
 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРАВОСУДНИХ САВЕТНИКА СРБИЈЕ ЗА 2015 

ГОДИНУ 

 

Увод 

 

 Асоцијација правосудних саветника Србије (у даљем тексту АПСС) је основана 

21.01.2014.године са идејом да се залаже и избори за побољшање радноправног и статусног 

положаја судијских и тужилачких помоћника, али и дипломираних правника који су 

запослени у државним органима и независним институцијама Републике Србије. 

 

 Током 2015.године АПСС је функционисала преко привремених органа, а њихов рад је 

био усмерен на остваривање неколико радних циљева: 

 - огранизација основне инфраструктуре неопходне за нормално функционисање 

АПСС као струковног удружења; 

 -   промовисање АПСС као струковног удружења и ширење организационе мреже; 

 - остваривање контакта са другим струковним и синдикалним удружењима и 

организацијама заинтересованим за сарадњу; 

 -   укључивање у рад радних група ВСС, ДВТ и Министарства правде; 

 -   активности на остваривању основних циљева АПСС. 

 

 Привремени органи АПСС су током 2015.године успели да испуне већи део задатака  

постављених у сврху остваривања напред наведених циљева. Међутим, неки задаци су само 

делимично остварени, због чега ће у наредном периоду бити неопходно додатно и 

непосредно ангажовање чланова АПСС, посебно оних у руководећим структурама. 

 

1. Организација основне инфраструктуре АПСС 

 

 АПСС се, као нова организација, већ на почетку суочила са препреком – недостатком 

материјалних средстава за рад. И поред тога, руководство АПСС је, имајући у виду тежак 

материјални положај потенцијалног чланства, мале плате и околност да одређен број њих 

волонтира, одлучило да чланарине и даље буду минималнe – 200,00 динара и да се у 

наплаћивање истих уђе поступно, а да за почетак рад удружења финансирају из личних 

донација. Без обзира на ограничена средства и могућности, АПСС је, као млада струковна 

организација, успела да реализује највећи број радних задатака, које је било неопходно 

остварити не би ли се поставили темељи за даљи рад и ангажовање. 

 

 Даље, АПСС је, је наставила са радом, агитовала потребан број чланова. У највећем 

проценту у правосудним органима са надлежности територије града Београда. Разлози за то 

су били вишеструки, како објективни -  на територији града Београда се налази велики број 

судова и тужилаштава, неки од њих су највећи на територији Р.Србије итд., тако и 

''субјективни'' - АПСС није располага средствима којима би могла да финансира пут ван 

Београда ради промоције због учешћа у круцијалним радним групама ВСС, ДВТ и 

Министарства правде које су се тицале најбитнијих статусбних питања за судијске и 



 

 

јавнотужилачке помоћнике које су у диретној вези са циљевима АПСС. И поред 

многоструких ангажовања у радним групама мрежење АПСС је у највећој мери испуњен. 

АПСС је успела да у своје редове учлани одређен број колега из скоро свих судова и 

тужилаштава који постоје на територији Београда (ВКС, Управни суд, Апелациони суд у 

Београду, Виши суду Београду, Привредни Апелациони суд у Београду, Привредни суд у 

Београду, Први и Други суд у Београду, Трговински суд, ТОК, Више јавно тужилаштво у 

Београду, Прво и Друго основно јавно тужилаштво у Београду). Такође, остварени су и 

контакти са колегама који раде у АПР, Уставном суду, Привредном апелационом суду у 

Београду, Националној служби за запошљавање, јавним правобранилаштвима. У рад АПСС 

су се укључиле колеге из разних правосудних органа, с тим што је, због највећег броја 

чланова, окосница постао Апелациони суд у Београду, Виши суд у Београду и Више јавно 

тужилаштва у Београду. 

 

 С обзиром на модерне друштвене тенденције и коришћење модерних технологија у 

свим друштвеним аспектима, АПСС је свој рад, у прво време, поред рада на терену, 

организовала и кроз активности на друштвеним мрежама, користећи их као бесплатне 

платформе за промоцију. У ту сврху су израђени профили na Facebooku i Twitteru. 

 

  Сајт АПСС и одржавање истог успешно функционише, а остварени суд и контакти са 

појединцима и организацијама које имају сајтове и блогове у смеру постизања договора о 

међусобној сарадњи и директном приступу. 

 

 Ради даљег побољшања рада АПСС, за наредни период се планира формирање 

редовних органа АПСС, отварање поштанског претинца, проналажење простора за рад и 

ангажовање лица за техничку подршку, све сходно расположивим средствима и материјалним 

могућностима. 

 

2. Промовисање АПСС као струковног удружења и ширење организационе мреже  

 

 Овај задатак смо наставили и у 2015 години а који је постављен са идејом да се што 

више друштвено релевантних субјеката и колега упозна не само са чињеницом да је АПСС 

основана, већ и са њеним основним циљевима и идејама.  

