
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ОБЈАВЉИВАЊУ 
ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА И АКАТА 

Члан 1.  

У Закону о објављивању закона и других прописа и аката („Службени 
гласник РС”, број 45/13), у члану 2. речи: „Државног већа тужилаца” замењују се 
речима: „Високог савета тужилаштва”. 

Члан 2. 

У називу члана 9. речи: „Државног већа тужилаца” замењују се речима: 
„Високог савета тужилаштва”. 

У члану 9. став 1. речи: „Државног већа тужилаца и Врховног касационог 
суда” замењују се речима: „Високог савета тужилаштва и Врховног суда”. 

У ставу 2. речи: „Државног већа тужилаца” замењују се речима: „Високог 
савета тужилаштва”. 

У ставу 3. речи: „Државног већа тужилаца” замењују се речима: „Високог 
савета тужилаштва”. 

Члан 3. 

У члану 29. став 3. речи: „Републичком јавном правобранилаштву” 
замењују се речима: „Државном правобранилаштву”, а после речи: „личности и” 
реч: „јавни” брише се. 

Члан 4. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 

I. Уставни основ за доношење закона 

Уставни основ за доношење предложеног закона садржан је у одредбама 
члана 97. тач. 16. и 17. Устава Републике Србије, којима је утврђено да 
Република Србија уређује и обезбеђује организацију, надлежност и рад 
републичких органа и друге односе од интереса за Републику Србију, у складу 
са Уставом.  

II. Разлози за доношење закона 
 

 Актом о промени Устава Републике Србије измењена су уставна решења 
која се односе на област правосуђа.  

Тако је сада према члану 143. став 2. Устава Републике Србије највиши 
суд у Републици Србији ‒ Врховни суд (према ранијим уставним решењима ‒ 
Врховни касациони суд).  

Поред тога, сада је државни орган који обезбеђује и јемчи самосталност 
јавног тужилаштва ‒ Високи савет тужилаштва (према ранијим уставним 
решењима ‒ Државно веће тужилаца). Наиме, према члану 162. Устава 
Републике Србије Високи савет тужилаштва је самосталан државни орган који 
обезбеђује и јемчи самосталност јавног тужилаштва, Врховног јавног тужиоца, 
главних јавних тужилаца и јавних тужилаца (став 1). Високи савет тужилаштва 
предлаже Народној скупштини избор и престанак функције Врховног јавног 
тужиоца, именује вршиоца функције Врховног јавног тужиоца, бира главне јавне 
тужиоце и јавне тужиоце и одлучује о престанку њихове функције, одлучује о 
другим питањима положаја Врховног јавног тужиоца, главних јавних тужилаца и 
јавних тужилаца и врши друге надлежности одређене Уставом и законом (став 
2).  

Полазећи од измењених уставних решења, Закон о објављивању закона и 
других прописа и аката потребно је са њима усагласити.  

 
III. Објашњење основних правних института и појединачних решења 

 
У чл. 1. и 2. Предлога закона предвиђа се терминолошко усклађивање са 

Актом о промени Устава Републике Србије у погледу назива државних органа ‒  
Врховног суда и Високог савета тужилаштва. 

У члану 3. Предлога закона предвиђа се и терминолошко усклађивање са 
Законом о правобранилаштву. 

IV. Финансијска средства потребна за спровођење закона 
 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету 
Републике Србије. 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/Odluka16_22.html&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=433539&regactid=433539
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ ОДНОСНО 
ДОПУЊУЈУ 

 
 

Члан 2. 
У Службеном гласнику се, у складу са овим законом, обавезно објављују: 

акти Народне скупштине, међународни споразуми, акти председника 
Републике, акти Владе, акти министарстава и посебних организација, акти 
Уставног суда, акти Високог савета судства, акти Државног већа тужилаца 
ВИСОКОГ САВЕТА ТУЖИЛАШТВА, акти судова и јавних тужилаштава, aкти 
других републичких органа, акти Народне банке Србије, пресуде Европског суда 
за људска права, одлуке уговорних тела Уједињених нација за заштиту људских 
права, прописи које доносе имаоци јавних овлашћења, други акти за које је то 
одређено законом, пречишћени текстови и исправке аката. 
 

Акти Високог савета судства, Државног већа тужилаца ВИСОКОГ САВЕТА 
ТУЖИЛАШТВА, судова и јавних тужилаштава 

Члан 9. 
У Службеном гласнику се објављују општи акти Високог савета судства, 

Државног већа тужилаца и Врховног касационог суда. ВИСОКОГ САВЕТА 
ТУЖИЛАШТВА И ВРХОВНОГ СУДА. 

У Службеном гласнику се објављују и други акти Високог савета судства, 
Државног већа тужилаца ВИСОКОГ САВЕТА ТУЖИЛАШТВА, судова и јавних 
тужилаштава за које је то одређено посебним законом. 

О објављивању аката Високог савета судства, Државног већа тужилаца 
ВИСОКОГ САВЕТА ТУЖИЛАШТВА, судова и јавних тужилаштава у Службеном 
гласнику старају се органи који су их донели или њихове службе. 
 

Приступ Правно-информационом систему 
Члан 29. 

У бази која садржи регистар и текстове важећих прописа и других аката 
Републике Србије објављених у Службеном гласнику свим корисницима 
интернета доступни су без накнаде: незванично пречишћени текстови прописа, 
оригинална службена гласила у PDF формату у којима су објављени основни 
текстови прописа и службена гласила у којима су објављене њихове измене и 
допуне. 

За приступ осталим подацима које садржи Правно-информациони систем 
плаћа се накнада чија се висина одређује актом јавног предузећа, на који 
сагласност даје Влада. 

База која садржи судску праксу доступна је без накнаде свим судовима и 

јавним тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву ДРЖАВНОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, Правосудној академији, Заштитнику грађана, 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и 

јавним правобранилаштвима општина, градова, града Београда и градских 

општина. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада  

Обрађивач: Републички секретаријат за законодавство 

2. Назив прописа 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ОБЈАВЉИВАЊУ 
ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА И АКАТА 

 
DRAFT LAW ON PUBLICATION OF LAWS AND OTHER REGULATIONS 

AND ACTS 

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 

придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 

једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 

83/08) (у даљем тексту: Споразум): 

/ 

а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа, 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума, 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума, 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 

произлазе из наведене одредбе Споразума, 

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 

уније. 

/ 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

/ 

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 

усклађености са њима, 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 

са њима, 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима, 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 

прописима Европске уније. 

/ 

5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 

регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 

Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 

образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 

усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
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уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 

права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 

захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 

одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 

4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   

Ради се о пропису који уређује објављивање прописа који се овде може 

посматрати само у контексту терминолошког усклађивања са новим 

уставним решењима у области правосуђа. 

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 

српски језик? 

Не 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

Не 

8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и 

њихово мишљење о усклађености. 

Не 


