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НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 6. 

фебруара 2001. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ПРАВОСУДНОМ ИСПИТУ, који вам у прилогу достављамо на 

даљи поступак. 

Поводом утврђеног Предлога закона Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине одредила је за представнике НЕНАДА ЧАНКА, 

председника Скукпштине АП Војводине и ГОРДАНУ ЧОМИЋ, 

потпредседника Скупштине АП Војводине. 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВОСУДНОМ ИСПИТУ 

Члан 1. 

У Закону о правосудном испиту ("Службени гласник РС", број : 16/97) у 
члану 6. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

"За полагање правосудног испита за територију дп Војводине Испитни 

одбор образује функционер који руководи покрајинским органом управе 
надлежним за послове управе из реда истакнутих правника с положеним 

правосудним испитом." 

Члан 2. 

У члану 7. у ставу 1. и 2. после речи: " министар правде" додају се речи : 

"оносно функционер који руководи покрајинским органом управе надлежним за 

послове управе " . 

Члан 3. 

у члану 8. у ставу 1. иза речи: "министар правде" додају се речи: "односно 

функционер који руководи покрајинским органом управе надлежним за послове 

управе ". 

у ставу 2. истог члана иза речи : " Министарство правде " додају се речи: 

"односно покрајински орган управе надлежан за послове управе ". 

Члан 4. 

У члану 9. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи : 

" Кандидати са територије дп Војводине захтев за полагање правосудног 

испита подносе покрајинском органу управе надлежном за послове управе". 

Члан 5. 

У члану 11. у ставу 1. на крају реченице брише се тачка и додају се речи: "а 

за територију дп Војводине о захтеву одлучује функционер који руководи 

покрајинским органом управе надлежним за послове управе". 

Члан 6. 

У члану 14. став 3. на крају реченице брише се тачка и додају речи : 
"односно функционер који руководи покрајинским органом управе надлежним за 

послове управе. " 

Члан 7. 

у члану 27. иза става 2. додаје се нови став који гласи: 
"Функционер који руководи покрајинским органом управе надлежним за 

послове управе издаје уверење о положеном правосудном испиту кандидата који 

су правосудни испит полагали пред Испитним одбором који је он образовао ". 

Члан 8. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије " . 
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. Vстаl3 НИ основ :за ДОНОШЕн,е Закона садржаf- је у Ч .lану 73. тачка , 2, 
':!стааа Републике Србије где је ут ;зрђено да Народна СI{упuпина ДОНОСИ Законе , 

друге ПРЈпи :::е l' опште акте, и члан 109. став 2. Устава Репубпике Србије I\ојим је 
утврђено да Република Србија l'iOже Эаконом поверити а.утономној ГlокрајИНI1 
врешење послова и:з оt<: вира своји : < права и дужности И пренети јој средства за 

те послове. 

ИЗМНЈе 3аю)на о праВОСУДНOIlil испиту се предлажу ~:.ади омогућавања 

дипломираним правницима t<оји су по закону стекли право на полагање 

правосудног испит а, да ова.ј Io/спtlТ гюлажу пред ИСПИТНЊ\I\ одбором који б и 
образовао Г10коај ински фУНlщионе р који руt<ОВОДИ Покрајинским органом управ(з 
надлежан за ПОСЛОЗ8 управв , ПРЕЏЏЮЖI~НИМ допунама овог закона, постигло 6и 

се ДОСЛЕ!ДНО приврэмено начело Е!фИI<аС:НОСТИ и (жономично(:ти У ОСТElаривању 

права грађана са територије дп Војводине . 

у члану 1. Предлога зако на .0 допунама Эакона о правосудном испиту 
првдлаже се да эа полага.ње П :Јаsосудног испита Испитни одбор образује 

функционер који руководи ПокрајllНСКИМ органом управе надлежним за. ПОСЛОВI:! 

управе за п~риторију дп ВОјВОдин€!, (у даљеr,n тексту : надлежнv. фУНКЦИGнер). 

у члану 2, порвд заКОНС I~ОГ овлашћења да Испитне одборе образујtО! 
министар правде овим допунама овлашћује сеи надлеЖНI1 функционер да 

Испитне одборе образује за територију АЛ Војводине. 

у члану 3. даје се овлашћење да распоред рада Испитног одбора 33 

територију дп ВОјв,)дине одређује надлежни ФУНI<ционер. 

Чланом 4, ypeђE~HO је питањв 110дношења заХТЕ'ва за полагање 

,1paBOCYДOHO !- испита односно да за lослени са територијв дп Војводине тај захтев 
подносе по~;раiИНСI<ОМ органу управе надлежним за послове управе, 

Чланом 5. предлаже се да надЛt;iЖf и фунщионер решењем одлучује о 
.захтеву за гюлагање правосудног ~IСГ1ита, 

Члан 6. доследно прати принцип преноса одговарајућих овлашћења на 
функционера који руководи покрајинским органом управе надлежним за послове 
управе. 

у члану 7. предложеним решењем даје се овлашћење надлежном 
функционеру да издаје уверење о положено м правосудном исп~ту. ' 

ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

За спровођење овог Закона, нису потребна додатна финансијска средства 
из буџета Републике Србије. 
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ОДРЕДБiЕ 3;ДКОНА О ПРАВОСУДНОМ испиту КОЈЕ СЕ ДОПУЊУЈУ 

Члан б 

Министар прг.вде 06РСiэује И ':;ПИТНV! одбор иэ редова ис;тш-<нут 1;( правника 
с положени м правосудним испитоw;. 

Проф,:;-сор правног фа~:ултега на позитивноправном предмету може бити' 

члан Испитнсг одбора и ако НЕ,ма п ·:,ложени правоС)'дни испит . 

Ре_uењеГ\'1 о 06разован>у ИСIlИТНОГ одбора одређују се и преДМЕПИ које 

њ егови ЧГ,сНCtl:1И испитују. 

Члан 7. 

Министар правде може 06раовати Blo'lWe ИСПИТНi1Х одбора. 

Мvlнис:тар правде мо не сазват н чланове СВИХ испv,ПIИХ одбора ради 

разматра.ња питања од эначаја за оствари вање сврхе правосудног испита . 

Члан 8. 

Распоред рада ИСПИТНОГ одсюра одређује министар правде. 

АДlV1инистративнв послове за Испитни одбор оба:зља Министарство 
правде. 

Члан 9. 

Захтев за полагање правосудног испита ПОДНОСИ се МинистаРI~ТВУ правде . 

Уэ зэп€'в кандидат ПР ~/1ЛаЖЕ ! ДOlшзе за полагање праЕЮСУДНОГ испита. 

Члан 11 . 

Минис:тар прз.вде реШ8њем ()длучуј€: о заХТElI3У эа 110лагање пра130СУДНОГ 

испита. 

Рншење се доставља кандидат,!" а Эf«) је пола'-ан.е одобрено - и 
председник)' ИСШ1ТНОГ одбора. 

Члан 14. 

Писмене радове који су оцењени са "одлично" и "добро" прегледа филолог. 
Филолог оцењује правилност изражавања, јасноћу израза и језичку културу 

кандидата са "одлично" и "добро". 

Филолога одређује министар правде. 

Члан 27. 

О положенм правосудном испиту издаје се уверење.Уверење издаје и 
његову садржину прописује министар правде. 
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