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УРЕЂЕЊЕВЛАСТИУУСТАВУСРБИЈЕ**

Са же так
У овом ра ду из ло же на је устав на струк ту ра вла сти 
ко ја је из ра же на у тек сту Уста ва Ср би је. Она от кри
ва ино ва тив не еле мен те, као и еле мен те ко је је мо гу ће 
кри ти ко ва ти. Као што је по ка за но, од ре ђе не оп шти
је фор му ла ци је по ло жа ја по сла ни ка у од но су на сво ју 
стран ку и рас по ла га ње ман да ти ма уно се мо гућ ност 
до бро на мер не кри ти ке у окви ру де ла устав ног тек ста 
ко ји по ве зу је њи хо ве ман да те са пар тиј ским по рет
ком.
Кључ не ре чи: Устав, по ли ти ка, пра во, власт...

УВОД

Nов Устав Ср би је је до нео но ве еле мен те ор га ни за ци је вла сти 
ко ји су ино ви ра ли оп шту уре ђе ност прав ног по рет ка у Ср би-

ји. Од ре ђе не уста но ве су оп шти је ре гу ли са не као што је то, ина че, 
и скло ност код ве ћи не са вре ме них уста ва чи ја је на ме на ду го трај но 
де ло ва ње-тра ја ње. Основ ну опа сност ова квог уоп ште ног при ла за 
пред ста вља ју не до ре че но сти у по гле ду ор га ни зо ва ња уста но ва ко-
је мо гу по ста ти про блем или те шко ћа у ка сни јој прав ној ин тер пре-
та ци ји. Ана ли за је у овом ра ду ба зи ра на на опи су и об ја шње њу 
основ ног са др жа ја Уста ва Ср би је, по себ но  оног ко ји је ре ле ван тан 
за пол тич ки сyстем и уре ђе ње вла сти.

* Виши научни сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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НА РОД НА СКУП ШТИ НА СР БИ ЈЕ

На по чет ку ана ли зе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је за па жа мо да цен-
трал но ме сто у по де ли вле а сти у др жа ви има На род на скуп шти на. 
Овај ор ган је око сни ца на ше по ли тич ко-прав не ана ли зе.

По ло жај На род не скуп шти не је ре гу ли сан чла ном 98. Уста ва. 
Са гла сно овом чла ну ак та, На род на скуп шти на је нај ви ше пред-
став нич ко те ло и но си лац уста во твор не и за ко но дав не вла сти у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Над ле жност овог те ла је пред мет ре гу ли са ња 
у чла ну 99. Пре ма ње му На род на скуп шти на: 1. до но си и ме ња 
Устав, 2. од лу чу је о про ме ни гра ни це Ре пу бли ке Ср би је, 3. рас-
пи су је ре пу блич ки ре фе рен дум, 4. по твр ђу је ме ђу на род не уго во ре 
кад је за ко ном пред ви ђе на оба ве за њи хо вог по твр ђи ва ња, 5. од лу-
чу је о ра ту и ми ру и про гла ша ва рат но и ван ред но ста ње, 6. над-
зи ре рад слу жби без бед но сти, 7. до но си за ко не и дру ге оп ште ак те 
из над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, 8. да је прет ход ну са гла сност на 
ста тут ауто ном не по кра ји не, 9. усва ја стра те ги ју од бра не, 10. усва-
ја план раз во ја и про стор ни план, 11. усва ја бу џет и за вр шни ра-
чун Ре пу бли ке Ср би је, на пред лог Вла де 12. да је ам не сти ју за кри-
вич на де ла. По ред ово га, окви ру сво јих из бор них пра ва, На род на 
скуп шти на: 1. би ра Вла ду, над зи ре њен рад и од лу чу је о пре стан ку 
ман да та Вла де и ми ни ста ра, 2. би ра и раз ре ша ва су ди је Ус тва ног 
су да, 3. би ра пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да, пред сед ни ке 
су до ва, Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, јав не ту жи о це, су ди је и за ме-
ни ке јав них ту жи ла ца, у скла ду са Уста вом, 4. би ра и раз ре ша ва 
гу вер не ра На род не бан ке Ср би је и над зи ре ње гов рад, 5. би ра и 
раз ре ша ва За штит ни ка гра ђа на, и над зи ре ње гов рад, 6.би ра и раз-
ре ша ва и дру ге функ ци о не ре од ре ђе не за ко ном. На род на скуп шти-
на вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не Уста вом и за ко ном.1)

Са став На род не скуп шти не пред мет је ре гу ли са ња у чла ну 
100. Као што је ов де утвр ђе но На род ну скуп шти ну чи ни 250 на род-
них по сла ни ка, ко ји се би ра ју на не по сред ним из бо ри ма, тај ним 
гла са њем, у скла ду са за ко ном. У На род ној скуп шти ни обез бе ђу ју 
се рав но прав ност и за сту пље ност по ло ва и пред став ни ка на ци о-
нал них ма њи на, у скла ду са за ко ном. За тим, из бор на род них по-
сла ни ка и кон сти ту и са ње На род не скуп шти не је ре гу ли сан чла ном 
чла ном 101.2) Из бо ре за на род не по сла ни ке рас пи су је пред сед ник 
1) Устав Ре пу бли ке Ср би је, чл.  99
2) Исто, чл. 101
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Ре пу бли ке, 90 да на пре ис те ка ман да та На род не скуп шти не, та ко 
да се из бо ри окон ча ју у на ред них 60 да на. Пр ву сед ни цу На род не 
скуп шти не за ка зу је пред сед ник На род не скуп шти не из прет ход ног 
са зи ва, та ко да се сед ни ца одр жи нај ка сни је 30 да на од да на про-
гла ше ња ко нач них ре зул та та из бо ра. На род на скуп шти на на пр вој 
сед ни ци по твр ђу је по сла нич ке ман да те. На род на скуп шти на кон-
сти ту и са на је по твр ђи ва њем ман да та две тре ћи не на род них по сла-
ни ка. На од лу ку до не ту у ве зи са по твр ђи ва њем ман да та до пу ште-
на је жал ба Устав ном су ду, ко ји по њој од лу чу је у ро ку од 72 са та. 
По твр ђи ва њем ман да та две тре ћи не на род них по сла ни ка пре ста је 
ман да те прет ход ног са зи ва На род не скуп шти не.

Са гла сно чла ну 102 по ло жај на род них по сла ни ка од но сно њи-
хов ман дат је утвр ђен на нај оп шти ји на чин. Ман дат на род ног по-
сла ни ка по чи ње да те че да ном по твр ђи ва ња ман да та у На род ној 
скуп шти ни и тра је че ти ри го ди не од но сно до пре стан ка ма на да та 
на род них по сла ни ка тог са зи ва На род не скуп шти не. На род ни по-
сла ник је сло бо дан да, под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, нео по-
зи во ста ви свој ман дат на рас по ла га ње по ли тич кој стран ци на чи-
ји пред лог је иза бран за на род ног по сла ни ка.3) На род ни по сла ник 
не мо же би ти по сла ник у скуп шти ни ауто ном не по кра ји не, ни ти 
функ ци о нер у ор га ни ма из вр шне вла сти и пра во су ђа, ни ти мо же 
оба вља ти дру ге функ ци је, по сло ве и ду жно сти за ко је је за ко ном 
утвр ђе но да пред ста вља ју су коб ин те ре са. Из бор, пре ста нак ман-
да та и по ло жај на род них по сла ни ка уре ђу је се за ко ном. Прав ни 
по ло жај на род них по сла ни ка из ло жен је и у чла ну 103. у ве зи иму-
ни те та по сла ни ка. Ту се од ре ђу је да На род ни по сла ник ужи ва иму-
ни тет. На род ни по сла ник не мо же би ти по зван на кри вич ну или 
дру гу од го вор ност за из ра же но ми шље ње или гла са ње у вр ше њу 
сво је по сла нич ке функ ци је. На род ни по сла ник ко ји се по звао на 
иму ни тет не мо же би ти при тво рен, ни ти се про тив ње га мо же во-
ди ти кри вич ни или дру ги по сту пак у ко ме се мо же из ре ћи ка зна 
за тво ра, без одо бре ња На род не скуп шти не. На род ни по сла ник ко ји 
је за те чен у из вр ше њу кри вич ног де ла за ко је је про пи са на ка зна 
за тво ра у тра ја њу ду жем од пет го ди на мо же би ти при тво рен без 
одо бре ња На род не скуп шти не. У кри вич ном или дру гом по ступ ку 
у ко ме је ус по ста вљен иму ни тет, не те ку ро ко ви про пи са ни за тај 
по сту пак. Не по зи ва ње на род ног по сла ни ка на иму ни тет не ис кљу-
чу је пра во На род не скуп шти не да ус по ста ви иму ни тет.4)

