
На основание чл. 203, ал. 7 от Конституцията на Република Сърбия ("Държавен вестник на РС" № 

98/06) и чл. 13 и 18 от Закона за референдума и народната инициатива ("Държавен вестник на РС" № 

111/21), 

Народната скупщина на Република Сърбия на Осмата специална сесия в дванадесетия състав, 

проведена на 30 ноември 2021 г., прие 

РЕШЕНИЕ  

за свикване на републикански референдум за потвърждаване на Закона за изменение на 

Конституцията на Република Сърбия 

 

1. Свиква се републикански референдум за потвърждаване на Закона за изменение на Конституцията 

на Република Сърбия, приет от Народната скупщина на Република Сърбия на Осмата специална сесия в 

дванадесетия състав, проведена на 30 ноември 2021 г. 

2. Републиканският референдум ще се проведе на 16 януари 2022 г. от 7:00 до 20:00 часа. 

3. На републиканския референдум гражданите гласуват по въпроса за референдума: 

„ За потвърждаване на Закона за изменение на Конституцията на Република Сърбия ли сте?”. 

4. В бюлетината гражданите избират, като ограждат думата: „да“ или думата: „не“. 

5. Републиканската избирателна комисия определя и публикува общите резултати от 

републиканския референдум и представя доклад за проведения републикански референдум в Народната 

скупщина на Република Сърбия.  

6. С цел запознаване на гражданите със съдържанието на Закона за изменение на Конституцията на 

Република Сърбия, който се потвърждава на националния референдум, Законът за изменение на 

Конституцията на Република Сърбия с разяснението ще бъде публикуван в Държавен вестник на 

Република Сърбия, като неразделна част от това решение. 

7. Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му и се публикува в "Държавен вестник 

на Република Сърбия". 

 

РС номер 80 

В Белград, 30 ноември 2021 г. 

Народна скупщина на на Република Сърбия 

Председател, 

Ивица Дачич, с. р. 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 

ИЗМЕНЕНИЕ I 

 

Това изменение заменя член 4 от Конституцията на Република Сърбия. 

Член 4. 

Правният ред е единствен. 

Организацията на властта се основава на разделянето на властта на законодателна, изпълнителна и 

съдебна. 

Отношенията между трите клона на управлението се основават на взаимна проверка и баланс. 

Съдебната власт е независима. 

ИЗМЕНЕНИЕ II 

 

Това изменение заменя член 99, алинея 2, т. 3 от Конституцията на Република Сърбия. 

„3. Избира четирима членове на Висшия съдебен съвет, четирима членове на Висшия прокурорски 

съвет и избира Върховния прокурор и взема решение за прекратяване на длъжността му,” 

ИЗМЕНЕНИЕ III 



 

С това изменение се заличава чл. 105, ал. 2, т 12 и 13 и добавя алинея 4 в член 105 от Конституцията 

на Република Сърбия 

Думи: „12. избира председателя на Върховния касационен съд, председатели на съдилища, 

републикански прокурор и прокурори и взема решение за прекратяване на функциите им, 13. избира 

съдии и заместник-прокурори, съгласно Конституцията,” се заличават. 

Добавя се нова алинея 4, която гласи: 

„С мнозинство от две трети от всички депутати Народната скупщина избира четирима членове на 

Висшия съдебен съвет и четирима членове на Висшия прокурорски съвет, а с мнозинство от три пети 

гласове от всички депутати избира Върховния прокурор и решава за прекратяване на функцията му.” 

ИЗМЕНЕНИЕ IV 

 

Това изменение заменя член 142 от Конституцията на Република Сърбия 

Принципи на съдебната власт 

Член 142. 

Съдебната власт принадлежи към съдилищата, които са независими. 

Съдебната власт е единствена на територията на Република Сърбия. 

Съдебните решения се взимат от името на народа. 

Съдебно решение може да бъде преразгледано само от компетентния съд по предвидения от закона 

ред, както и от Конституционния съд в производство по конституционна жалба. 