 

 Поред промоције путем друштвених мрежа, о чему је напред већ речено, у том смислу 

се, колоквијално речено, ''деловало на још неколико фронтова'': 

 непосредно промовисање АПСС кроз личне контакте и познанства и ширење 

мреже АПСС ван територије града Београда; 

 представљање АПСС у државним органима и институцијама (ВСС, ДВТ, управе 

судова, тужилаштава и других државних органа итд); 

 представљање АПСС у међународним организацијама и институцијама (ОЕБС, 

представници амбасада и др.). 

 

 Суочено са ограниченим ресурсима, руководство АПСС је одлучило да и у 

2015.години ограничи активности на остваривању задатака везаних за непосредну промоцију 

АПСС и ширење организационе мреже. Стога се промоција АПСС међу заинтересованима 

свела на то да активни чланови, када и где год то могу, представљају циљеве и идеје АПСС, 



 

 

не би ли на тај начин упознали што већи број колегама са истима и повећали број чланова и 

симпатизера.  

 

  Задатак представљања АПСС у радним групама у 2015.години ВСС, Министарства правде 

је успешно остварен уз максималан напор и ангажовање Жака Павловића, Наде Ђорђевић и 

Нине Ницовић. Са задовољством можемо да кажемо да је радна група ВСС за израду 

Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за оцењивање рада судијских 

помоћника, прихватила велики број предлога АПСС. Радне групе Министарства правде које 

се тичу анализе положаја судијских помоћника, које је изузетно представљала колегиница 

Нада Ђорђевић, су успешно завршене и њихове смернице су усвојене у  Националну 

стратегију реформе правосуђа.  

 

    Задатак представљања АПСС у међународним организацијама и институцијама (ОЕБС, 

представници амбасада и др.) је успешно остварен, Представници АПСС су имали већи број 

сусрета са представницима међународних органа, организација и институција, као и са 

представницима амбасада великог броја земаља, о чему су на сајту и фејсбук профилима дати 

одговарајући извештаји, а које су пропратили и медији. У оквиру тог задатка је остварена 

добра сарадња са мисијом ОЕБС за Србију, а представници релевантних међународних 

институција и амбасада су упознати са идејама, циљевима и радом АПСС. Такође, 

руководство АПСС је имало већи број сусрета са међународним представницима који се баве 

реформом правосуђа у Србији, а присуствовали су и већем броју конференција и семинара 

организованим у ту сврху, о чему такође постоје извештаји на сајту и фејсбук профилима.  

 

      Задатак заступљености АПСС у медијима је успешно остварен у 2015.години са 

текстовима који су редовно пратили значајне активности и достигнућа АПСС, што је 

објављено на сајту, фејсбук и твитер профилу АПСС. 

 

        Остварена је успешна сарадња са НВО Партнери за демократске промене Србија током 

које се радило на пројекту израде Правилника за анонимизацију судских пресуда уз учешће 

представника АПСС Нине Ницовић која је допринела истом поготово са аспекта задатака 

судијских помоћника. 

 

     Ради даљег побољшања рада АПСС, за наредни период се планира знатно повећање 

активности на ширењу организационе мреже и промовисању АПСС. Такође се планирају 

сусрети са Министром правде, представницима Правосудне академије и других државних 

органа, са циљем потпуног увршћивања АПСС као струковног удружења у све значајне 

активности везано за правосуђе, отварања разговора о коначном решењу статусног и 

радноправног положаја дипломираних правника са положеним правосудним испитом и свим 

другим питањима. Уз то, планира се наставак добре сарадње АПСС са релевантним 

међународним институцијама и представницима, надлежним за мониторинг реформе 

правосуђа у Р.Србији. 

 

3. Остваривање контакта са другим струковним и синдикалним удружењима и 

организацијама заинтересованим за сарадњу 

 

 Задаци који су постављени у вези са овим циљем су успешно остварени. 



 

 

Представници АПСС су остварили контакте са већим бројем струковних удружења, 

организација и синдикалних подружница и договорено је уговарање активне сарадње. Поред 

сусрета који су уговорени за наредни период и о чему ће бити дати детаљни извештаји на 

сајту, очекује се потписивање конкретних протокола о сарадњи са одређеним бројем 

струковних удружења и синдиката. 

 

 Поред тога, остварени су и контакти са организацијама и појединцима који се баве 

конкретним пројектима у области правосуђа. Међутим, ради реализације конкретне сарадње 

на изради пројеката и остваривању истих, потребно је оформити конкретне редовне органе 

АПСС и конкретније ући у остваривање таквих задатака. 

 

 На крају, потребно је истаћи да је, у оквиру овог циља, сарадња са званичним 

удружењима судија и тужилаца могла бити конкретнија. Са Друштвом судија Србије, АПСС 

је остварио контакт и имао сусрете, који су резултирали учешћем на неколико конференција. 