3) Исто, чл. 102
4) Исто, чл. 103
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Да ље, у тек сту Уста ва сле ди члан о функ ци о не ри ма. Сход но 
чла ну 104 Пред сед ник и пот пред сед ни ци На род не скуп шти не се 
би ра ју про стим гла са њем. На род на скуп шти на, ве ћи ном гла со-
ва свих на род них по сла ни ка, би ра свог пред сед ни ка и јед ног или 
ви ше пот пред сед ни ка На род не скуп шти не. Пред сед ник На род не 
скуп шти не пред ста вља На род ну скуп шти ну, са зи ва ње не сед ни це, 
пред се да ва њи ма и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не Уста вом, за ко ном 
и по слов ни ком На род не скуп шти не.

На чин и оп сег од лу чи ва ња у На род ној скуп шти ни утвр ђен је 
чла ном 105. Ту је од ре ђе но да На род на скуп шти на до но си од лу ке 
ве ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка на сед ни ци на ко јој је при-
сут на ве ћи на на род них по сла ни ка. Ве ћи ном гла со ва свих на род них 
по сла ни ка На род на скуп шти на: 1. да је ам не сти ју за кри вич на де ла, 
2. про гла ша ва и уки да ван ред но ста ње, 3. про пи су је ме ре од сту па-
ња од људ ских и ма њин ских пра ва у рат ном и ван ред ном ста њу, 4. 
до но си за кон ко јим Ре пу бли ка Ср би ја по ве ра ва ауто ном ним по кра-
ји на ма и је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве по је ди на пи та ња из сво је 
над ле жно сти, 5. да је прет ход ну са гла сност на ста тут ауто ном не по-
кра ји не, 6. од лу чу је о По слов ни ку о свом ра ду, 7. уки да иму ни тет 
на род ним по сла ни ци ма, пред сед ни ку Ре пу бли ке, чла но ви ма Вла де 
и За штит ни ку гра ђа на, 8. усва ја бу џет и за вр шни ра чун, 9. би ра 
чла но ве Вла де и од лу чу је о пре стан ку ман да та Вла де и ми ни ста ра, 
10. од лу чу је о од го во ру на ин тер пе ла ци ју, 11. би ра су ди је Устав ног 
су да и од лу чу је о њи хо вом раз ре ше њу и пре стан ку ман да та, 12. 
би ра пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да, пред сед ни ке су до ва, 
Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца и јав не ту жи о це и од лу чу је о пре стан-
ку њи хо ве функ ци је; 13. би ра су ди је и за ме ни ке јав них ту жи ла-
ца, у скла ду с Уста вом; 14. би ра и раз ре ша ва гу вер не ра На род не 
бан ке Ср би је, Са вет гу вер не ра и За штит ни ка гра ђа на, 15. вр ши и 
дру ге из бор не над ле жно сти На род не скуп шти не. По том, у Уста ву 
је у истом чла ну ре гу ли са но и да Ве ћи ном гла со ва свих на род них 
по сла ни ка На род на скуп шти на од лу чу је о за ко ни ма ко ји ма се уре-
ђу ју: 1. ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти ва, 2. ужи ва ње ин ди ви ду-
ал них и ко лек тив них пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, 3. 
план раз во ја и про стор ни план, 4. јав но за ду жи ва ње, 5. те ри то ри ја 
ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, 6. за кљу чи-
ва ње и по твр ђи ва ње ме ђу на род них уго во ра, 7. уре ђу ју дру га пи та-
ња од ре ђе на Уста вом.
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По себ ним чла ном, про це ду рал но се уре ђу је ма те ри ја За се-
да ња. По чла ну 106. На род на скуп шти на се са ста је у два ре дов на 
за се да ња го ди шње. Пр во ре дов но за се да ње по чи ње пр вог рад ног 
да на у мар ту, а дру го ре дов но за се да ње по чи ње пр вог рад ног да на 
у ок то бру. Ре дов но за се да ње не мо же тра ја ти ду же од 90 да на. На-
род на скуп шти на са ста је се у ван ред но за се да ње на зах тев нај ма ње 
јед не тре ћи не на род них по сла ни ка или на зах тев Вла де, са уна пред 
од ре ђе ним днев ним ре дом. На род на скуп шти на са ста је се без по-
зи ва по сле про гла ше ња рат ног или ван ред ног ста ња.5)

Нај зад, сле де у Уста ву и по себ ни чла но ви о оста лим ба зич ним 
овла шће њи ма и над ле жно сти ма. Пра во пред ла га ња за ко на је пед-
мет чла на 107. Ов де се уре ђу је да пра во пред ла га ња за ко на, дру-
гих про пи са и оп штих ака та има ју сва ки на род ни по сла ник, Вла да, 
скуп шти на ауто ном не по кра ји не или нај ма ње 30.000 би ра ча. За-
штит ник гра ђа на и На род на бан ка Ср би је има ју пра во пред ла га ња 
за ко на из сво је над ле жно сти.

Про пи си о Ре фе рен ду му се ре гу ли шу у чла ну 108. На зах тев 
ве ћи не свих на род них по сла ни ка или нај ма ње 100.000 би ра ча На-
род на скуп шти на рас пи су је ре фе рен дум, о пи та њу из сво је над ле-
жно сти, у скла ду са Уста вом и за ко ном. Пред мет ре фе рен ду ма не 
мо гу би ти оба ве зе ко је про из ла зе из ме ђу на род них уго во ра, за ко ни 
ко ји се од но се на људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, по ре ски и 
дру ги фи нан сиј ски за ко ни, бу џет и за вр шни ра чун, уво ђе ње ван-
ред ног ста ња и ам не сти ја, као ни пи та ња ко ја се ти чу из бор них 
над ле жно сти На род не скуп шти не.