Присъдата, наложена с помилване или амнистия, може без съдебно решение да бъде отменена 

изцяло или частично.  

Съдебно заседание е публично, публиката може да бъде изключена в съответствие с Конституцията. 

Законът може да предвиди, освен съдии, да съдят и съдебни заседатели. 

ИЗМЕНЕНИЕ V 

 

Това изменение заменя наименованието на член 143 и член 143 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Организация на съдилищата 

Член 143. 

Създаването, премахването, видовете, компетентността, районите и седалището на съдилищата, 

съставът на съда и производството пред съдилищата се уреждат със закон. 

Най-висшата инстанция в Република Сърбия е Върховният съд. 

Създаването на преки, временни или извънредни съдилища е забранено. 

ИЗМЕНЕНИЕ VI 

 

Това изменение заменя наименованието на член 144 и член 144 от Конституцията на Република 

Сърбия  

Независимост на съдиите 

Член 144. 

Съдията е независим и съди въз основа на Конституцията, ратифицираните международни договори, 

закони, общоприетите норми на международното право и други общи актове, приети в съответствие със 

закона. 

Забранено е всяко неправомерно влияние върху съдия при упражняване на съдебна длъжност. 



ИЗМЕНЕНИЕ VII 

 

Това изменение заменя наименованието на член 145 и член 145 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Условия за избор на съдии 

Член 145. 

Условията за избор на съдии и условията за избор и мандат на съдебни заседатели се уреждат със 

закон. 

ИЗМЕНЕНИЕ VIII 

 

Това изменение заменя член 146 от Конституцията на Република Сърбия 

Продължителност на съдебната длъжност 

Член 146. 

Съдийската длъжност е постоянна. 

Съдийската длъжност продължава от избора на съдия до края на трудовия му живот. 

Съдията прекратява длъжността си преди края на трудовия си живот: ако поиска това, ако трайно 

загуби способността си да изпълнява съдебната длъжност, ако гражданството му на Република Сърбия 

се прекрати или ако бъде освободен от длъжността. 

Съдия се освобождава, ако е осъден на най-малко шест месеца лишаване от свобода или ако в 

дисциплинарна процедура се установи, че е извършил тежко дисциплинарно нарушение, което според 

Висшия съдебен съвет сериозно накърнява репутацията на съдебната длъжност или доверието на 

обществеността в съдебната власт. 

Решението за прекратяване на съдебната длъжност се взема от Висшия съдебен съвет. 

Съдията има право да обжалва решението на Висшия съдебен съвет за прекратяване на функцията 

му пред Конституционния съд, което изключва правото на конституционна жалба. 

ИЗМЕНЕНИЕ IX 

 

Това изменение заменя наименованието на член 147 и член 147 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Непреместване на съдия 

Член 147. 

Съдията има право да изпълнява съдийската функция в съда, в който е избран, и само с негово 

съгласие може да бъде преместен за постоянно или временно в друг съд, освен в предвидените в 

Конституцията случаи. 

В случай на премахване на съда, съдията се премества в съда, който поема юрисдикцията на 

премахнатия съд. 

В случай на премахване на по-голямата част от юрисдикцията на съда, съдията може по изключение 

и без негово съгласие да бъде преместен за постоянно или временно в друг съд от същата степен, който 

е поел по-голямата част от юрисдикцията. 

Съдия, който е постоянно или временно преместен в друг съд, има право да задържи заплатата, 

която е имал в съда, от който е бил преместен или насочен, ако е по-изгодно за него. 

По-голямата част от компетентността на съда се премахва, ако необходимият брой съдии в съда е 

намален поради промяна на действителната компетентност на съда, създаване на нов съд или друг 

предвиден в закона случай. 

Съдията има право да обжалва решение за постоянно преместване или временно насочване до 

Конституционния съд, което изключва правото на конституционна жалба. 



