ХРОНОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ АПСС ЗА 2014 ГОДИНУ

ЈАНУАР 2014
31.01.2014.године АПСС је, на позив ОЕБС, учествовао на трибини под називом
"Анатомија српског правосуђа".

ФЕБРУАР 2014
05.02.2014.године представници АПСС су имали састанак са правним саветником
Делегације Европске уније у Србији, Мирјаном Цветковић, којом приликом су
представили Асоцијацију и предлоге решења за превазилазење проблема избора за
саветничке функције.
06.02.2014.године представници АПСС су имали састанак са шефом одељења за
владавину права и људска права ОЕБС, Романом Швајгер, на којем су представили
циљеве Асоцијације.
10.02.2014.године представници АПСС су на састанку у просторијама Делегације
Европске Уније у Србији, изложили експертима ЕУ - судији Франк Рихтеру, судији
Маурицио Салустру и званичнику Европске Комисије Пер Иболду, суштину проблема
судијских и тужилачких саветника и понудили три предлога решења за превазилажење
тренутне ситуације.
13.02.2014.године представници АПСС су одржали састанак са колегама из Привредног
суда на којем су представили циљеве као и предлог решења за постојећи статус
помоћника. Истог дана је дато саопштење поводом Одлуке Уставног суда о Закону о
правосудној академији
25.02.2014.године представници АПСС су имали састанак са представницима Светске
банке на којем су објаснили проблем везан за статус судијских и тужилачких помоћника.
26.02.2014.године у дневном листу Данас је објављен новински чланак ''Заустављена
(не)једнакост'' у коме су представници АПСС појаснили догађаје везане за одлуке
Уставног суда као и могућа решења за постојећи статус помоћника.

МАРТ 2014
05.03.2014.године, представници АПСС су одржали састанак са колегама из судова и
јавних тужилаштава из Крагујевца, Краљева и Велике Плане на којем су изложили циљеве

Асоцијације, предлоге решења за постојећи статус помоћника као и реаговања
медјународних организација на проблеме са којима се суочавају помоћници у
свакодневном раду.
12.03.204.године, представници АПСС су одржали састанак са Председницом Друштва
судија Србије, судијом Драганом Бољевић, на којем су представили циљеве Асоцијације,
предлоге решења за постојећи статус судијских и тужилачких саветника и помоћника као
и могућ правац у којем би два струковна удружења сарађивало.
20.03.2014.године, представници АПСС су присуствовали округлом столу организованом
од стране Светске банке на тему квалитета, ефикасности и доступности правде у Србији.
27.03.2014.године представници АПСС су имали састанак са Амбасадором Холандије у
Србији и секретаром Амбасаде задуженом за владавну права, на којем су изложили
циљеве Асоцијације, предлоге решења као и најновија дешавања везана за статус
правосудних помоћника у српском правосуђу.
28.03.2014.године је, по одлуци Комисије Министарства правде и државне управе,
именован представник АПСС у радној групи за израду смерница за реформисање и развој
Правосудне академије.

АПРИЛ 2014
01.04.2014.године, представници АПСС су имали састанак са председником Удружења
тузилаца Србије, на којем су представљени циљеви Асоцијације, предлог решења за
постојећи статус судијских и тужилацких помоћника, као и могућу сарадњу два струковна
удружења.
15.04.2014.године, представници АПСС су имали састанак са сталним правним
саветником Министарства правде САД и Јеленом Јолић, правним специјалистом, ОПДАТ,
Амбасаде САД у Србији, на којем су представили циљеве Асоцијације као и могућа
решења за постојеци статус саветника и помоћника у српском правосуђу.

МАЈ 2014
17.05.2014.године АПСС позива чланове да у склопу својих помогну грађанима
угроженим поплавама.
26.05.2014.године у дневном листу ''Данас'' је изашао текст под називом ''Правосудни
саветници траже проверу будућих тужилаца'' везан за активности АПСС поводом избора
носилаца јавнотужилачких функција.

ЈУН 2014
Представници АПСС су се састали са Првим секретаром Амбасаде Белгије у Србији и
представили положај судијских и тужилачких помоћника и своје предлоге решења.
Представници АПСС су се састали са Мирјаном Цветковић, правним саветником
Делегације ЕУ у Србији,
У дневном листу ''Данас'' је изашао текст о решењима АПСС за примену чланова 50 и 45
ЗПА.
Представници АПСС су имали састанак са Чедомиром Бацковићем, помоћником
Министра правде, на којем су представили усвојен предлог Асоцијације у погледу
примене члана 50 ЗПА, а који је уврштен у обавезне смернице за рад Правосудне
академије и нагласили потребу за што бржим и квалитетнијем решавању статуса
судијских и тужилачких помоћника.
АПСС је издала саопштење поводом ширења дезинформација да је у било ком трентуку
свог деловања пристала на завршни испит на Правосудној академији и позвала
заинтересоване да прочитају званичне смернице за будући рад Правосудне академије.

ЈУЛ 2014
Представници АПСС су учествовали на међународној конференцији посвећној обуци
судија и јавних тужилаца коју је организовало Друштво судија Србије и Удружење јавних
тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије.

АВГУСТ 2014
04.08.2014.године АПСС је позвала све заинтересоване колеге који су до
11.08.2014.године испунили услов за функцију судије, да конкуришу на оглас за избор
судија који је објављен у Сл. Гласнику РС 25.07.2014.године и упутила их на директан
линк ВСС на којем се налазио списак потребне документације.
19.08.2014.године дневни лист ''Данас'' је објавио текст о АПСС.

СЕПТЕМБАР 2014
17.09.2014.године АПСС је присуствовала округлом столу у организацији Друштва судија
Србије и Бироа за друштвена истраживања БИРОДИ на тему "Унапредјење интегритета
судова у Србији.
23.09.2014.године, АПСС је имала састанак са представницом УНДП везан за статус
судијских и јавнотужилачких помоћника.

ОКТОБАР 2014
22.10.2014.године АПСС је позвала све заинтересоване колеге који су испунили услов за
функцију судије, да конкуришу на оглас за избор и упутила их на директан линк ВСС на
којем се налазила одлука ВСС о попуњивању упражњених судијских места и списак
потребне документације.
25.10.2014.године АПСС је присуствовала оснивачкој скупштини Националног удружења
медијатора Србије, Са председником тог удружења Блажом Недићем је договорена
будућа.

НОВЕМБАР 2014
19.11.2014.године АПСС је присуствовала координационом састанку Агенције за борбу
против корупције са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друством, који је организован
у Палати Србије.
27.11.2014.године представници АПСС су имали састанак са Блажом Недићем,
програмским директором ''Партнери за демократске промене Србија'' и председником
Националног удружења медијатора Србије.

ДЕЦЕМБАР 2014
01.12.2014.године АПСС је имала састанак са Маурициом Салустром, вођом тима
пројекта ''Имплементација новог Законика о кривичном поступку Србије'' (који је
финансиран од стране ) и Аном Петровић, правним саветником пројекта.