Ко нач но, чла ном 109. пред ви ће не су нор ме и пра ви ла око 
Рас пу шта ња На род не скуп шти не. По том чла ну, Пред сед ник Ре-
пу бли ке мо же, на обра зло же ни пред лог Вла де, рас пу сти ти На род-
ну скуп шти ну. Вла да не мо же пред ло жи ти рас пу шта ње На род не 
скуп шти не, ако је под нет пред лог да јој се из гла са не по ве ре ње или 
ако је по ста ви ла пи та ње сво га по ве ре ња. На род на скуп шти на се 
рас пу шта ако у ро ку од 90 да на од да на кон сти ту и са ња не иза бе-
ре Вла ду. На род на скуп шти на не мо же би ти рас пу ште на за вре-
ме рат ног или ван ред ног ста ња. Пред сед ник Ре пу бли ке ду жан је 
да ука зом рас пу сти На род ну скуп шти ну у слу ча је ви ма од ре ђе ним 
Уста вом. Исто вре ме но са рас пу шта њем На род не скуп шти не пред-
сед ник Ре пу бли ке рас пи су је из бо ре за на род не по сла ни ке, та ко да 
се из бо ри окон ча ју нај ка сни је за 60 да на од да на рас пи си ва ња. На-
5) Исто, чл. 106
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род на скуп шти на ко ја је рас пу ште на вр ши са мо те ку ће или нео д-
ло жне по сло ве, од ре ђе не за ко ном. У слу ча ју про гла ше ња рат ног 
или ван ред ног ста ња по но во се ус по ста вља ње на пу на над ле жност, 
ко ја тра је до окон ча ња рат ног, од но сно ван ред ног ста ња.6)

На кра ју овог устав ног де ла о скуп шти ни, угра ђен је и по се бан 
оп шти члан о да љем ре гу ли са њу про бле ма ти ке у ве зи овог ор га на. 
По чла ну 110, пред ви ђа се За кон о На род ној скуп шти ни од но сно, 
као што је од ре ђе но о На род ној скуп шти ни се до но си за кон.7)

ПРЕД СЕД НИК РЕ ПУ БЛИ КЕ

Основ но свој ство пред сед ни ка Ре пу бли ке је ис ка за но у чла ну 
111 Уста ва. 

Пред сед ник Ре пу бли ке из ра жа ва др жав но је дин ство Ре пу-
бли ке Ср би је.8) По том, сле де ње го ве над ле жно сти. Над ле жност 
пред сед ник Ре пу бли ке пре ма Члан 112 је сле де ћа: 1. пред ста вља 
Ре пу бли ку Ср би ју у зе мљи и ино стран ству, 2. ука зом про гла ша ва 
за ко не, у скла ду с Уста вом, 3. пред ла же На род ној скуп шти ни кан-
ди да та за пред сед ни ка Вла де, по што са слу ша ми шље ње пред став-
ни ка иза бра них из бор них ли ста, 4. пред ла же На род ној скуп шти ни 
но си о це функ ци ја, у скла ду са Уста вом и за ко ном, 5. по ста вља и 
опо зи ва ука зом ам ба са до ре Ре пу бли ке Ср би је на осно ву пред ло га 
Вла де, 6. при ма акре ди тив на и опо зив на пи сма стра них ди пло мат-
ских пред став ни ка,  7. да је по ми ло ва ња и од ли ко ва ња, 8. вр ши и 
дру ге по сло ве од ре ђе не Уста вом. Пред сед ник Ре пу бли ке, у скла ду 
са за ко ном, ко ман ду је Вој ском и по ста вља, уна пре ђу је и раз ре ша ва 
офи ци ре Вој ске Ср би је.9)

Као што је, да ље, пре ци зи ра но у на ред ном чла ну 113, Пред-
сед ник Ре пу бли ке је ду жан да нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на 
из гла са ва ња за ко на, од но сно нај ка сни је у ро ку од се дам да на ако 
је за кон до нет по хит ном по ступ ку, до не се указ о про гла ше њу за-
ко на или да за кон, уз пи сме но обра зло же ње, вра ти На род ној скуп-
шти ни, на по нов но од лу чи ва ње. Ако На род на скуп шти на од лу чи 
да по но во гла са о за ко ну ко ји је пред сед ник Ре пу бли ке вра тио на 
од лу чи ва ње, за кон се из гла са ва ве ћи ном од укуп ног бро ја по сла ни-
ка. Пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да про гла си по нов но из гла са ни 
6) Исто, чл. 109
7) Исто, чл. 110
8) Исто, чл. 111
9) Исто, чл. 112
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за кон. Ако пред сед ник Ре пу бли ке не до не се указ о про гла ше њу за-
ко на у Уста вом пред ви ђе ном ро ку, указ до но си пред сед ник На род-
не скуп шти не.

Са гла сно чла ну 114, нор ми ра се из бор пре сед ни ка. Пред сед-
ник Ре пу бли ке би ра се на не по сред ним из бо ри ма, тај ним гла са-
њем, у скла ду са за ко ном. Из бо ре за пред сед ни ка Ре пу бли ке рас-
пи су је пред сед ник На род не скуп шти не 90 да на пре ис те ка ман да та 
пред сед ни ка Ре пу бли ке, та ко да се из бо ри окон ча ју у на ред них 60 
да на, у скла ду са за ко ном. При ли ком сту па ња на ду жност, пред сед-
ник Ре пу бли ке, пред На род ном скуп шти ном по ла же за кле тву ко ја 
гла си: ″За кли њем се да ћу све сво је сна ге по све ти ти очу ва њу су-
ве ре но сти и це ли не те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, уку љу чу ју ћи и 
Ко со во и Ме то хи ју као њен са став ни део, као и оства ри ва њу људ-
ских и ма њин ских пра ва и сло бо да, по што ва њу и од бра ни Уста ва и 
за ко на, очу ва њу ми ра и бла го ста ња свих гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је 
и да ћу са ве сно и од го вор но ис пу ња ва ти све сво је ду жно сти.″10)

Чла ном 115 Уста ва од ре ђу је се прав на не спо ји вост функ ци ја 
пред сед ни ка и дру гих по ло жа ја. Пред сед ник Ре пу бли ке не мо же 
оба вља ти дру гу јав ну функ ци ју или про фе си о нал ну де лат ност.11)

По чла ну 116, утвр ђе но је да ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке 
тра је пет го ди на и по чи ње да те че од да на по ла га ња за кле тве пред 
На род ном скуп шти ном. Ако ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке ис ти че 
за вре ме рат ног или ван ред ног ста ња, про ду жа ва се, та ко да тра је 
до ис те ка три ме се ца од да на пре стан ка рат ног, од но сно ван ред ног 
ста ња. Ни ко не мо же ви ше од два пу та да бу де би ран за пред сед-
ни ка Ре пу бли ке. Ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке пре ста је ис те ком 
вре ме на на ко је је иза бран, остав ком или раз ре ше њем. Пред сед ник 
Ре пу бли ке под но си остав ку пред сед ни ку На род не скуп шти не.12)

Сход но чла ну 117, угра ђу је се пра ви ло о остав ци на функ ци ју. 
Кад пред се дик Ре пу бли ке под не се остав ку, он о то ме оба ве шта-
ва јав ност и пред сед ни ка На род не скуп шти не. Да ном под но ше ња 
остав ке, пред сед ни ку Ре пу бли ке пре ста је ман дат.

По чла ну 118. пред сед ник Ре пу бли ке раз ре ша ва се због по вре-
де Уста ва, од лу ком На род не скуп шти не, гла со ви ма нај ма ње две 
тре ћи не на род них по сла ни ка. По сту пак за раз ре ше ње мо же да по-
кре не На род на скуп шти на, на пред лог нај ма ње јед не тре ћи не на-
10) Исто, чл. 114
11) Исто, чл. 115
12) Исто, чл. 116
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род них по сла ни ка. Устав ни суд је ду жан да по по кре ну том по ступ-
ку за раз ре ше ње, нај ка сни је у ро ку од 45 да на, од лу чи о по сто ја њу 
по вре де Уста ва.

Иму ни тет пред се ни ка је на општ на чин ре гу ли сан чла ном 119. 
Пред сед ник Ре пу бли ке ужи ва иму ни тет као на род ни по сла ник. О 
иму ни те ту пред сед ни ка Ре пу бли ке од лу чу је На род на скуп шти на.