Са друге стране, АПСС је са представницима Удружењем тужилаца имала један сусрет.  

 

 Ради даљег побољшања рада АПСС, за наредни период се планира активнији рад на 

сарадњи са другим удружењима и организацијама, потписивање конкретних протокола и 

споразума о сарадњи, знатно продубљивање сарадње са Друштвом судија и оставривање 

конкретнијих контаката са Удружењем тужилаца. Такође се планира остваривање контаката и 

са другим струковним удружењима, како на територији Р.Србије, тако и ван ње. На крају у 

плану је и формирање органа, кроз који ће се чланови активно укључити у сарадњу са другим 

организацијама ради израде одређених пројеката. 

 

4. Укључивање у рад радних група ВСС, ДВТ и Министарства правде 

 

 Сви задаци у вези са овим циљем су у потпуности остварени, а АПСС је активно 

учествовала у раду скоро свих радних група које су формилари ВСС и Министарство правде. 

У већини случајева, чланови АПСС су у радним групама учествовали као преставници 

удружења, а у две радне групе су узели учешће као представници органа у којима раде. 

Имајући у виду да су одређене радне групе, а које су се тицале статуса судијских помоћника, 

биле раније формиране од стране ВСС, остаје да се прати формирање радних група ДВТ који 

би се тицале статуса тужилачких помоћника.  

 

5. Активности на остваривању основних циљева АПСС 

 

 Током 2015.године, АПСС је успела да дефинише улогу, рад, положај и значај које 

судијски и тужилачки помоћници, као дипломирани правници са положеним правосудним 

испитом, имају у раду српског правосуђа, али и положај свих других колега које не раде 

непосредно у српском правосуђу. Поред свакодневних активности које наизглед нису од 

таквог значаја да би биле појединачно набрајане у овом извештају, урађено је и неколико 

ствари које завређују да буду посебно истакнуте. 

 

 АПСС је са својим пресдавником Жаком Павловићем имао састанак са Министром 

правде Николом Селаковићем на којем је уговорено учешће представника АПСС за израду 

Правилника о критеријумима и мерилима за избор судија који се први пут бира на функцију а 



 

 

имајући у виду Примедбе које је АПСС благовремено доставио свим надлежним органима, 

као и струковним удружењима и међнародним организацијама, на измене и допуне Закона о 

судијама, Закона о јавним тужилаштвима и Закона о Правосудној академији којим се опет 

дискриминишу судијски и јавнотужилачки помоћници приликом конкурисања на судијску и 

јавнотужилачку функцију. О том састанку су извештавали и медији што је објављено на сајту 

АПСС. 

 

       Са друге стране, застој у раду Правосудне академије, који је последица измена закона о 

тој институцији, губитка просторија, али и предходног непотпуног спровођења закона од 

стране саме те установе, онемогућиле су да дође до сусрета са директором исте, тако је и тај 

сусрет померен за 2016.годину. Имајући у виду такву ситуацију, одлучено је да се и састанци 

са управама судова и тужилаштава одрже касније. При томе, потребно је изразити посебну 

захвалност председнику Апелационог суда у Београду, судији Душку Миленковићу, који је 

свакој молби АПСС изашао у сусрет и омогућио да то удружење превазиђе почетне 

потешкоће у раду. 

 

Стање финансија и закључак 

 

 АПСС је од почетка заузела став о добровољности, како у вези приступања у  

чланство, тако и у вези наплате чланарине. Тренутно чланарину плаћа шездесетак чланова, 

при чему смо имали разумевања за волонтере и људе који су након истека уговора на 

одређено време остали у тешкој материјалној ситуацији. На рачуну тренутно има око 

81.000,00 динара. Једини трошкови које је АПСС платила из својих средстава су везани за 

трошкове одржавања сајта -око 3.000,00 за регистрацију домена и годишњи хостинг, а 

3.000,00 се месечно издваја за његово одржавање, и издвојена средства потребна за 

електронски потпис за пореску управу у износу од 4.392,00. 

 

 Побољшање рада АПСС у наредном периоду изискује посвећеније ангажовање 

чланства, јер су, на жалост, планиране активности везане за саму организацију структуре, 

мреже и активан рада удружења директно зависне од средстава којима АПСС буде 

располагала, при чему је све то условљено и већим бројем чланова. Јер, једино је активним 

приступом и конкретним радом могуће побољшати статусни и радни положај дипломираних 

правника са положеним правосудним испитом, што је у крајњој линији и основни разлог због 

ког је АПСС и основана. 

 

 

 

 У Београду,  

 

 21.12.2016.године   

 

 

 

Председник Привременог Председништва АПСС 

виши судијски саветник 

Жак Павловић 