ИЗМЕНЕНИЕ X 

 

Това изменение заменя наименованието на член 148 и член 148 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Имунитет и несъвместимост 

Член 148. 

Съдия не може да бъде държан отговорен за мнение, изразено във връзка с упражняването на 

съдебната длъжност и за гласуване при вземане на съдебно решение, освен ако не извърши нарушение 

на закона от съдия или прокурор. 

Съдия не може да бъде лишаван от свобода в производство, образувано за престъпление, извършено 

при изпълнение на съдебната длъжност без одобрение на Висшия съдебен съвет. 

Законът урежда кои функции, работни места или частни интереси са несъвместими с функцията на 

съдия и съдебен заседател. 

Политическата дейност на съдиите е забранена. 

ИЗМЕНЕНИЕ XI 

 

Това изменение заменя наименованието на член 149 и член 149 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Председател на Върховния съд и председатели на съдилища 

Член 149. 

Председателят на Върховния съд се избира от Висшия съдебен съвет, съгласно полученото 

становище на общото заседание на Върховния съд, за срок от пет години. 

Едно и също лице не може да бъде преизбрано за председател на Върховния съд. 

Председателите на други съдилища се избират от Висшия съдебен съвет за срок от пет години. 

ИЗМЕНЕНИЕ XII 

 

Това изменение заменя наименованието на член 150 и член 150 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Висшият съдебен съвет 

Юрисдикция на Висшия съдебен съвет 

Член 150. 

Висшият съдебен съвет е независим държавен орган, който осигурява и гарантира независимостта 

на съдилищата, съдиите, председателите на съдилищата и съдебните заседатели. 

Висшият съдебен съвет избира съдии и съдебни заседатели и взема решения за прекратяване на 

функциите им, избира председателя на Върховния съд и председатели на други съдилища и взема 

решения за прекратяване на функциите им, взема решения за преместване и командироване на съдии, 

определя необходимия брой съдии и съдебни заседатели, решава други въпроси относно положението 

на съдии, председатели на съдилища и съдебни заседатели и изпълнява други правомощия, определени 

от Конституцията и закона. 

ИЗМЕНЕНИЕ XIII 

 

Това изменение заменя наименованието на член 151 и член 151 от Конституцията на Република 

Сърбия 



Състав на Висшия съдебен съвет 

Член 151. 

Висшият съдебен съвет се състои от 11 членове: шестима съдии, избрани от съдии, четирима видни 

юристи, избрани от Народната скупщина и председателя на Върховния съд. 

Изборът на членове на Висшия съдебен съвет измежду съдиите се урежда със закон. 

При избора на съдии във Висшия съдебен съвет се взема предвид най-широкото представителство 

на съдиите. 

Народната скупщина избира членове на Висшия съдебен съвет измежду видни юристи с най-малко 

десет години стаж в адвокатската професия, от осем кандидати, предложени от компетентната комисия 

на Народната скупщина, след публичен конкурс, с гласовете от две трети от всички депутати, в 

съответствие със закона. 

Ако Народната скупщина не избере четиримата членове в определения със закон срок, останалите 

членове се избират от комисия, състояща се от председателя на Народната скупщина, председателя на 

Конституционния съд, председателя на Върховния съд, Върховният прокурор и Защитникът на 

гражданите измежду всички допустими кандидати, с мнозинство от гласовете. 

Председателите на съдилищата не могат да бъдат избирани във Висшия съдебен съвет. 

Член на Висшия съдебен съвет, избран от Народната скупщина, трябва да е достоен за тази 

длъжност. 

Член на Висшия съдебен съвет, избран от Народната скупщина, не може да членува в политическа 

партия. 

Други условия за избор и несъвместимост с функцията на избран от Народната скупщина член на 

Висшия съдебен съвет се уреждат със закон. 