За ме њи ва ње пред сед ни ка Ре пу бли ке је пред мет чла на 120 ак-
та. Ка да је пред сед ник Ре пу бли ке спре чен да оба вља ду жност или 
му ман дат пре ста не пре ис те ка вре ме на на ко је је би ран, за ме њу је 
га пред сед ник На род не скуп шти не. Пред сед ник На род не скуп шти-
не мо же да за ме њу је пред сед ни ка Ре пу бли ке нај ду же три ме се ца. 
Из бо ре за пред сед ни ка Ре пу бли ке пред сед ник На род не Скуп шти-
не је оба ве зан да рас пи ше та ко да се одр же нај ка сни је три ме се ца 
од на стан ка спре че ност пред сед ни ка Ре пу бли ке од но сно пре стан ка 
ман да та на ко ји је би ран.

На по слет ку, укљу чу је се и пра ви ло о За ко ну о пред сед ни ку 
Ре пу бли ке. Ту се ка же у чла ну 121, да се о пред сед ни ку Ре пу бли ке 
до но си за кон.13)

ВЛА ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

По ло жај Вла де је нај оп шти је опи сан у чл.122. Уста ва. Као што 
се ов де од ре ђу је, Вла да је но си лац из вр шне вла сти у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

По том, над ле жност Вла де је из ло же на у чла ну 123. Вла да: 1. 
утвр ђу је и во ди по ли ти ку, 2. из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те 
На род не скуп шти не, 3. до но си уред бе и дру ге оп ште ак те ра ди из-
вр ша ва ња за ко на, 4. пред ла же На род ној скуп шти ни за ко не и дру ге 
оп ште ак те и да је о њи ма ми шље ње кад их под не се дру ги пред-
ла гач, 5. усме ра ва и ускла ђу је рад ор га на др жав не упра ве и вр-
ши над зор над њи хо вим ра дом, 6. вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не 
Уста вом и за ко ном.14)

Од го вор ност Вла де је, за тим, по себ но од ре ђе на у чла ну124. 
Вла да је од го вор на На род ној скуп шти ни за по ли ти ку Ре пу бли ке 
Ср би је, за из вр ша ва ње за ко на, про пи са и дру гих оп штих ака та На-
род не скуп шти не и за рад ор га на др жав не упра ве.15)

13) Исто, чл. 121
14) Исто, чл. 123
15) Исто, чл. 124
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Са став овог ор га на је, да ље, пред мет чла на 125. Вла ду чи не 
пред сед ник Вла де, је дан или ви ше пот пред сед ни ка и ми ни стри. 
Пред сед ник Вла де во ди и усме ра ва рад Вла де, ста ра се о ујед на-
че ном по ли тич ком де ло ва њу Вла де, ускла ђу је рад чла но ва Вла де 
И пред ста вља Вла ду. Ми ни стри су за свој рад и за ста ње у обла сти 
из де ло кру га ми ни стар ства од го вор ни пред сед ни ку Вла де, Вла ди и 
На род ној скуп шти ни.16)

По том, сле ди оп шти члан о не спо ји во сти функ ци ја, слич но као 
код пред сед ни ка Ре пу бли ке. По чла ну 126, Члан Вла де не мо же би-
ти на род ни по сла ник у На род ној скуп шти ни, по сла ник скуп шти ни 
ауто ном не по кра ји не и од бор ник у скуп шти ни је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве, ни ти члан из вр шног ве ћа ауто ном не по кра ји не или из-
вр шног ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. За ко ном се уре ђу је 
ко је су дру ге функ ци је, по сло ви или при ват ни ин те ре си у су ко бу 
са по ло жа јем чла на Вла де.17)

Члан 127 про пи су је из бор Вла де. Кан ди да та за пред сед ни ка 
Вла де На род ној скуп шти ни пред ла же пред сед ник Ре пу бли ке, по-
што са слу ша ми шље ње пред став ни ка иза бра них из бор них ли ста. 
Кан ди дат за пред сед ни ка Вла де На род ној скуп шти ни из но си про-
грам Вла де и пред ла же њен са став. На род на скуп шти на исто вре-
ме но гла са о про гра му Вла де и из бо ру пред сед ни ка и чла но ва Вла-
де. Вла да је иза бра на ако је за њен из бор гла са ла ве ћи на од укуп ног 
бро ја на род них по сла ни ка.18)

На да ље, члан 128 утвр ђу је по че так и пре ста нак ман да та Вла де 
и чла но ва Вла де. Ман дат Вла де тра је до ис те ка ман да та На род не 
скуп шти не ко ја ју је иза бра ла. Ман дат Вла де по чи ње да те че да-
ном по ла га ња за кле тве пред На род ном скуп шти ном. Ман дат Вла-
де пре ста је пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бра на, из гла са ва њем 
не по ве ре ња, рас пу шта њем На род не скуп шти не, остав ком пред-
сед ни ка Вла де и у дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним Уста вом. Вла-
да ко јој је пре стао ман дат мо же да вр ши са мо по сло ве од ре ђе не 
за ко ном, до из бо ра но ве Вла де. Вла да ко јој је пре стао ман дат не 
мо же да пред ло жи рас пу шта ње На род не скуп шти не. Чла ну Вла де 
ман дат пре ста је пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран, кон ста то-
ва њем остав ке, из гла са ва њем не по ве ре ња у На род ној скуп шти ни 
16) Исто, чл. 125
17) Исто, чл. 126
18) Исто, чл. 127
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и раз ре ше њем од стра не На род не скуп шти не, на пред лог пред сед-
ни ка Вла де.

Ин тер пе ла ци ја је пред мет ре гу ли са ња у чл. 129. Нај ма ње 50 
на род них по сла ни ка мо же под не ти ин тер пе ла ци ју у ве зи са ра дом 
Вла де или по је ди ног чла на Вла де. Вла да је ду жна да од го во ри на 
ин тер пе ла ци ју у ро ку од 30 да на.На род на скуп шти на рас пра вља и 
гла са о од го во ру ко ји су на ин тер пе ла ци ју под не ли Вла да или члан 
Вла де ко ме је ова ин тер пе ла ци ја упу ће на. Из гла са ва њем при хва-
та ња од го во ра На род на скуп шти на на ста вља да ра ди по усво је ном 
дне ном ре ду. Ако На род на скуп шти на гла са њем не при хва ти од го-
вор Вла де или чла на Вла де, при сту пи ће се гла са њу о не по ве ре њу 
Вла ди или чла ну Вла де, уко ли ко прет ход но, по не при хва та њу од-
го во ра на ин тер пе ла ци ју, пред сед ник Вла де, од но сно члан Вла де 
не под не су остав ку О пи та њу ко је је би ло пред мет ин тер пе ла ци је 
не мо же се по но во рас пра вља ти пре ис те ка ро ка од 90 да на.19)

ГЛА СА ЊЕ О НЕ ПО ВЕ РЕ ЊУ ВЛА ДИ ИЛИ ЧЛА НУ ВЛА ДЕ

Као што је од ре ђе но у на ред ном устав ном чла ну 130, омо гу ћу-
је се и гла са ње о не по ве ре њу Вла ди или по је ди ном чла ну Вла де. 
Гла са ње о не по ве ре њу Вла ди или по је ди ном чла ну Вла де мо же за-
тра жи ти нај ма ње 60 на род них по сла ни ка. Пред лог за гла са ње о не-
по ве ре њу Вла ди или по је ди ном чла ну Вла де На род на скуп шти на 
раз ма тра на пр вој на ред ној сед ни ци, а нај ра ни је пет да на по под но-
ше њу пред ло га. На кон окон ча ња рас пра ве при сту па се гла са њу о 
пред ло гу. На род на скуп шти на је при хва ти ла пред лог за из гла са ва-
ње не по вре ња Вла ди или чла ну Вла де ако је за ње га гла са ло ви ше 
од по ло ви не од свих на род них по сла ни ка. Ако На род на скуп шти на 
из гла са не по ве ре ње Вла ди, пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да по-
кре не по сту пак за из бор но ве Вла де. Ако На род на скуп шти на не 
иза бе ре но ву Вла ду у ро ку од 30 да на од из гла са ва ња не по ве ре ња, 
пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да рас пу сти На род ну скуп шти ну и 
рас пи ше из бо ре. Ако На род на скуп шти на из гла са не по ве ре ње чла-
ну Вла де, пред сед ник Вла де је ду жан да по кре не по сту пак за из бор 
но вог чла на Вла де, у скла ду са за ко ном. Ако Вла ди или чла ну Вла-
де не бу де из гла са но не по ве ре ње, пот пи сни ци пред ло га не мо гу 
под не ти но ви пред лог за гла са ње о не по ве ре њу пре ис те ка ро ка од 
180 да на.20)

