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1. Општи коментари и сугестије, у односу на нацрт закона као целину
или део закона на који се реферишете
У одредби чл. 44. Радног текста о изменама и допунама Закона о
судијама сувишан је нови став.
У делу закона којим се прописују услови за избор судије неопходно је
да буду одређени критеријуми за избор.
У делу закона којим се прописује изузетак када се судији може
продужити радни век неопходно је да се критеријуми одреде законом.

2. Назив и број члана у тексту нацрта и ваш предлог за измену
Потребно радно искуство - члан 44.
Предлаже се брисање новог става: свака година радног искуства на
правосудној функцији рачуна се као једна година и шест месеци радног
искуства на другим правним пословима.
Остали услови за избор - члан 45.
Предлажемо да се не брише реч „Критеријуми“ у ставу 6. овог члана.
Навршење радног века - члан 59.
Предлаже се променa стaва 4. овог члана тако да се у овом члану
пропише да се судији изузетно може продужити радни век и
прецизирају критеријуми.
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3. Образложење упућеног предлога за измену
У одредби чл. 44. детаљно је одређено колико година радног искуства
се захтева за избор судије, и то посебно за радно искуство на
правосудној функцији и за радно искуство на другим правним
пословима, те је сувишно додавати нови став који објашњава да се
свака година радног искуства на правосудној функцији рачуна као
једна година и шест месеци радног искуства на другим правним
пословима.
Како би се правилно спровео поступак за избор судија неопходно је да
критеријуми буду одређени законом. Детаљна разрада критеријума
смањује произвољна тумачења, а тиме и евентуалне злоупотребе у
поступку избора.
Критеријуми када се судији изузетно може продужити радни век нису
прописани актом Високог савета судства, нити је у радном тексту
Закона о изменама и допунама предложена одредба којом би се ова
обавеза регулисала.

2

