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У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“ број 

51/09) на седници одржаној дана 19. фебруара 2011. године у Београду, Скупштина 

Друштва судија Србије, усвојила је нови 

 

СТАТУТ 

ДРУШТВА СУДИЈА СРБИЈЕ 

 

ДЕО ПРВИ: ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Област остваривања циљева 

Члан 1. 

Друштвo судија Србије (у даљем тексту: Друштво) је добровољно, струковно, 
невладино и недобитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања 
циљева у области владавине права. 

 

Циљеви Друштва  

Члан 2. 

Циљеви Друштва су: 

- изградња правне државе и владавина права, 

- афирмација права као струке и науке, 

- успостављање независног и самосталног положаја судија и судства, 

- заштита достојанства и подизање угледа судија и судијског позива, 

- побољшање материјалног положаја судија, 

- унапређење прописа о организацији и раду судства, 

- стручно усавршавање судија. 

 

Активности Друштва 

Члан 3. 

Активности којима Друштво остварује циљеве су: 

- залагање за поштовање Устава и закона,  

- залагање за одговарајући друштвени и материјални положај судија, 

- покретање иницијатива за доношење, измене и допуне Устава, закона и других 
прописа и општих аката, посебно прописа који се односе на судство, 

- залагање за одговарајуће учешће судија у  припремању Устава и закона, посебно 
оних који се односе на судство, 

- подстицање сарадње између чланова Друштва, 
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- подстицање сарадње између Друштва, Правних факултета, установа и других 
домаћих и страних удружења, 

- организовање стручних семинара, саветовања, предавања и других облика стручног 
усавршавања, 

- издавање стручних и научних публикација и сарадња у издавању публикација 
других издавача од интереса за судство, 

- додела признања и пригодних награда за рад на унапређењу правног система, као и 
за успешан професионални рад, 

- остале активности којима могу да се остваре циљеви Друштва. 

 

Назив и седиште 

Члан 4. 

Назив Друштва је: Друштво судија Србије. 

Назив Друштва на енглеском језику је : Judges’ Association of Serbiа. 

Седиште Друштва је у Београду. 

Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

Друштво успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у 
земљи и иностранству. 

 

Изглед и садржина печата 

Члан 5. 

Друштво има печат. 

Печат Друштва је округлог облика пречника 30мм, обрубљен двема паралелним 
кружницама, дебљом и тањом, међусобно удаљеним 1мм, ободно исписан речима: 
Друштво судија Србије на српском и, њима паралелним написом на енглеском језику 
Judges' Association of Serbiа, са натписима у центру: Београд, на српском и Belgrade на 
енглеском језику, једним испод другог, испод којих су, једна испод друге, по једна 
звездица. 

 

Симбол визуелног идентитета Друштва  

Члан 6. 

Друштво има  свој  логотип следећег изгледа: основа знака је динамички троугао 
чија темена одражавају мисао, реч и акцију, начине на које Друштво остварује своју 
друштвену функцију. И поред јасних циљева, вредности и мисије Друштва, његова 
толеранција наглашена је заобљеношћу кракова троугла, а два странице које су 
истовремено визелно отворене, али и јасно наглашене, одражавају отвореност за 
приступање сваког судије, као и одређеност Друштва као стуковног удружења. 
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Дан судија 

Члан 7. 

Дан оснивања Друштва, 7. Април, Друштво обележава као Дан судија Републике 
Србије. 

 

Јавност рада 

Члан 8. 

Рад  Друштва је јаван. 

Јавност рада Друштва се осигурава и остварује правовременим и потпуним 
обавештавањем чланова на седницама органа Друштва, путем поште, електронске 
странице Друштва, публикација, саопштења за јавност, конференција за медије или на 
други примерени начин.  

Управни одбор и председник Друштва старају се о редовном обавештавању 
чланова и јавности о раду и активностима Друштва.  

Седнице органа Друштва су отворене за чланове Друштва. 

Годишњи извештаји о активностима и финансијски извештаји Друштва подносе се 
члановима на седници Скупштине Друштва. 

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева  
и располагање средствима 

Члан 9. 

