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1. Одредбе Устава Републике Србије на које се предлог за измену односи
Члан 99.
Народна скупштина:
1. доноси и мења Устав,
2. одлучује о промени границе Републике Србије,
3. расписује републички референдум,
4. потврђује међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог
потврђивања,
5. одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање,
6. надзире рад служби безбедности,
7. доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије,
8. даје претходну сагласност на статут аутономне покрајине,
9. усваја стратегију одбране,
10. усваја план развоја и просторни план,
11. усваја буџет и завршни рачун Републике Србије, на предлог Владе,
12. даје амнестију за кривична дела.
У оквиру својих изборних права, Народна скупштина:
1. бира Владу, надзире њен рад и одлучује о престанку мандата Владе и
министара,
2. бира и разрешава судије Уставног суда,
3. бира председника Врховног касационог суда, председнике судова,
Републичког јавног тужиоца, јавне тужиоце, судије и заменике јавних
тужилаца, у складу са Уставом,
Члан 147.
Народна скупштина, на предлог Високог савета судства, бира за судију лице
које се први пут бира на судијску функцију.
Члан 153.
Високи савет судства је независан и самосталан орган који обезбеђује и
гарантује независност и самосталност судова и судија.
Високи савет судства има 11 чланова.
У састав Високог савета судства улазе председник Врховног касационог суда,
министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне
скупштине, као чланови по положају и осам изборних чланова које бира
Народна скупштина, у складу са законом.
Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је
један са територије аутономних покрајина, и два угледна и истакнута
правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а
други професор правног факултета.

2. Предлог за измену Устава Републике Србије
Мења се члан 99. став 2, и то тако што се у овом ставу брише тачка 3. у
целости.
Мења се члан 147. и то тако што се у првом ставу брише део који гласи
''Народна скупштина, на предлог''.
Мења се 153. и то тако што се у ставу 4. овог члана брише део који гласи ''од
којих је један адвокат''.

3. Образложење упућеног предлога за измену Устава Републике Србије

Избор судија у Народној скупштини РС не гарантује њихову самосталност и
независност већ допушта парламентарним странка и извршној власти да имају
доминанатан утицај на избор судија, чиме се са једне стране доводи у питње
самосталност и независност будућих судија, док се са друге стране губи
контролна улога Народне скупштине у односу на извршну власт.
Не постоји ни један разлог да један адвокат буде члан Виског савета судства
јер то само отвара могућност трговине утицајем док сам члан Високог савета
судства из редова адвоката не може да битно утиче на одлуке, нити може да
врши контролну функцију.

Своје прилоге и додатни материјал можете послати уз овај обазац.