19) Исто, чл. 129
20) Исто, чл. 130
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 Кон се квент но, по сто ји и прав на мо гућ ност гла са ња о по ве ре-
њу Вла ди. У скла ду са чла ном 131, Вла да мо же за тра жи ти гла са-
ње о свом по ве ре њу. Пред лог за гла са ње о по ве ре њу Вла ди мо же 
се, на зах тев Вла де, раз ма тра ти и на сед ни ци На род не скуп шти не 
ко ја је у то ку, а ако Вла да ни је под не ла та кав зах тев, пред лог се 
раз ма тра на пр вој на ред ној сед ни ци, а нај ра ни је пет да на од ње го-
вог под но ше ња. На кон окон ча ња рас пра ве при сту па се гла са њу о 
пред ло гу. На род на скуп шти на је при хва ти ла пред лог за из гла са ва-
ње по вре ња Вла ди ако је за ње га гла са ло ви ше од по ло ви не од свих 
на род них по сла ни ка. Ако На род на скуп шти на не из гла са по ве ре ње 
Вла ди, Вла ди пре ста је ман дат, а пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да 
по кре не по сту пак за из бор но ве Вла де. Ако На род на скуп шти на не 
иза бе ре но ву Вла ду у ро ку од 30 да на од да на не из гла са ва ња по ве-
ре ња, пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да рас пу сти На род ну скуп-
шти ну и рас пи ше из бо ре.21)

Да ља сти пу ла ци ја се од но си на остав ку пред сед ни ка Вла де. 
Сход но чла ну 132. пред сед ник Вла де мо же под не ти остав ку На-
род ној скуп шти ни. Пред сед ник Вла де остав ку под но си пред сед ни-
ку На род не скуп шти не и исто вре ме но о њој оба ве шта ва пред сед-
ни ка Ре пу бли ке и јав ност. На род на скуп шти на на пр вој на ред ној 
сед ни ци кон ста ту је остав ку пред сед ни ка Вла де. Вла ди пре ста је 
ман дат да ном кон ста та ци је остав ке пред сед ни ка Вла де. Ка да На-
род на скуп шти на кон ста ту је остав ку пред сед ни ка Вла де, пред сед-
ник Ре пу бли ке је ду жан да по кре не по сту пак за из бор но ве Вла де. 
Ако На род на скуп шти на не иза бе ре но ву Вла ду у ро ку од 30 да на 
од да на кон ста та ци је остав ке пред сед ни ка Вла де, пред сед ник Ре-
пу бли ке је ду жан да рас пу сти На род ну скуп шти ну и рас пи ше из-
бо ре.22)

Ко се квент но, утвр ђе на је и нор ма о остав ци и раз ре ше њу чла-
на Вла де. След стве но чла ну 133, члан Вла де мо же под не ти остав-
ку пред сед ни ку Вла де. Пред сед ник Вла де до ста вља оства ку чла на 
Вла де пред сед ни ку На род не скуп шти не, а На род на скуп шти на на 
пр вој на ред ној сед ни ци кон ста ту је остав ку. Пред сед ник Вла де мо-
же пред ло жи ти На род ној скуп шти ни раз ре ше ње по је ди ног чла на 
Вла де. На род на скуп шти на раз ма тра и гла са о пред ло гу за раз ре-
ше ње чла на Вла де на пр вој на ред ној сед ни ци. Од лу ка о раз ре ше њу 
чла на Вла де до не та је ако је за њу гла са ла ве ћи на од укуп ног бро ја 
21) Исто, чл. 131
22) Исто, чл. 132
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на род них по сла ни ка. Чла ну Вла де ко ји је под нео остав ку ман дат 
пре ста је да ном кон ста та ци је остав ке, а чла ну Вла де ко ји је раз ре-
шен, да ном до но ше ња од лу ке о раз ре ше њу. По ло жај и овла шће ња 
чла на Вла де ко ји је под нео остав ку или у од но су на ко га је под нет 
пред лог за раз ре ше ње, до пре стан ка ман да та, уре ђу ју се за ко ном. 
Пред сед ник Вла де је ду жан да по пре стан ку ман да та чла на Вла де 
због под но ше ња остав ке или раз ре ше ња, у скла ду са за ко ном, по-
кре не по сту пак за из бор но вог чла на Вла де.23)

Иму ни тет пред сед ни ка и чла на Вла де је утвр ђен у чл. 134. 
Пред сед ник Вла де, и члан Вла де не од го ва ра ју за ми шље ње из не-
то на сед ни ци Вла де или На род не скуп шти не, или за гла са ње на 
сед ни ци Вла де. Пред сед ник и члан Вла де ужи ва ју иму ни тет као 
на род ни по сла ник. О иму ни те ту пред сед ни ка и чла на Вла де, од лу-
чу је Вла да.24)

На по слет ку, по сто ји и по се бан За кон о Вла ди. След стве но чла-
ну 135, о Вла ди се до но си за кон .

ДР ЖАВ НА УПРА ВА

По ло жај др жав не упра ве је нај оп штје оре ђен пре ма чла ну 136. 
Др жав на упра ва је са мо стал на, ве за на Уста вом и за ко ном, а за свој 
рад од го вор на је Вла ди. По сло ве др жав не упра ве оба вља ју ми ни-
стар ства и дру ги ор га ни др жав не упра ве од ре ђе ни за ко ном. По сло-
ви др жав не упра ве и број ми ни стар ста ва од ре ђу ју се за ко ном. Уну-
тра шње уре ђе ње ми ни стар ства и дру гих ор га на др жав не упра ве и 
ор га ни за ци ја про пи су је Вла да.

По ве ра ва ње јав них овла шће ња и јав не слу жбе је угр ђе но у 
члан 137. Пре ма чла ну 137, у ин те ре су ефи ка сни јег и ра ци о нал-
ни јег оства ри ва ња пра ва и оба ве за гра ђа на и за до во ља ва ња њи-
хо вих по тре ба од не по сред ног ин те ре са за жи вот и рад, за ко ном 
се мо же по ве ри ти оба вља ње од ре ђе них по сло ва из над ле жно сти 
Ре пу бли ке Ср би је ауто ном ној по кра ји ни и је ди ни ци ло кал не са-
мо у пра ве. По је ди на јав на овла шће ња се мо гу за ко ном по ве ри ти 
и пред у зе ћи ма, уста но ва ма, ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма. Јав на 
овла шће ња се мо гу за ко ном по ве ри ти и по себ ним ор га ни ма пре ко 
ко јих се оства ру је ре гу ла тор на функ ци ја у по је ди ним обла сти ма 
или де лат но сти ма. Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном не по кра ји не и је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве мо гу осно ва ти јав не слу жбе. Де лат но сти 
23) Исто, чл. 133
24) Исто, чл. 134
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и по сло ви због ко јих се осни ва ју јав не слу жбе, њи хо во уре ђе ње и 
рад про пи су је се за ко ном.