Друштво прибавља средства од чланарине, добровољних прилога и донација, 
финансијских субвенција, саветовања, семинара, курсева и  на други законом дозвољен 
начин. 

Финансирање Друштва не сме да повреди самосталност, независност и углед 
судија. 

 

Друге делатности Друштва 

Члан 10. 

Ради остваривања својих циљева Друштво обавља и издавачку делатност: 58.11 – 
издавање књига. 

Друштво може почети са обављањем ове делатности након извршеног уписа у 
Регистар привредних субјеката. 

Добит остварена обављањем делатности из става 1. овог члана може се користити 
искључиво за остваривање циљева Друштва, укључујући и трошкове редовног рада 
Друштва и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката. 
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ДЕО ДРУГИ: ЧЛАНСТВО 

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

Члан 11. 

Члан Друштва може бити судија и пензионисани судија без другог занимања. 

Чланство се стиче личним потписивањем изјаве о приступању Друштву и њеним 
достављањем канцеларији Друштва. 

 

Чланска карта и чланарина 

Члан 12. 

Друштво издаје чланску карту чији изглед и садржину одређује Управни одбор 
Друштва. 

Друштво води евиденцију својих чланова. 

Чланови Друштва плаћају чланарину Друштву. 

Висину чланарине и начин плаћања одређује Управни одбор Друштва. 

 

Престанак чланства 

Члан 13. 

Чланство у Друштву судијa престаје иступањем на основу писане изјаве, 
искључењем из чланства или смрћу. 

Судији у односу на кога је донета одлука о престанку судијске функције чланство 
престаје: 

- истеком рока за подношење жалбе Уставном суду, уколико жалба није изјављена, 

- одлуком Уставног суда којом је одбијена жалба судије изјављена против одлуке о 
престанку судијске функције, уколико судија није поднео представку Европском 
суду за заштиту људских права у Стразбуру, 

- Одлуком Европског суда за заштиту људских права у Стразбуру којим се одбија 
представка судије 

- заснивањем радног односа. 

Пензионисаном судији чланство престаје заснивањем радног односа. 

 

Искључење из чланства 

Члан 14. 

Члан Друштва може да буде искључен из чланства ако учини тежу повреду Статута. 

Тежом повредом Статута сматра се: 

- нарушавања угледа Друштва, 

- деловање супротно циљевима Друштва, 
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- неоправдано изостајање са састанака органа и одељења Друштва, 

- неплаћање чланарине дуже од шест месеци од истека рока у коме је требало да буде 
плаћена. 

 

Одлука о искључењу из чланства 

Члан 15. 

Одлуку о искључењу из чланства Друштва доноси  Управни одбор. 

Против одлуке о искључењу  члан Друштва може поднети приговор Скупштини 
Друштва у року од 15 дана од дана пријема одлуке о искључењу. 

Скупштина Друштва одлучује о поднетом приговору и доноси коначну одлуку о 
искључењу члана из Друштва на првој наредној седници после одлуке Управног одбора о 
искључењу. 

До доношења одлуке о приговору члану Друштва суспендују се права члана. 

 

Права члана 

Члан 16. 

Члан  Друштва има право да: 

- бира и да буде биран у органе Друштва, 

- учествује у активностима Друштва, равноправно са другим члановима, 

- буде правовремено и потпуно информисан о активностима Друштва и његових 
органа и о материјално-финансијском пословању Друштва, 

- даје примедбе и предлоге у вези са активностима Друштва и радом његових органа, 

- покрене поступак заштите због повреде достојанства и угледа судије у обављању 
судијског позива и добије одговор у вези тога од надлежног органа Друштва. 

 

Обавезе члана 

Члан 17. 

Члан  Друштва је дужан  да: 

- се придржава овог Статута и Стандарда судијске етике, 

- се залаже за остваривање циљева Друштва, 

- учествује у активностима Друштва, 

- сарађује са другим члановима Друштва ради остваривања циљева Друштва, 

- редовно плаћа чланарину, 

- обавља друге послове које му повере органи Друштва. 
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ДЕО ТРЕЋИ: УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Територијални и функционални принцип 

Члан 18. 

