AСОЦИЈАЦИЈА ПРАВОСУДНИХ САВЕТНИКА СРБИЈЕ
ПРИМЕДБЕ НА ПРАВИЛНИКЕ О ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА
СУДИЈСКИХ И ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА („Сл.гласник РС“, бр. 92/2017)

Поводом доношења Правилника о поступку
пријема судијских и тужилачких
приправника („Сл.гласник РС“, бр. 92/2017) (у даљем тексту Правилник), Асоцијација
правосудних саветника Србије износи примедбе, како на његов начин доношења, тако и на
садржину.
Наиме, приликом доношења наведених Правилника, нису консултоване надлежне
правосудне институције, првенствено судови и тужилаштва, као институције у којима би будући
приправници требало да буду примљени, али и струковне правосудне организације, које би, као
организаце лица која већ обављају стручне послове у области права, својим предлозима допринеле
утврђивању правичнијег начина избора судијских и тужилачких приправника, заснованом на
принципу постигнутог академског успеха и личног усавршавања појединца.
Правилник садржи одређене нелогичне и неправичне одредбе, које, у случају њихове
stricto sensu примене, могу да доведу до негативне селекције судијских и тужилачких
приправника, а самим тим и будућих носилаца правосудних функција.
Тако, Правилником се занемарује чињеница да у судовима и тужилаштвима већ ради
велики број приправника-волонтера, који на добровољној основи, без икакве новчане накнаде,
обављају разноврсне стручне послове, од послова који спадају у делокруг судијских и тужилачких
приправника, до послова који спадају надлежност стручних сарадника, па и судија и заменика
јавних тужилаца. Њихова решеност да се управо у судовима и тужилаштвима стручно
усавршавају, године волонтирања у обављању послова за правосудне институције, као и већ
постигнут ниво стручне оспособљености, морају бити узети у обзир приликом саме селекције
судијских и тужилачких приправника.

Члан 6 став 2 Правилника између осталог прописује да у поступку пријема, кандидат стиче
максимално 100 бодова, од чега 40 на основу успеха на основним академским студијама права, а
60 на основу резултата пријемног испита. Члан 7 Правилника између осталог прописује да се
успех на основним академским студијама права вреднује тако што се просечна оцена изражава
целим бројем и првом децималом, па се за просечну оцену 6,0 добија 0 бодова, а за сваку следећу
вишу децималу по 1 бод тако да се за просечну оцену 10,0 добија 40 бодова.
Из наведеног члана Правилника произлази да се у поступку пријема судијских и
тужилачких приправника вреднује само просечна оцена са академских студија, при чему она не би
требала да буде једино мерило приликом пријема судијских и тужилачких приправника, поред
бодова оставрених на пријемном испиту. Поред просечне оцене са академских студија у збир
бодова требало би уврстити и дужину студирања, а као додатно вредновање и мастер академске
студије или пак докторске студије, односно студије за специјализацију знања.
Такође, правосудни органи, приликом селекције кандидата морају да узму у обзир и врсту
универзитета на коме је кандидат стекао диплому и да предност дају оним универзитетима, на
којима је кандидат финансиран од стране државе, јер као пословдавац, држава управо треба да
одабаре оне кандидате у које уложила средства.
При свему томе судови и тужилаштва су фактички искључени из поступка пријема
судијских и тужилачких приправника и сведени на административну службу Парвосудне
Академије.
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