За штит ник гра ђа на ни је кла сич ни део упра ве. Ње гов по се бан 
ста тус је утвр ђен чла ном 138. За штит ник гра ђа на је по ту но не за-
ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти пра ва гра ђа на и кон тро ли ше рад 
ор га на др жав не упра ве, ор га на над ле жног за прав ну за шти ту имо-
вин ских пра ва и ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, као и дру гих ор га на и 
ор га ни за ци ја, пред у зе ћа и уста но ва ко ји ма су по ве ре на јав на овла-
шће ња. За штит ник гра ђа на ни је овла шћен да кон тро ли ше рад На-
род не скуп шти не, пред сед ни ка Ре пу бли ке, Вла де, Устав ног су да, 
су до ва и јав них ту жи ла шта ва. За штит ни ка гра ђа на би ра и раз ре ша-
ва На род на скуп шти на, у скла ду са Уста вом и за ко ном. За штит ник 
гра ђа на за свој рад од го ва ра На род ној скуп шти ни. За штит ник гра-
ђа на ужи ва иму ни тет као на род ни по сла ник. О иму ни те ту за штит-
ни ка гра ђа на од лу чу је На род на скуп шти на. О За штит ни ку гра ђа на 
до но си се за кон.

 Вој ска Ср би је се мо же сма тра ти де лом упра ве од но сно кла-
сич не из вр шне вла сти. Над ле жност Вој ске је оп ште од ре ђе на сход-
но чла ну 139. Вој ска Ср би је бра ни зе мљу од ору жа ног угро жа ва ња 
спо ља и из вр ша ва дру ге ми си је и за дат ке, у скла ду са Уста вом, за-
ко ном и прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва ко ји ре гу ли шу упо тре бу 
си ле. Упо тре ба Вој ске Ср би је ван гра ни ца је др фи ни са на у чл.140. 
Вој ска Ср би је се мо же упо тре би ти ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је 
са мо по од лу ци На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је. Кон тро ла 
над Вој ском Ср би је је нај оп шти је уре ђе на у чла ну 141. Вој ска Ср-
би је је под де мо крат ском и ци вил ном кон тро лом. Нај зад, као И у 
ве зи го ре по ме ну тих глав них те ла, о Вој сци Ср би је до но си се за-
кон.25)

СУД СТВО У СИ СТЕ МУ ВЛА СТИ СР БИ ЈЕ

На че ла суд ства су оп шти је из ра же на у чла ну 142. Суд ска власт 
је је дин стве на на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Су до ви су са мо-
стал ни и не за ви сни у свом ра ду и су де на осно ву Уста ва, за ко на и 
дру гих оп штих ака та, ка да је то пред ви ђе но за ко ном, оп ште при-
хва ће них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе них ме ђу на род-
них уго во ра. Рас пра вља ње пред су дом је јав но и мо же се огра ни-
чи ти са мо у скла ду с Уста вом. У су ђе њу уче ству ју су ди је и су ди је 
по рот ни ци, на на чин утвр ђен за ко ном. За ко ном се мо же про пи са ти 

25) Исто, чл. 139
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да у од ре ђе ним су до ви ма и у од ре ђе ним ства ри ма су де са мо су ди-
је. Суд су ди у ве ћу, а за ко ном се мо же пред ви де ти да у од ре ђе ним 
ства ри ма су ди су ди ја по је ди нац.26)

Вр сте су до ва се од ре ђу ју у чла ну 143. Суд ска власт у Ре пу бли-
ци Ср би ји при па да су до ви ма оп ште и по себ не над ле жно сти. Осни-
ва ње, ор га ни за ци ја, над ле жност, уре ђе ње и са став су до ва уре ђу ју 
се за ко ном. Не мо гу се осни ва ти при вре ме ни, пре ки или ван ред ни 
су до ви. Вр хов ни ка са ци о ни суд је нај ви ши суд у Ре пу бли ци Ср би-
ји. Се ди ште Вр хов ног ка са ци о ног су да је у Бе о гра ду.27)

За тим, у на ред ном чла ну 144, из ло же не су од ред бе о пред-
сед ни ку Вр хов ног ка са ци о ног су да. Пред сед ни ка Вр хов ног ка са-
ци о ног су да, на пред лог Ви со ког са ве та суд ства, по при ба вље ном 
ми шље њу оп ште сед ни це Вр хов ног ка са ци о ног су да и над ле жног 
од бо ра На род не скуп шти не, би ра На род на скуп шти не. Пред сед ник 
Вр хов ног ка са ци о ног су да би ра се на пе ри од од пет го ди на и не 
мо же би ти по но во би ран. Пред сед ни ку Вр хов ног ка са ци о ног су да 
пре ста је функ ци ја пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран на ње гов 
зах тев, на сту па њем за ко ном про пи са них усло ва за пре ста нак су-
диј ске функ ци је или раз ре ше њем из за ко ном про пи са них раз ло-
га за раз ре ше ње пред сед ни ка су да. Од лу ку о пре стан ку функ ци је 
пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да до но си На род на скуп шти-
на, у скла ду са за ко ном, при че му од лу ку о раз ре ше њу до но си на 
пред лог Ви со ког са ве та суд ства.

Суд ске од лу ке су пред мет чла на 145. Суд ске од лу ке се до но се 
у име на ро да.

Суд ске од лу ке су за сни ва ју на Уста ву, за ко ну, по твр ђе ном ме-
ђу на род ном уго во ру и про пи су до не том на осно ву за ко на. Суд ске 
од лу ке су оба ве зне за све и не мо гу би ти пред мет ван суд ске кон-
тро ле. Суд ску од лу ку мо же пре и спи ти ва ти са мо над ле жни суд, у 
за ко ном про пи са ном по ступ ку. По ми ло ва њем или ам не сти јом из-
ре че на ка зна мо же се, без суд ске од лу ке, опро сти ти у це ли ни или 
де ли мич но.28)

Стал ност су диј ске функ ци је нај оп шти је де фи ни са на је чла ном 
146. Суд ска функ ци ја је стал на. Из у зет но, ли це ко је се пр ви пут 
би ра за су ди ју би ра се на три го ди не. Из бор су ди ја, је сти пу ли сан 
нор ма ма чла на 147. На род на скуп шти на, на пред лог Ви со ког са-

26)  Исто, чл. 142
27)  Исто, чл. 143
28)  Исто, чл. 145



стр: 2746.

- 41 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2009 год. (XXI)VIII vol=21

ве та суд ства, би ра за су ди ју ли це ко је се пр ви пут би ра на су диј-
ску функ ци ју. Ман дат су ди ји ко ји је пр ви пут иза бран на су диј ску 
функ ци ју тра је три го ди не. Ви со ки са вет суд ства, у скла ду са за-
ко ном, би ра су ди је за трај но оба вља ње су диј ске функ ци је, у истом 
или дру гом су ду. Ви со ки са вет суд ства од лу чу је и о из бо ру су ди ја 
ко ји су на стал ној су диј ској функ ци ји у дру ги или ви ши суд.

Пре ста нак су диј ске функ ци је је ре гу ли сан по чл. 148. Су ди-
ји пре ста је су диј ска функ ци ја на ње гов зах тев, на сту па њем за ко-
ном про пи са них усло ва или раз ре ше њем из за ко ном пред ви ђе них 
раз ло га, као и ако не бу де иза бран на стал ну функ ци ју. Од лу ку о 
пре стан ку су диј ске функ ци је до но си Ви со ки са вет суд ства. Про-
тив ове од лу ке су ди ја има пра во жал бе Устав ном су ду. Из ја вље на 
жал ба ис кљу чу је пра во на под но ше ње Устав не жал бе. По сту пак, 
осно ви и раз ло зи за пре ста нак су диј ске функ ци је, као и раз ло зи 
за раз ре ше ње од ду жно сти пред сед ни ка су да, уре ђу ју се за ко ном.