Друштво се организује у одељења, по територијалном принципу и у секције, по 
функционалном принципу. 

 

Одељење 

Члан 19. 

Одељење нема својство правног лица. 

Чланови Одељења су чланови Друштва из судова редовне или посебне 

надлежности чије је седиште на територији Одељења 

Чланови Друштва остварују права и обавезе из члана 16. и 17. овог Статута у 

оквиру Одељења. 

Чланови Друштва који нису чланови ниједног Одељења и чланови који су судије у 

пензији прикључују се Одељењу по избору и о томе обавештавају канцеларију Друштва 

писаним путем. 

Оснивање одељења 

Члан 20. 

Одлуку о оснивању Одељења доноси Управни одбор Друштва. 

 

Рад одељења 

Члан 21. 

Радом одељења руководи председник Одељења кога бирају чланови тог Одељења 
међу собом. 

Одељење може да донесе Пословник о свом раду. 

Одељење одлучује већином гласова присутних чланова на седници Одељења.  

Позив за седницу одељења доставља се лично сваком члану Одељења. 

О свакој седници Одељења води се записник чија се копија доставља председнику 
Друштва и председнику Управног одбора. 

Председник Друштва тромесечно сазива и председава састанцима председника 
свих Одељења. 

 

Активности и финансирање одељења 

Члан 22. 

У Одељењу се расправљају питања од интереса за Друштво у целини као и питања 
која су од посебног интереса за то Одељење. 
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Одељење, у складу са Статутом, може организовати разне облике стручног 
усавршавања и издавати стручне публикације, уз сагласност Управног одбора. 

Одељењу се могу одобрити новчана средства од чланарине чланова Друштва. 

 

Секције Друштва 

Члан 23. 

Секције се образују за поједине гране права и правне области, зависно од потреба 
и интереса чланова Друштва. 

 

Извештаји одељења и секција 

Члан 24. 

Одељења и секције подносе годишње извештаје о свом раду Управном одбору.  

 

 

ДЕО ЧЕТВРТИ: ОРГАНИ ДРУШТВА 

 

Члан 25. 

Органи Друштва су: 

-    Скупштина  Друштва   (у даљем тексту: Скупштина) 

-    Председник Друштва (у даљем тексту: Председник) 

-    Управни одбор Друштва   (у даљем тексту: Управни одбор) 

-    Надзорни одбор Друштва  (у даљем таксту: Надзорни одбор) 

-    Савет за етичка питања Друштва  (у даљем тексту: Савет) 

Управни одбор може да оснива своја радна тела. 

 

СКУПШТИНА 

Састав Скупштине 

Члан 26. 

Скупштина је највиши орган Друштва и чине је сви чланови Друштва. 

На Скупштину могу да буду позвани и да учествују у њеном раду и друга лица, без 
права гласа. 

Надлежност Скупштине 

Члан 27. 

Скупштина: 

- усваја Статут Друштва и његове измене и допуне; 



 

 11 

- бира и разрешава председника и заменика председника Друштва, чланове 
Управног одбора осим у случају предвиђеном 38 став 5 овог Статута и чланове 
Надзорног одбора,  

- одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству; 

- разматра и усваја годишњи финансијски извештај и извештаје о раду органа 
Друштва у сладу са Статутом; 

- одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва; 

- усваја  Стандарде судијске етике и њихове измене и допуне; 

- одлучује о приговору члана Друштва против одлуке Управног одбора о искључењу 
из чланства;  

- доноси одлуку о додели признања и награда;  

- разматра питања у вези са активностима Друштва, заузима ставове и о 

- њима обавештава чланове и одговарајуће органе и организације;  

- обавља и друге послове у складу са Статутом. 

 

Заседање и заказивање Скупштине 

Члан 28. 

Скупштина заседа редовно и ванредно. 

О заседању Скупштине се обавештавају сви чланови преко електронске странице 
Друштва. 

Скупштину сазива председник Друштва на начин и у роковима прописаним овим 
Статутом. 