ИЗМЕНЕНИЕ XIV 

 

Това изменение заменя наименованието на член 152 и член 152 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Мандатът на членовете на Висшия съдебен съвет и на председателя и заместник-председателя на 

Висшия съдебен съвет 

Член 152. 

Член на Висшия съдебен съвет се избира за срок от пет години. 

Едно и също лице не може да бъде преизбирано във Висшия съдебен съвет. 

Висшият съдебен съвет има председател и заместник-председател. Председателят на Висшия 

съдебен съвет се избира от Висшия съдебен съвет измежду членовете, които са съдии, а заместник-

председателят измежду избраните от Народната скупщина членове, за срок от пет години. 

Председателят на Върховния съд не може да бъде избиран за председател на Висшия съдебен съвет. 

Преди изтичане на мандата, за който е избран, мандатът на член на Висшия съдебен съвет се 

прекратява, ако поиска това или ако е осъден за престъпление с наказание лишаване от свобода най-

малко шест месеца. Мандатът на член, който е съдия, изтича с прекратяване на функцията на съдия, а на 

член, който не е съдия – ако загуби трайно способността си да изпълнява функцията като член на 

Висшия съдебен съвет. 

Решението за прекратяване на мандата на член на Висшия съдебен съвет се взема от Висшия 

съдебен съвет. Допуска се обжалване на решението пред Конституционния съд, което изключва правото 

на конституционна жалба. 

ИЗМЕНЕНИЕ XV 

 

Това изменение заличава обозначението на раздел 8 и наименованието на раздел 8 и заменя 

наименованието на член 153 и член 153 от Конституцията на Република Сърбия. 

 



Правно средство за защита срещу решението на Висшия съдебен съвет 

Член 153. 

Обжалване на решението на Висшия съдебен съвет се допуска пред Конституционния съд в 

случаите, предвидени от Конституцията и закона. Подадената жалба в Конституционния съд изключва 

правото на подаване на конституционна жалба. 

ИЗМЕНЕНИЕ XVI 

 

Това изменение заменя наименованието на член 154 и член 154 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Имунитет на членовете на Висшия съдебен съвет 

Член 154. 

Членовете на Висшия съдебен съвет не могат да бъдат държани отговорни за изразеното становище 

във връзка с изпълнението на функцията на член на Висшия съдебен съвет и за гласуване при вземане на 

решения на Висшия съдебен съвет. 

Членовете на Висшия съдебен съвет не могат да бъдат лишавани от свобода без одобрение на 

Висшия съдебен съвет по производства, образувани за престъпление, извършено като членове на 

Висшия съдебен съвет. 

ИЗМЕНЕНИЕ XVII 

 

Това изменение над член 155 от Конституцията на Република Сърбия добавя обозначението на 

раздел 8 и новото наименование на раздел 8 и заменя наименованието на член 155 и член 155 от 

Конституцията на Република Сърбия 

8. Прокуратури 

Положение 

Член 155. 

Прокуратурата е единствен и независим държавен орган, който преследва извършители на престъпни 

и други наказуеми деяния и изпълнява други правомощия, които защитават обществения интерес, 

определени със закон. 

Прокуратурата осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията, ратифицираните 

международни договори, закони, общоприетите норми на международното право и други общи актове, 

приети в съответствие със закона. 

Никой извън прокуратурата не може да влияе на прокуратурата и изпълнители на прокурорските 

длъжности при действие и вземане на решения по конкретно дело. 

Създаването, премахването, организацията и компетентността на прокуратурата се уреждат със 

закон. 

Най-висшата прокуратура в Република Сърбия е Върховната прокуратура, която се ръководи от 

Върховния прокурор. 

Функцията на прокуратурата се изпълнява от Върховния прокурор, главните прокурори и 

прокурорите. 

Върховният прокурор и прокурорът в управлението на прокуратурата имат йерархични правомощия 

по отношение на действията на по-младши по степен прокурори и прокурори по конкретно дело. 

Йерархичните правомощия и правни средства за защита срещу тях са уредени по-подробно със 

закон. 