Не за ви сност су ди је је на чел но утвр ђе на сход но чл. 149. Су ди ја 
је у вр ше њу су диј ске функ ци је не за ви сан и пот чи њен са мо Уста ву 
и за ко ну. Сва ки ути цај на су ди ју у вр ше њу су диј ске функ ци је је 
за бра њен.29)

Не пре ме сти вост су ди је је пред мет чла на 150. Су ди ја има пра-
во да вр ши су диј ску функ ци ју у су ду за ко ји је иза бран и са мо уз 
сво ју са гла сност мо же би ти пре ме штен или упу ћен у дру ги суд. 
У слу ча ју уки да ња су да или пре те жног де ла над ле жно сти су да за 
ко ји је иза бран, су ди ја из у зет но мо же без сво је са гла сно сти би ти 
трај но пре ме штен или упу ћен у дру ги суд, у скла ду са за ко ном.30)

Иму ни тет су ди ја је прав но утвр ђен са гла сно нор ми чла на 151. 
Су ди ја не мо же би ти по зван на од го вор ност за из ра же но ми шље ње 
или гла са ње при ли ком до но ше ња суд ске од лу ке, осим ако се ра ди 
о кри вич ном де лу кр ше ња за ко на од стра не су ди је. Су ди ја не мо же 
би ти ли шен сло бо де у по ступ ку по кре ну том због кри вич ног де ла 
учи ње ног у оба вља њу су диј ске функ ци је без одо бре ња Ви со ког са-
ве та суд ства.31)

Не спо ји вост су диј ске функ ци је је да та у чла ну 152. За бра ње-
но је по ли тич ко де ло ва ње су ди ја. За ко ном се уре ђу је ко је су дру ге 
функ ци је, по сло ви или при ват ни ин те ре си не спо ји ви са су диј ском 
функ ци јом.32)

29)  Исто, чл. 149
30)  Исто, чл. 150
31)  Исто, чл. 151
32) Исто, чл. 152
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Ви со ки са вет суд ства је по се бан ор ган у си сте му Уста ва Ср би-
је. По чла ну 153, Ви со ки са вет суд ства је не за ви сан и са мо ста лан 
ор ган ко ји обез бе ђу је и га ран ту је не за ви сност и са мо стал ност су-
до ва и су ди ја. Ви со ки са вет суд ства има 11 чла но ва.У са став Ви-
со ког са ве та суд ства ула зе пред сед ник Вр хов ног ка са ци о ног су да, 
ми ни стар над ле жан за пра во су ђе и пред сед ник над ле жног од бо-
ра На род не скуп шти не, као чла но ви по по ло жа ју и осам из бор них 
чла но ва ко је би ра На род на скуп шти на, у скла ду са за ко ном. Из-
бор не чла но ве чи не шест су ди ја са стал ном су диј ском функ ци јом, 
од ко јих је је дан са те ри то ри је ауто ном них по кра ји на, и два углед-
на и ис так ну та прав ни ка са нај ма ње 15 го ди на ис ку ства у стру-
ци, од ко јих је је дан адво кат, а дру ги про фе сор прав ног фа кул те та.  
Пред сед ни ци су до ва не мо гу би ти из бор ни чла но ви Ви со ког са ве та 
суд ства. Ман дат чла но ва Ви со ког са ве та суд ства тра је пет го ди на, 
осим за чла но ве по по ло жа ју. Члан Ви со ког са ве та суд ства ужи ва 
иму ни тет као су ди ја.33)

На по слет ку, у Уста ву се од ре ђу ју и над ле жно сти Ви со ког са ве-
та суд ства. Пре ма чла ну 154, Ви со ки са вет суд ства би ра и раз ре ша-
ва су ди је, у скла ду са Уста вом и за ко ном, пред ла же На род ној скуп-
шти ни из бор су ди ја при ли ком пр вог из бо ра на су диј ску функ ци ју, 
пред ла же На род ној скуп шти ни из бор пред сед ни ка Вр хов ног ка са-
ци о ног су да и пред сед ни ка су до ва, у скла ду са Уста вом и за ко ном, 
уче ству је у по ступ ку за пре ста нак функ ци је пред сед ни ка Вр хов ног 
ка са ци о ног су да и пред сед ни ка су до ва, на на чин пред ви ђен Уста-
вом и за ко ном, вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном. Као што 
је про пи са но у чла ну 155, про тив од лу ке Ви со ког са ве та суд ства 
мо же се уло жи ти жал ба Устав ном су ду, у слу ча је ви ма про пи са ним 
за ко ном.34)

На ред ни део устав ног тек ста од но си се на нор ме и пра ви ла о 
Јав ном ту жи ла штву. По ло жај и над ле жност је ту жи ла штва је утвр-
ђе на чла ном 156. Јав но ту жи ла штво је са мо ста лан др жав ни ор ган 
ко ји го ни учи ни о це кри вич них и дру гих ка жњи вих де ла и пред у зи-
ма ме ре за за шти ту устав но сти и за ко ни то сти. Јав но ту жи ла штво 
вр ши сво ју функ ци ју на осно ву Уста ва, за ко на, по твр ђе ног ме ђу на-
род ног уго во ра и про пи са до не тог на осно ву за ко на.35)

Осни ва ње и ор га ни за ци ја ор га на је да та у чла ну 157. Осни-
ва ње, ор га ни за ци ја и над ле жност јав ног ту жи ла штва уре ђу ју се 
33) Исто, чл. 153
34) Исто, чл. 155
35) Исто, чл. 156
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за ко ном. Ре пу блич ко јав но ту жи ла штво је нај ви ше јав но ту жи ла-
штво у Ре пу бли ци Ср би ји. Ре пу блич ки јав ни ту жи лац је по себ но 
пред мет чла на 158. Ре пу блич ки јав ни ту жи лац вр ши над ле жност 
јав ног ту жи ла штва у окви ру пра ва и ду жно сти Ре пу бли ке Ср би је. 
Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, на пред лог Вла де, по при ба вље ном 
ми шље њу над ле жног од бо ра На род не скуп шти не, би ра На род на 
скуп шти на. Ре пу блич ки јав ни ту жи лац би ра се на пе ри од од шест 
го ди на и мо же би ти по но во би ран. Ре пу блич ком јав ном ту жи о цу 
пре ста је функ ци ја ако не бу де по но во иза бран, ка да сам то за тра-
жи, на сту па њем за ко ном про пи са них усло ва или раз ре ше њем из 
за ко ном пред ви ђе них раз ло га. Од лу ку о пре стан ку функ ци је Ре пу-
блич ком јав ном ту жи о цу до но си На род на скуп шти на, у скла ду са 
за ко ном, при че му од лу ку о раз ре ше њу до но си на пред лог Вла де. 