Уколико председник Друштва не сазове Скупштину у прописаним роковима, 
Скупштину сазива заменик председника Друштва без одлагања, а уколико ни он то не 
учини, Скупштину сазива Управни одбор. 

 

Редовна Скупштина 

Члан 29. 

Редовна скупштина заседа најмање једном годишње. 

Председник Друштва сазива Скупштину најмање 30 дана пре заседања. 

Изузетно, овај рок може да буде краћи. 

Одлука о сазивању Скупштине садржи време и место одржавања и предлог дневног 
реда.  

 

Ванредна Скупштина 

Члан 30. 

Ванредну скупштину сазива председник Друштва по сопственој иницијативи  или 
на захтев органа Друштва, Одељења или 5% чланова Друштва. 
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Захтев за сазивање и одлука о сазивању ванредне Скупштине морају бити у писаној 
форми и образложени и садржавати предлог дневног реда. 

Председник Друштва  дужан је да сазове ванредну Скупштину у року не дужем од 
30 дана од дана пријема захтева. 

На ванредној Скупштини се расправља само о питањима због којих је сазвана и по 
предложеном дневном реду. 

 

Начин рада Скупштине 

Члан 31. 

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 20% чланова. 

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, осим у случајевима 
одређеним Статутом. 

Одлука о статусним променама и престанку рада Друштва доноси се 
двотрећинском већином гласова присутних чланова. 

Уколико Скупштини не присуствује потребан број чланова, ново заседање 
Скупштине се сазива у року од 30 дана. 

 

Руковођење радом Скупштине 

Члан 32. 

Радом Скупштине руководи председник Друштва кога у одсуству мења заменик. 

 

Избор органа које бира Скупштина 

Члан 33. 

За чланове Управног одбора и Надзорног одбора изабрани су кандидати са 
највећим бројем гласова од кандидата који се бирају. 

За Председника и заменика председника Друштва изабрани су кандидати који 
добију већину гласова укупног броја присутних чланова. У случају да има више кандидата 
за Председника односно заменика председника, а ни један од њих не добије потребну 
већину гласова, понавља се гласање о двоје кандидата са највећим бројем гласова, у ком 
случају је изабран кандидат који је добио већи број гласова. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, понавља се гласање о 
кандидатима са највећим бројем гласова, у ком случају је изабран кандидат који је добио 
већи број гласова. 

Скупштина  о избору  органа Друштва одлучује  тајним гласањем. 
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ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА  

 

Члан 34. 

Председник Друштва заступа и представља Друштво и предузима радње у име и за 
рачун Друштва. 

Председник Друштва се стара о остваривању циљева Друштва и подноси предлоге 
и иницијативе органима Друштва, има право да учествује у раду седница свих органа 
Друштва, даје сагласност Управном одбору за одлуке у складу са Статутом и врши друге 
послове одређене Статутом. 

Председник Друштва је овлашћен је да захтева расправљање о појединим 
питањима из надлежности Управног одбора у ком случају је председник Управног одбора 
у обавези да закаже седницу Управног одбора. 

Председник Друштва има свог заменика, који га замењује у случају његове 
спречености. 

Председника и заменика преседника Друштва бира Скупштина Друштва на 
предлог Управног одбора, Одељења Друштва или најмање 50 чланова Друштва.  

Председник и заменик председника Друштва бирају се на период од четири 
године, са могућношћу још једног узастопног избора. 

Председник и заменик председника Друштва разрешавају се по истом поступку по 
коме се и бирају. 

 

УПРАВНИ ОДБОР  

 

Састав Управног одбора 

Члан 35. 

Управни одбор је орган управљања Друштвом. 

Управни одбор има 11 чланова. 

Са подручја једног Апелационог суда мора бити најмање један, а може бити 
највише шест чланова Управног одбора 

Чланови Управног одбора бирају између себе председника Управног одбора и 
његовог заменика. 

Чланови Управног одбора одговарају за свој рад Скупштини. 

