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Београд, 25. август 2017. 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

председнику преговарачке групе Поглавља 23, Чедомиру Бацковићу 

 

 

Поштовани господине Бацковићу, 

 

Друштво судија Србије од отпочињања јавне дебате у оквиру консултативног процеса у 

вези са изменама Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе активно и 

посвећено учествује у изналажењу најадектватнијих решења за изазове у правосуђу. 

Поред већ достављених предлога Друштва за измену Устава, Друштво судија је извршило 

анализу предлога осталих организација цивилног друштва, те своја запажања доставља у 

прилогу овог дописа као допринос јавној дебати. Ова запажања уједно представљају и 

прилог Друштва судија на подтеме о којима је предвиђено да се дискутује на округлом 

столу „Стручност носилаца правосудних функција“ 7. септембра 2017. године.  

Министарство правде је одабрало да на поменутом округлом столу буду обрађене 

следеће теме: положај и улога Правосудне академије у ступању на правосудну функцију, 

континуирано усавршавање, те процена стручности носилаца правосудних функција. 

Друштво судија Србије, пре свега, сматра непримереним да Министарство самостално 

одређује теме дискусије, без претходног договора са представницима цивилног друштва – 

учесницима јавне дебате. Стручност носилаца правосудних функција неспорно јесте 

значајна тема, која завређује јавну дебату, међутим, Друштво судија Србије сматра да ова 

тема у датом тренутку није приоритет, а посебно не у контексту промене Устава.  

Тема која је у овом тренутку неминовно најважнија јесте независност правосуђа од 

политичких утицаја и, као таквој, мора јој се придати одговарајући значај у овом 

консултативном процесу.  
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Друштво судије Србије позива Министарство правде да се уздржи од произвољног 

одређивања тема јавних дебата, већ да у тај поступак укључи и представнике надлежних 

тела Народне скупштине, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Комисије за 

реформу правосуђа и њене Радне групе за анализу уставног оквира за правосуђе, судовa и 

тужилаштaва, стручњаке за уставно и судско-организационо право, пре свега професоре 

уставног права, струковна удружења судија и тужилаца, адвокатске коморе, као и остала 

заинтересована струковна и удружења грађана и да заједно са њима одреди динамику 

јавне расправе и теме о којима ће сукцесивно бити вођена расправа.  

Друштво судија Србије још једном наглашава, као што су то већ учинила струковна и 

невладина удружења, да се одустане од усвајања Устава до краја 2017. године и одреде 

реални рокови како би размена мишљења заиста била суштинска, јавна и широка. 

 

 

Драгана Бољевић 

председница Друштва судија Србије 


