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КО МОЖЕ БИТИ ИЗАБРАН ЗА СУДИЈУ?
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 и који је 
стручан, оспособљен и достојан судијске функције.

КАКВО ЈЕ РАДНО ИСКУСТВО ПОТРЕБНО?
После положеног правосудног испита потребно је радно искуство 
у правној струци:

•	 две године за судију прекршајног суда;

•	 три године за судију основног суда;

•	 шест година за судију вишег суда, привредног суда и  
 Прекршајног апелационог суда;

•	 десет година за судију апелационог суда, Привредног  
 апелационог суда и Управног суда;

•	 дванаест година за судију Врховног касационог суда.

ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР СУДИЈЕ:
Остали услови за избор судије су стручност, оспособљеност и 
достојност.

Стручност подразумева поседовање теоријског и практичног 
знања потребног за обављање судијске функције.

Оспособљеност подразумева вештине које омогућавају 
ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању 
судских предмета.

Достојност подразумева моралне особине које судија треба да 
поседује и понашање у складу са тим особинама.

Моралне особине које судија треба да поседује су: поштење, 
савесност, правичност, достојанственост, истрајност и узорност, 
а понашање у складу са тим особинама подразумева чување 
угледа судије и суда у служби и изван ње, свест о друштвеној 
одговорности, одржавање независности и непристрасности, 
поузданости и достојанства у служби и изван ње и преузимање 
одговорности за унутрашњу организацију и позитивну слику о 
судству у јавности.

ИЗБОР СУДИЈЕ КОЈИ СЕ ПРВИ ПУТ БИРА:
Народна скупштина бира судију, који се први пут бира међу 
кандидатима које је предложио Високи савет судства.

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ДА СУДИЈА ИСПУНИ ДА БИ 
БИО ПОСТАВЉЕН НА СТАЛНУ ФУНКЦИЈУ? 
Судије на сталну функцију бира Високи савет судства. 

Судија који је први пут биран и током трогодишњег мандата је 
оцењен са оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“ 
обавезно се бира на сталну функцију.

Судија који је први пут биран и током трогодишњег мандата је 
оцењен са оценом „не задовољава“ не може бити биран на сталну 
функцију.

Одлука о избору мора бити образложена и објављује се у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Приликом избора и предлагања за избор судије забрањена је 
дискриминација по било ком основу.

Пре ступања на функцију, судија полаже заклетву пред 
председником Народне скупштине.

Судија кој је изабран на сталну судијску функцију не полаже 
поново заклетву.

СТУПАЊЕ НА ФУНКЦИЈУ:
Судија који је изабран ступа на функцију на свечаној седници свих 
судија у суду за који је изабран.

Ступањем на функцију судији престаје ранија функција у другом 
суду.

Судија није изабран ако без оправданих разлога не ступи на 
функцију у року од 30 дана од дана избора.

Jus est ars 
boni et aequi  

Право је уметност 
доброг и једнаког
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