ИЗМЕНЕНИЕ XVIII 

 



Това изменение заличава обозначението на раздел 9 и наименованието на раздел 9 и заменя 

наименованието на член 156 и член 156 от Конституцията на Република Сърбия. 

Отговорност 

Член 156. 

Върховният прокурор отговаря за работата на прокуратурата и работата си пред Народната 

скупщина. Върховният прокурор не може да бъде държан отговорен пред Народната скупщина за 

действията си по конкретен случай. 

Главният прокурор отговаря за работата на прокуратурата и за работата си пред Върховния 

прокурор и непосредствено старши главния прокурор в съответствие със закона. 

Прокурорите отговарят за работата си пред главния прокурор в съответствие със закона. 

ИЗМЕНЕНИЕ XIX 

 

Това изменение заменя наименованието на член 157 и член 157 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Задължителни указания за действията на главния прокурор и прокурорите 

Член 157. 

Върховният прокурор издава общи задължителни указания за действията на всички главни 

прокурори с цел постигане на законосъобразност, ефективност и еднакво действие. 

Старшият главен прокурор може да издаде на по-младшия главен прокурор задължителни указания 

за действие в конкретен случай, ако има съмнение в ефективността или законосъобразността на 

неговите действия. Върховният прокурор може да издава такива указания на всеки главен прокурор. 

Главният прокурор може да издаде задължителна инструкция на прокурора за работа и действия. 

Главният прокурор и прокурорът са длъжни да действат в съответствие със задължителните 

инструкции. 

Право на възражение има по-младши главен прокурор или прокурор, който счита, че 

задължителната инструкция е незаконосъобразна или необоснована. 

ИЗМЕНЕНИЕ XX 

 

Това изменение заменя наименованието на член 158 и член 158 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Избор и прекратяване на функциите на Върховния прокурор и Главния прокурор 

Член 158. 

Върховният прокурор се избира от Народната скупщина за срок от шест години, по предложение на 

Висшия съвет на прокуратурата след публичен конкурс, с гласовете на три пети от всички депутати, в 

съответствие със закона. 

Висшият прокурорски съвет предлага на Народната скупщина един кандидат за Върховен прокурор. 

Ако Народната скупщина не избере Върховния прокурор в определен срок, след изтичане на 

следващите десет дни, той се избира от комисия, състояща се от председателя на Народната скупщина, 

председателя на Конституционния съд, председателя на Върховния съд, Върховния прокурор и 

Защитник на гражданите измежду всички допустими кандидати, с мнозинство от гласовете. 

Едно и също лице не може да бъде преизбирано за Върховен прокурор. 

Главният прокурор се избира от Висшия прокурорски съвет за срок от шест години. 

Преди изтичане на мандата, за който е избран за Върховен прокурор и главен прокурор, неговата 

функция се прекратява: ако поиска това, ако прокуратурата бъде премахната, ако загуби трайно 

работоспособността си за изпълняване на функцията на Главен прокурор, ако гражданството му на 

Република Сърбия се прекрати или ако бъде освободен от длъжността. 



Върховният прокурор и главният прокурор се освобождават от длъжност, ако са осъдени за 

престъпление на лишаване от свобода най-малко шест месеца или ако е налице някое от законовите 

основания за освобаждане от длъжността. 

Главният прокурор има право да обжалва решението на Висшия прокурорски съвет за прекратяване 

на мандата пред Конституционния съд, което изключва правото на конституционна жалба. 

Върховният прокурор и главният прокурор, чийто мандат приключва, остават на длъжността 

прокурор в съответствие със закона.  

ИЗМЕНЕНИЕ XXI 

 

Това изменение заменя наименованието на член 159 и член 159 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Условия за избор на главен прокурор и прокурор 

Член 159. 

Условията за избор на главен прокурор и прокурор се уреждат със закон. 