 
Предлагање кандидата за чланове Управног одбора 

Члан  35а 

Чланове Управног одбора могу предлагати: 

 Одељења 

 10 чланова Друштва 
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Образложени предлози за чланове Управног одбора, са њиховим биографским 

подацима, достављају се канцеларији Друштва судија најмање 8 дана пре заказане 

Скупштине. 

 

Избор чланова Управног одбора 

Члан 36. 

 
Чланове Управног одбора бира Скупштина Друштва. 

За члана Управног одбора изабрани су кандидати са највећим бројем гласова под 
условом из члана 35 став 3 Статута. 

 

Мандат чланова Управног одбора 

Члан 37. 

Мандат чланова Управног одбора траје четири године. 

Мандат чланова Управног одбора може да престане : 

- из разлога прописаних одредбама чланова 13 и 14 Статута, 

- на лични захтев и  

- одлуком Управног одбора, због неоправданих изостанака са седница Управног 
одбора. 

 

Престанак чланства у Управном одбору пре истека мандата због неоправданих 
изостанака 

Члан 38. 

 
Управни одбор доноси одлуку о престанку мандата свог члана који три пута 

неоправдано изостане са седнице Управног одбора. 

Управни одбор доноси одлуку да ли се сматра оправданим изостанак члана 

Управног одбора са предходне седнице, који није оправдан јавном исправом. О сваком 

неоправданом изостанку Управни одбор обавештава тог члана и председника Одељења 

чији је он члан. 

О одлуци из става 1. овог члана Управни одбор обавештава, без одлагања, члана на 

кога се она односи и Одељење чији је он члан. 

Када члану Управног одбора престане чланство у Управном одбору пре истека 

мандата, Управни одбор именоваће новог члана Управног одбора, на предлог чланова 

одељења са подручја апелационог суда чији је он члан, из реда тих чланова.  

Ако одељења Друштва из става 4 овог члана не доставе Управном одбору предлог 

за новог члана Управног одбора у року од 15 дана од пријема обавештења из става трећег 
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овог члана, Управни одбор ће сам именовати члана  Управног одбора, у складу са 

одредбом става 4 овог члана. 

Мандат новог члана Управног одбора траје до следећих избора за чланове 

Управног одбора. 

  

Седница Управног одбора 

Члан 39. 

Седницу Управног одбора сазива председник Управног одбора. 

Управни одбор одржава редовне и ванредне седнице. 

Управни одбор одржава редовне седнице најмање једном у два месеца. 

Ванредне седнице заказује председник Управног одбора, по сопственој 
иницијативи или на захтев председника Друштва, најмање 1/3 чланова Управног одбора, 
Одељења Друштва, а може је заказати и на иницијативу чланова и других тела Друштва. 

Када председник Управног одбора не сазове седницу Управног одбора у року од 8 
дана од пријема захтева председника Друштва, најмање 1/3 чланова Управног одбора или 
Одељења Друштва, председник Друштва сазваће седницу Управног одбора 

Управни одбор може да ради и доноси пуноважне одлуке  ако на седници учествује 
у раду више од половине његових чланова. 

О свакој седници Управног одбора води се записник чија се копија доставља 
председнику и заменику председника Друштва, члановима УО и председницима 
Одељења. 

 

Одлучивање Управног одбора 

Члан 40. 

Одлуке се доносе већином гласова чланова Управног одбора који учествују у 
њеном раду. 

Изузетно, о предлагању измена и допуна Статута, доношењу Пословника о свом 
раду и доношењу одлуке о искључењу члана из Друштва због теже повреде Статута, 
Управни одбор одлучује двотрећинском већином чланова који учествују у њеном раду. 

 

Надлежност Управног одбора 

Члан 41. 