Пре ма чла ну 159 функ ци ју јав ног ту жи ла штва вр ши јав ни ту-
жи лац. Јав ног ту жи о ца би ра На род на скуп шти на, на пред лог Вла-
де. Ман дат јав ног ту жи о ца тра је шест го ди на и мо же би ти по но-
во би ран. За ме ник јав ног ту жи о ца за ме њу је јав ног ту жи о ца при 
вр ше њу ту жи лач ке функ ци је и ду жан је да по сту па по ње го вим 
упут стви ма. На род на скуп шти на, на пред лог Др жав ног ве ћа ту жи-
ла ца, би ра за за ме ни ка јав ног ту жи о ца ли це ко је се пр ви пут би ра 
на ову функ ци ју. Ман дат за ме ни ку јав ног ту жи о ца ко ји је пр ви пут 
иза бран на функ ци ју тра је три го ди не. Др жав но ве ће ту жи ла ца, у 
скла ду са за ко ном, би ра за ме ни ке јав них ту жи ла ца за трај но оба-
вља ње функ ци је, у истом или дру гом јав ном ту жи ла штву. Др жав-
но ве ће ту жи ла ца од лу чу је и о из бо ру за ме ни ка јав них ту жи ла ца 
ко ји су на стал ној функ ци ји у дру го или ви ше јав но ту жи ла штво. 
Од го вор ност овог ор га на је опи са на у чла ну 160.Ре пу блич ки јав-
ни ту жи лац од го во ран је за рад јав ног ту жи ла штва и за свој рад 
На род ној скуп шти ни. Јав ни ту жи о ци од го ва ра ју за рад јав ног ту-
жи ла штва и за свој рад Ре пу блич ком јав ном ту жи о цу и На род ној 
скуп шти ни, а ни жи јав ни ту жи о ци и не по сред но ви шем јав ном 
ту жи о цу. За ме ни ци јав ног ту жи о ца од го ва ра ју за свој рад јав ном 
ту жи о цу.36) Пре ста нак функ ци је јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног 
ту жи о ца је ре гу ли сан у чла ну 161.Јав ном ту жи о цу и за ме ни ку ту-
жи о ца пре ста је функ ци ја на њи хов зах тев, на сту па њем за ко ном 
про пи са них усло ва или раз ре ше њем из за ко ном про пи са них раз-
ло га. Јав ном ту жи о цу функ ци ја пре ста је и ако не бу де по но во иза-
бран, а за ме ни ку јав ног ту жи о ца, ако не бу де иза бран на стал ну 
функ ци ју. Од лу ку о пре стан ку функ ци је јав ног ту жи о ца, у скла ду 

36) Исто, чл. 156
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са за ко ном до но си На род на скуп шти на, при че му од лу ку о раз ре-
ше њу до но си на пред лог Вла де. Од лу ку о пре стан ку функ ци је за-
ме ни ка јав ног ту жи о ца, у скла ду са за ко ном, до но си Др жав но ве ће 
ту жи ла ца. Про тив од лу ке о пре стан ку функ ци је јав ни ту жи лац и 
за ме ник јав ног ту жи о ца мо гу уло жи ти жал бу Устав ном су ду. Из ја-
вље на жал ба ис кљу чу је пра во на под но ше ње устав не жал бе.

По сту пак, осно ви и раз ло зи за пре ста нак функ ци је јав ног ту-
жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца, уре ђу ју се за ко ном.

Иму ни тет ту жи о ца и ње го вог за ме ни ка је по себ но ре гу ли сан у 
чла ну 162. Јав ни ту жи лац и за ме ник јав ног ту жи о ца не мо гу би ти 
по зва ни на од го вор ност за из ра же но ми шље ње у вр ше њу ту жи лач-
ке функ ци је, осим ако се ра ди о кри вич ном де лу кр ше ња за ко на 
од стра не јав ног ту жи о ца, од но сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца. Јав-
ни ту жи лац, од но сно за ме ник јав ног ту жи о ца не мо же би ти ли шен 
сло бо де у по ступ ку по кре ну том због кри вич ног де ла учи ње ног у 
вр ше њу ту жи лач ке функ ци је, од но сно слу жбе, без одо бре ња над-
ле жног од бо ра На род не скуп шти не.

Слич но као у слу ча ју по ме ну тих бит них глав них ор га на, сти-
пу ли ше се и не спо ји вост ту жи лач ке функ ци је. Сход но чла ну 163, 
за бра ње но је по ли тич ко де ло ва ње јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав-
них ту жи ла ца. За ко ном се уре ђу је ко је су дру ге функ ци је, по сло ви 
или при ват ни ин те ре си не спо ји ви са ту жи лач ком функ ци јом.37)

На по слет ку у овом де лу Уста ва се ре гу ли ше и по ло жај, са став 
и из бор Др жав ног ве ћа ту жи ла ца. Пре ма чла ну 164, Др жав но ве ће 
ту жи ла ца је са мо ста лан ор ган ко ји обез бе ђу је и га ран ту је са мо-
стал ност јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца у скла ду 
са Уста вом. Др жав но ве ће ту жи ла ца има 11 чла но ва.38) У са став 
Др жав ног ве ћа ту жи ла ца ула зе Ре пу блич ки јав ни ту жи лац, ми ни-
стар над ле жан за пра во су ђе и пред сед ник над ле жног од бо ра На-
род не скуп шти не, као чла но ви по по ло жа ју и осам из бор них чла-
но ва ко је би ра На род на скуп шти на, у скла ду са за ко ном. Из бор не 
чла но ве чи не шест јав них ту жи ла ца или за ме ни ка јав них ту жи ла ца 
са стал ном функ ци јом, од ко јих је је дан са те ри то ри је ауто ном них 
по кра ји на, и два углед на и ис так ну та прав ни ка са нај ма ње 15 го ди-
на ис ку ства у стру ци, од ко јих је је дан адво кат, а дру ги про фе сор 
прав ног фа кул те та. Ман дат чла но ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца тра је 
пет го ди на, осим за чла но ве по по ло жа ју. Члан Др жав ног ве ћа ту-
37)  Исто, чл. 163
38)  Исто, чл. 164
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жи ла ца ужи ва иму ни тет као јав ни ту жи лац. Над ле жност Др жав ног 
ве ћа ту жи ла ца одр ђе на пре ма чла ну 165. Др жав но ве ће ту жи ла ца 
пред ла же На род ној скуп шти ни кан ди да те за пр ви из бор за за ме ни-
ка јав ног ту жи о ца, би ра за ме ни ке јав них ту жи ла ца за трај но оба-
вља ње функ ци је за ме ни ка јав ног ту жи о ца, би ра за ме ни ке јав них 
ту жи ла ца ко ји су на стал ној функ ци ји за за ме ни ке јав ног ту жи о-
ца у дру гом јав ном ту жи ла штву, од лу чу је у по ступ ку за пре ста нак 
функ ци је за ме ни ка јав них ту жи ла ца, на на чин пред ви ђен Уста вом 
и за ко ном, вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.

ЗА КЉУ ЧАК

У тек сту Уста ва по сто ји уоби чај на струк ту ра по де ле вла сти ко-
ја је кон се квент но спо ве де на. Но се ћа те ла вла сти су по де ље на у три 
ка те го ри је ко ји ма су до да те екс тен зи је из вр шне од но сно управ не 
вла сти и сусдске вла сти, са си сте мом ту жи ла штва. Ор га ни или ти-
по ви вла сти су од ре ђе ни са основ ном на ме ном – ци љем, на че ли ма, 
за тим, са ста вом, над ле жно сти ма, прав ним ста ту сом и за шти ће ном 
по ло жа јем. Опис де лат них функ ци ја и од го ворн сти је при до дат 
основ ним над ле жно сти ма или овал шће њи ма. Опис и нор ми ра ње 
раз гра ни че ња над ле жно сти и пра ва је из ве ден на уоби ча јен на чин 
за срод не уста ве. Не до у ми цу пред ста вља ве за по сла нич ке функ ци-
је са па тиј ским рас пол га њем ман да ти ма. Ка же се на и ме у чл. 102 
да је по сла ник је сло бо дан да, под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, 
нео по зи во ста ви свој ман дат на рас по ла га ње по ли тич кој стран ци 
на чи ји пред лог је иза бран за на род ног по сла ни ка. Овај део тек ста 
је чи ни се су ви шан и, мо гао је би ти пред мет по себ ног за ко на из ван 
Уста ва. С овим у ве зи, Устав је мо гао да иде и у дру гом сме ру и 
да пот пу но учи ни по сла ни ка не за ви сним од пар тиј ског при пад ни-
штва, афир ми шу ћи на при мер пред став ни штво на ро да, а не ре ла-
ци ју пре ма пар ти ји.
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