ИЗМЕНЕНИЕ XXII 

 

Това изменение заменя наименованието на член 160 и член 160 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Продължителност на прокуроска длъжност 

Член 160. 

Функцията на прокурора е постоянна. 

Преди изтичане на трудовия живот на прокурора, функцията му се прекратява: ако поиска, ако 

загуби трайно способността си да изпълнява функцията на прокурор, ако гражданството му/ѝ на 

Република Сърбия се прекрати или ако е освободен/а от длъжността. 

Прокурорът се освобождава, ако е осъден на най-малко шест месеца лишаване от свобода за 

наказуемото престъпление или ако дисциплинарното производство установи, че е извършил тежко 

дисциплинарно нарушение, което според Висшия прокурорски съвет сериозно накърнява репутацията на 

прокуратурата или доверието на обществеността в съдебната власт. 

Решението за прекратяване на длъжността на прокурор се взема от Висшия съвет на прокуратурата. 

Срещу решението на Висшия съвет на прокуратурата за прекратяване на длъжността прокурорът 

има право да обжалва пред Конституционния съд, което изключва правото на конституционна жалба. 

ИЗМЕНЕНИЕ XXIII 

 

Това изменение заменя наименованието на член 161 и член 161 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Имунитет и несъвместимост 

Член 161. 

Върховният прокурор, главният прокурор и прокурорът не могат да бъдат държани отговорни за 

дадено мнение или решение, взето при изпълнение на длъжността, освен ако не извършат 

престъплението за нарушаване на закона от съдия или прокурор. 

Върховният прокурор, главният прокурор и прокурорът не могат да бъдат лишавани от свобода в 

образуваното производство за престъпление, извършено във връзка с изпълнение на функцията им без 

одобрение на Висшия прокурорски съвет. 

Законът урежда кои функции, длъжности или частни интереси са несъвместими с функциите на 

Върховния прокурор, Главния прокурор и Прокурора. 

ИЗМЕНЕНИЕ XXIV 



 

Това изменение заменя наименованието на член 162 и член 162 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Висш прокурорски съвет 

Компетентност на Висшия прокурорски съвет 

Член 162. 

Висшият прокурорски съвет е независим държавен орган, който осигурява и гарантира 

независимостта на прокуратурата, Върховния прокурор, главните прокурори и прокурорите. 

Висшият прокурорски съвет предлага на Народната скупщина избор и прекратяване на функцията 

на Върховния прокурор, назначава изпълняващия длъжността Върховен прокурор, избира главните 

прокурори и прокурорите и взема решения за прекратяване на функциите им, решава други въпроси 

относно положението на Върховния прокурор, главните прокурори и прокурорите и изпълнява други 

правомощия, определени от Конституцията и закона. 

ИЗМЕНЕНИЕ XXV 

 

Това изменение заменя наименованието на член 163 и член 163 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Състав на Висшия прокурорски съвет 

Член 163. 

Висшият съвет на прокуратурата се състои от 11 членове: петима прокурори, избрани от главните 

прокурори и прокурори, четирима видни адвокати, избрани от Народната скупщина, Върховния 

прокурор и министъра на правосъдието. 

Министърът на правосъдието не гласува в производството по определяне на дисциплинарната 

отговорност на прокурора. 

Изборът на членове на Висшия прокурорски съвет измежду прокурорите е уреден със закон. 

При избора на прокурори във Висшия прокурорски съвет се взема предвид най-широкото 

представителство на прокурорите. 

Народната скупщина избира четирима членове на Висшия прокурорски съвет измежду изтъкнати 

юристи с най-малко десет години стаж в адвокатската професия, от осем кандидати, предложени от 

компетентната комисия на Народната скупщина, след публичен конкурс, с гласовете две трети от 

всички депутати, в съответствие със закона. 

Ако Народната скупщина не избере всички четиримата членове в определения със закон срок, 

останалите членове след изтичане на определения със закон срок се избират от комисия, състояща се от 

председателя на Народната скупщина, председателя на Конституционния съд, председателят на 

Върховния съд, Върховният прокурор и защитникът на гражданите, с мнозинство на гласовете. 