Управни одбор: 

- управља радом Друштва и стара се о остваривању његових циљева, 

- предлаже Скупштини, уз сагласност председника Друштва, доношење односно 
измену и допуну Статута и других аката које она доноси, 

- подноси Скупштини извештај о свом раду, 

- одлучује о располагању имовином Друштва, 
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- одлучује о висини и начину уплате чланарине, 

- извршава одлуке Скупштине, 

- доноси одлуке о организовању Одељења, секција и радних тела, 

- организује обављање делатности Друштва; 

- одређује висину накнаде за рад лица којима припада право на накнаду за рад; 

- одлучује о учешћу представника Друштва у раду других организација, органа или 
правних лица; 

- доноси одлуку о тежој повреди Статута прописаном чланом 14. oвог Статута, 

- одлучује о представницима Друштва на скуповима у земљи и иностранству, 

- доноси Пословник о свом раду, 

- обавља активности од интереса за остваривање циљева Друштва, 

- бира и разрешава чланове Савета за етичка питања, одлучује о престанку мандата 
свог члана и именује новог члана Управног одбора под условима предвиђених 
чланом 38 Статута, 

- доноси одлуку о промени седишта Друштва, 

- одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. Став 2. 
Закона о удружењима  и по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај 
поступак. 

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

Састав надзорног одбора 

Члан 42. 

Надзорни одбор има по 3 члана и њихова заменика које бира Скупштина на време 
од четири године. 

Чланови Надзорног одора бирају председника Надзорног одбора и његовог 
заменика из реда својих чланова. 

Чланови Управног одбора и Савета за етичка питања не могу да буду чланови 
Надзорног одбора. 

 

Рад Надзорног одбора 

Члан 43. 

Председник Надзорног одбора сазива седницу Надзорног одбора по потреби, на 
захтев осталих чланова Надзорног одбора или на захтев председника Управног одбора. 

Седнице Надзорног одбора се одржавају најмање два пута годишње. 

Надзорни одбор може да ради ако су седници присутни сви чланови, а доноси 
одлуке већином гласова. 

Чланови Надзорног одбора одговарају за свој рад Скупштини. 
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Надлежност 

Члан 44. 

Надзорни одбор је орган контроле рада Друштва. 

Надзорни одбор: 

- врши преглед и надзор финансијског и материјалног пословања Друштва, 

- проверава правилност примене прописа, одредаба Статута и осталих аката 
Друштва, 

- благовремено обавештава Управни одбор и председника Друштва о стању 
утврђеном прегледом и надзором, 

- подноси извештај о свом раду Скупштини. 

 

Дужност пружања података 

Члан 45. 

Органи Друштва су дужни да, на захтев Надзорног одбора, дају потребне податке и 
обавештења и сву документацију потребну Надзорном одбору ради остваривања његових 
задатака. 

 

САВЕТ ЗА ЕТИЧКА ПИТАЊА 
 

Надлежност и рад савета 

Члан 46. 

Савет за етичка питања Друштва судија Србије (у даљем тексту: Савет)  даје 
мишљења о усклађености одређених понашања судија са Стандардима судијске етике. 

Савет даје мишљења двотрећинском већином гласова својих чланова. 

 

Избор и састав 

Члан 47. 

Савет има седам чланова које бира и разрешава Управни одбор.  

За члана Савета може да буде биран судија који има најмање шест година судијског 
стажа. 

Приликом избора чланова водиће се рачуна да они буду из судова различитих 
надлежности. 

Чланови Управног и Надзорног одбора Друштва судија Србије, председници 
судова и чланови тела која одлучују о статусу судија на било који начин, не могу да буду 
чланови Савета. 
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Мандат 

Члан 48. 

Мандат чланова Савета је четири године.  

Члан Савета може бити поново биран. 

Члану Савета престаје мандат истеком, оставком, смрћу и разрешењем. 

 

Покретање поступка 

Члан 49. 

Свако може да затражи мишљење од Савета. 

Савет може и сам да покрене разматрање одређеног питања.  

Захтев за давање мишљења мора да буде у писаном облику и образложен, осим у 
изузетним хитним случајевима. 

 

Акти Савета 

Члан 50. 

Савет може да: да мишљење, поступи на други одговарајући начин и поднесе 
Управном одбору предлог за измену или допуну Стандарда судијске етике. 

Савет је дужан да да мишљење у року од 30 дана и достави га у писаном облику 
подносиоцу захтева у даљем року од 30 дана. 

Ако сматра да је дато мишљење од начелне важности, Савет ће предложити да се 

оно уврсти у принципе Стандарда судијске етике. 

