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КО ОДЛУЧУЈЕ О ПРЕСТАНКУ СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ?
Одлуку о престанку судијске функције доноси Високи савет 
судства.

КАДА ПРЕСТАЈЕ СУДИЈСКА ФУНКЦИЈА?
Судијска функција престаје:

•	 на захтев судије;
•	 кад судија наврши радни век;
•	 кад трајно изгуби радну способност за обављање судијске  
 функције;
•	 кад не буде изабран на сталну функцију;
•	 кад буде разрешен.

 ...
Против одлуке о престанку функције, судија може 

изјавити приговор Високом савету судства у року од 
15 дана од дана достављања одлуке.

Одлука о престанку судијске функције постаје 
правоснажна када је потврђена у поступку по 
приговору или истеком рока за изјављивање 

приговора ако приговор није изјављен. ...
ДА ЛИ СУДИЈА МОЖЕ ТРАЖИТИ ПРЕСТАНАК 
СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ И КАДА? 

•	 Судија који жели да му функција престане подноси   
 писмени захтев Високом савету судства. 
•	 Ако о захтеву за престанак функције не буде одлучено  
 у року од 30 дана, сматра се да је функција судији престала  
 истеком рока од 30 дана од дана подношења захтева.
•	 У осталим случајевима судијска функција престаје оног  
 дана који Високи савет судства наведе у својој одлуци.

НАВРШЕЊЕ РАДНОГ ВЕКА
Судији престаје радни век кад наврши 65 година живота или 40 
година стажа осигурања, по сили закона.

ТРАЈНИ ГУБИТАК РАДНЕ СПОСОБНОСТИ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ
Судији престаје судијска функција када се на основу мишљења 
стручне комисије надлежног органа утврди да је због 
здравственог стања неспоспбан за вршење судијске функције.
Одлуку за упућивање на обавезан здравствени преглед доноси 
Високи савет судства, на предлог председника суда, председника 
непосредно вишег суда и самог судије. 

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ КОЈИ ЈЕ ПРВИ 
ПУТ БИРАН
Судији који је први пут биран, а не буде изабран на сталну судијску 
функцију, престаје судијска функција даном истека трогодишњег 
мандата, на основу образложене одлуке Високог савета судства.

ИЗ КОЈИХ СЕ РАЗЛОГА СУДИЈА РАЗРЕШАВА 
ФУНКЦИЈЕ? 
Судија се разрешава кадa је:

•	 осуђен за кривично дело на безусловну казну затвора  
 од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га  
 чини недостојним судијске функције;
•	 кад нестручно врши функцију;
•	 због учињеног тешког дисциплинског прекршаја.

КО МОЖЕ ПОДНЕТИ ИНИЦИЈАТИВУ ЗА 
РАЗРЕШЕЊЕ СУДИЈЕ?
Иницијативу за разрешење судије може поднети свако лице.
Високи савет судства, по службеној дужности или на предлог 
председника суда, председника непосредно вишег суда, 
председника Врховног касационог суда, органа надлежних за 
вредновање рада судије и Дисциплинске комисије покреће 
поступак за разрешење судије.

Da mihi factum 
dabo tibi jus
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ДА ЛИ СУДИЈА ИМА ПРАВО ЖАЛБЕ НА 
ПРАВОСНАЖНУ ПРЕСУДУ? 
Против правоснажне одлуке Високог савета судства о престанку 
функције, судија има право жалбе Уставном суду, у року од 30 
дана од дана достављања одлуке.

Уставни суд својом одлуком може одбити жалбу или усвојити 
жалбу и поништити одлуку о престанку функције.
Одлука Уставног суда је коначна.

Правоснажна одлука о престанку функције и коначна одлука 
Уставног суда објављују се у „Службеном гласнику 
Републике  Србије“.


