закон о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 
88/11 и 106/15) ускладиће се са Амандманима I до XXIX на Устав Републике Србије у 
року од 90 дана од ступања на снагу Амандмана I до XXIX на Устав Републике Србије. 

Закон о правосудној академији („Службени гласник РС” бр. 104/09, 32/14 – УС и 
106/15) ускладиће се са Амандманима I до XXIX на Устав Републике Србије у року од 90 
дана од ступања на снагу Амандмана I до XXIX на Устав Републике Србије тако да 
видови обуке зависе од дужине радног искуства и послова правне струке које је корисник 
обуке обављао. 

 
Члан 3. 

 Високи савет судства и Високи савет тужилаца биће конситуисани у складу са 
законима којима се избор њихових чланова и надлежност усклађују са Амандманима I до 
XXIX на Устав Републике Србије, у року од 60 дана од ступања на снагу тих закона. 

Председник Високог савета судства бира се у року од 15 дана од избора свих 
чланова Високог савета судства. 

 
 

Члан 4. 
Чланови Високог савета судства и Државног већа тужилаца који су изабрани пре 

ступања на снагу Амандмана I до XXIX на Устав Републике Србије настављају да 
обављају своје функције са надлежностима које су одређене законима који су важили у 
време када су изабрани, док не буде конституисан Високи савет судства и Високи савет 
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тужилаца у складу са законима којима се избор њихових чланова и надлежност усклађују 
са Амандманима I до XXIX на Устав Републике Србије. 

 
Члан 5. 

Високи савет судства, Државно веће тужилаца и Народна скупштина  настављају да 
обављају своје надлежностима према судијама, председницима судова, јавним тужиоцима 
и заменицима јавних тужилаца које имају према законима који важе до конситуисања 
Високог савета судства и Високог савета тужилаца у складу са законима којима се избор 
њихових чланова и надлежност усклађују са Амандманима I до XXIX на Устав Републике 
Србије, све док се Високи савет судства и Високи савета тужилаца не конституишу у 
складу са законима којима се избор њихових чланова и надлежност усклађују са 
Амандманима I до XXIX на Устав Републике Србије. 

 
Члан 6. 

Судије у Врховном касационом суду и судско особље у Врховном касационом суду 
настављају своје функције и радни однос у Врховном суду Србије.  

Заменици Републичког јавног тужиоца и тужилачко особље у Републичком јавном 
тужилаштву, настављају своје функције и радни однос Врховном јавном тужилаштву 
Србије.  
 

Члан 7 
Судије и  заменици јавних тужилаца који су пре ступања на снагу Амандмана I до 

XXIX на Устав Републике Србије изабрани на функцију од  три године сматрају се даном 
ступања на снагу Амандмана I до XXIX на Устав Републике Србије изабраним на сталну 
функцију судије, односно заменика јавног тужиоца, о чему им Високи савет судства, 
односно Државно веће тужилаца издаје одговоарајућу јавну потврду. 

 
Члан 8. 

Председник Врховног суда Србије бира се у року од 30 дана од конститисања 
Високог савета судства у складу са законима којима се избор чланова и надлежност 
Високог савета судства усклађују са Амандманима I до XXIX на Устав Републике Србије, 
а Врховни јавни тужилац Србије бира се у року од 60 дана од ступања на снагу закона 
којим се избор Врховног јавног тужиоца Србије усклађује са Амандманима I до XXIX на 
Устав Републике Србије. 

Председник Врховног касационог суда и Републички јавни тужилац који су 
изабрани пре ступања на снагу закона Амандмана I до XXIX на Устав Републике Србије 
настављају да обављају своје функције са надлежностима које су одређене законима који 
су важили у време када су изабрани, док на дужност не ступе председник Врховног суда 
Србије, односно Врховни јавни тужилац Србије изабрани у складу са законима којима се 
њихов избор усклађује са Амандманима I до XXIX на Устав Републике Србије. 

2 
 



 
Члан 9. 

Овај уставни закон ступа на снагу проглашењем на седници Народне скупшине. 
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