Главният прокурор не може да бъде избиран във Висшия прокурорски съвет. 

Член на Висшия прокурорски съвет, избран от Народната скупщина, трябва да бъде достоен за тази 

длъжност. 

Член на Висшия прокурорски съвет, избран от Народната скупщина, не може да бъде член на 

политическа партия. 

Други условия за избор и несъвместимост с функцията на избран от Народната скупщина член на 

Висшия прокурорски съвет се уреждат със закон. 

ИЗМЕНЕНИЕ XXVI 

 

Това изменение заменя наименованието на член 164 и член 164 от Конституцията на Република 

Сърбия 



Мандат на членовете на Висшия прокурорски съвет и председател и заместник-председател на 

Висшия прокурорски съвет  

Член 164. 

Член на Висшия прокурорски съвет се избира за срок от пет години. 

Едно и също лице не може да бъде преизбирано във Висшия прокурорски съвет. 

Висшият прокурорски съвет има председател и заместник-председател. Председателят на Висшия 

прокурорски съвет се избира от Висшия прокурорски съвет измежду членовете, които са прокурори, а 

заместник-председателят измежду членовете, избрани от Народната скупщина, за срок от пет години. 

Преди изтичане на мандата, за който е избран, мандата на член на Висшия прокурорски съвет се 

прекратява, ако поиска това или ако е осъден за наказуемо престъпление с лишаване от свобода най-

малко шест месеца. Мандатът на член, който е прокурор, изтича с прекратяване на функцията на 

прокурор, а на член, който не е прокурор - и ако загуби трайно способността си да изпълнява функцията 

на член на Висшия прокурорски съвет. 

Решението за прекратяване на мандата на член на Висшия прокурорски съвет се взема от Висшия 

прокурорски съвет. Допуска се обжалване на решението пред Конституционния съд, което изключва 

правото на конституционна жалба. 

ИЗМЕНЕНИЕ XXVII 

 

Това изменение заменя наименованието на член 165 и член 165 от Конституцията на Република 

Сърбия 

Правно средство за защита срещу решението на Висшия прокурорски съвет 

Член 165. 

Обжалване на решението на Висшия прокурорски съвет се допуска пред Конституционния съд в 

случаите, предвидени от Конституцията и закона. Подадената жалба в Конституционния съд изключва 

правото на подаване на конституционна жалба. 

ИЗМЕНЕНИЕ XXVIII 

 

Това изменение добавя наименованието на член 165а и член 165а към Конституцията на Република 

Сърбия 

Имунитет на членовете на Висшия прокурорски съвет 

Член 165a 

Членовете на Висшия прокурорски съвет не могат да бъдат държани отговорни за изразеното 

становище във връзка с изпълнението на функцията на член на Висшия прокурорски съвет и за 

гласуване при вземане на решения на Висшия прокурорски съвет. 

Членовете на Висшия прокурорски съвет не могат да бъдат лишавани от свобода без одобрението на 

Висшия прокурорски съвет в производство, образувано за престъпление, извършено в качеството на 

членове на Висшия прокурорски съвет. 

ИЗМЕНЕНИЕ XXIX 

 

Това изменение заменя член 172 ал. 2 и 3 от Конституцията на Република Сърбия 

Петима съдии от Конституционния съд се избират от Народната скупщина, петима се назначават от 

президента на републиката и петима от общото заседание на Върховния съд. 

Народната скупщина избира петима съдии от Конституционния съд измежду десет кандидати, 

предложени от президента на републиката, президентът на републиката назначава петима съдии на 

Конституционния съд измежду десет кандидати, предложени от Народната скупщина, и общото 

заседание на Върховния съд назначава петима съдии измежду десетте кандидати, предложени на 

съвместното заседание от Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет. 