Мишљења савета се објављују. 

Савет неће дати мишљење по захтеву који није од значаја за тумачење Стандарда 
судијске етике, осим ако је мишљење затражио судија. 

 

ДЕО ПЕТИ: ПРЕСТАНАК ДРУШТВА 

 

Престанак рада Друштва 

Члан 51. 

Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 
остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима прописаним законом. 

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка Друштва 

Члан 52. 

У случају престанка рада, имовина Друштва пренеће се на домаће недобитно 
правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно 
Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са 
Законом. 
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ДЕО ШЕСТИ:  ОДНОС СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА 

 

Супсидијарна примена Закона о удружењима 

Члан 53. 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати 
одредбе Закона о удружењима. 

Сагласност општих аката Друштва са Статутом 

Члан 54. 

Статут је основни акт Друштва и сви други акти Друштва морају да буду у 
сагласности са одредбама Статута. 

Измене или допуне Статута може да иницира председник Друштва, Управни 
одбор, одељење или 10% чланова Друштва. 

Нацрт измена и допуна Статута заједно припремају и утврђују Управни одбор и 
председник Друштва и упућују га на расправу Одељењима. 

Управни одбор разматра примедбе и предлоге и утврђује предлог измена и допуна 
Статута без одлагања. 

Гласање о изменама или допунама Статута врши се на начин прописан Статутом. 

 

Тумачење Статута 

Члан 55. 

Тумачење одредаба Статута врши Скупштина. 

 

 

ДЕО СЕДМИ:  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Први органи Друштва 

Члан 56. 

Управни одбор и Надзорни одбор  у складу са овим Статутом биће изабрани 

најкасније до наредне редовне Скупштине Друштва. 

Постојећи органи Друштва: Управни одбора и Надзорни одбор настављају са 
радом до избора органа у складу са ставом 1. Овог члана. 

Избор председника и заменика председника Друштва биће обављен на седници 

Скупштине, одмах по усвајању овог Статута.  

Предлог за избор кандидата за председника и заменика председника Друштва може 

поднети сваки члан Друштва. Предлог мора бити образложен биографским, као и 

подацима који се односе на струковне активности кандида 
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Посебна одредба о чланству 

Члан 57. 

Члан Друштва у складу са овим Статутом је и нереизабрани судија који је био члан 
Друштва до 31. децембра 2009. године. 

Члану из става 1. овог члана чланство престаје истеком рока за подношење жалбе 
Уставном суду уколико жалба није изјављена, одлуком Уставног суда којом је одбијена 
његова жалба против одлуке о престанку судијске функције уколико судија није поднео 
представку Европском суду за заштиту људских права у Стразбуру, Одлуком Европског 
суда за заштиту људских права у Стразбуру којим се одбија представка судије или 
заснивањем радног односа. 

Судија из става 1. овог члана који је засновао радни однос има право да учествује у 
свим активностима Друштва до одлуке Уставног суда којим се одбија његова жалба против 
одлуке о престанку судијске функције. 

 

Ступање на снагу  

Члан 58. 

Статут ступа на снагу усвајањем. 

 

 

 

 

 
Самосталне одредбе Измена и допуна Статута Друштва судија Србије од 26.5.2012. 

Избор чланова Управног одбора и Надзорног одбора 

Члан 13. 

Избор чланова Управног одбора и Надзорног одбора биће обављен на седници 

Скупштине, одмах по усвајању измена и допуна Статута. 

Члан 14. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје сагласност Управног одбора за постојање 
подрачуна Одељења. Одељења су дужна да изврше пренос средстава на главни рачун 
Друштва, укину своје подрачуне и без одлагања о томе обавесте Управни одбор. 

 

Члан 15. 
 

Овлашћује се Управни одбор Друштва да изради пречишћен текст Статута у року 

од два месеца по усвајању измена и допуна Статута. 
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Члан 16. 

Измене и допуне Статута ступају на снагу усвајањем. 

 

 

   

                                                                                     Председавајући Скупштине 

                                                                

___________________________                                                  

  Драгана   Бољевић 

 


