
 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

са састанка радне групе за израду Нацрта закона који уређује положај запослених 

 у правосудним органима 

 

 

 

Састанак  радне групе одржан 31. јануара 2017.године, са почетком  у 10 часова. 

 

 

 Састанку су присуствовали: Зоран Балиновац, помоћник министра, 

Сектор за нормативне послове, Мирјана Павловић начелник Одељења за припрему 

прописа и европске интеграције, Високи савет судства, проф.др. Зоран Ивошевић, 

Синдикат запослених у правосудним органима Србије, Душан Ћерковић, синдикат 

организација правосудних органа Србије, Жељко митровић, члан Извршног одбора 

Асоцијација слободних и независних синдиката -Управа за извршење кривичних 

санкција,  Славица Јелача, помоћник министра, Сектор матерјално-финансијско 

пословање, Весна Ковачевић, шеф Одсека за кадровске и аналитичке послове и  

Љиљана Станковић, сарадник, Одсек за кадровске и аналитичке послове. 

 Састанку није присуствовао судија Матија Радојичић, члан Високог 

савета судства.   

 Састанак је отворио Зоран Балиновац,  навео је да у окружењу нема 

посебаног Закон који уређује положај запослених у правосуђу, да је циљ Закона да се 

запослени у правосудним органима издвоје из општег службеничког корпуса.  Прво 

питање би било шта је обим  Закон, који је циљ и које делове треба уредити и као и 

питање на кога би се односио Закон: а) да ли на државне службенике и намештенике и 

б)  да ли би се односио на обе врсте правосудних органа судове и јавна тужилаштва.  

 Славица Јелача –смарта да будући Закон треба да уреди положај 

запослених у правосудним органима, а да синдикат као представник запослених,  

најбоље  познаје проблеме у правосуђу, да би требало да назначе које су то 

специфичности и посебности које би требало  издвојити и  посебним  Законом уредити.     

 Зоран Ивошевић је рекао да поред општег  Закон о раду који важи за сва, 

постоји посебан Закон за запосленима у државним органима и то је Закон о државним 

службеницима и намештеницима, а да Закон о уређењу судова и  Закон о јавном 

тужилаштву  имају неколико одредаба  везаних за судијске односно тужилачке 

помоћнике, тако да би и за запослене требало увести Lex specialist. Назначио је да се 

положај намештеника у суду разликује од положаја намештеника у јавном 

тужилаштву, на пример дактилограф је намештеник у јавном тужилаштву, а у суду је 

записничар државни службеник, ако има таквих разлика  треба их исправити. Циљ 

закона је да запослени који раде исте послове, треба да имају исти положај. Приложио 

је матерјал Слађанке Милошевић, председнице синдиката правосуђа Србије и то : 

„Ставови синдиката о прописима који се односе на примања запослених“  и „ Предлог 

за правилнији обрачун накнада за рад запослених у ИКТ служби“ .    

 Весна  Ковачевић је  објаснила да нема разлике између намештеника у 



суду и намештеника у јавном тужилаштву,  разлика постоји између записничара који 

су државни службеници  и  дактилографа који су намештеници. Министарство државне 

управе је 2015. године покренуло пројекат којим би се уредио систем запослених у 

државној управи, направљен је Каталог радних места. Ступање на снагу Каталога је 

одложено за годину дана. У Каталогу су радна места  разврстана у 7 категорија.  Радна 

места која постоје у суду и у јавном тужилаштву су разврстана у тих седам категорија, 

зависно од врсте посла, да ли су то финансијски послови, информатички, кадровски, 

административно-технички, једино су радна места судијски и тужилачки помоћник 

посебно приказана и једино су ова места била другачија и специфична по свом опису 

па су препозната као посебна. 

  

 Славица Јелача је назначила да апсолутна независност судова и јавних 

тужилаштава треба да постоју у вођењу поступака и у доношењу одлука, али не сме ни 

један од тих органа или запослених да буду независни од закона, јер би довело до  

урушења система,  сложила се да за исте послове треба да постоји иста накнада. 

 Мира Павловић сматра да је потребно утврдити  специфичности које 

постоје у односу на Закон о раду и Закон одржавним службеницима и намештеницима 

и те специфичности или посебности је потребно другачије уредити новим Законом, а у 

складу са целокупним системом. Додала је да у окружењу  не постоје посебан Закон 

који регулише права и обавезе запослене у правосудним органима.  

 Душан  Ћерковић је приложио „Закон о службеницима и 

намјештеницима у правосуђу Брчко дистрикт БиХ“, као једини Закон у окружењу који 

је посебно уредио положај запослених  у правосуђу.  Навео је да постоје велике 

разлике у правима државних службеника и намештеника, потребно је да се прва 

намештеника мало приближе правима државних службеника, да би нови закон требало 

да се односи само на запослене у судовима и јавним тужилаштвима и да  буду два 

Закона и то: Закон о службеницима у правосуђу и Закон о платама запослених у 

правосуђу. Сада постоје  више под законских аката па сматрају да би све требало 

преточити у ова два  Закона, како би било јасније и прецизније. 

 Жељко Митровић из Управе за извршење кривичних санкција је рекао да 

се они залажу да добију назив судска полиција и да буду овлашћена лица, а не део 

администрације.  

 Зоран Ивошевић сматра да Закон не мора бити велик, могу бити и 

десетак одредаба, али да је  важно да се исправе неједнакости уколико постоје. 

 Зоран Балиновац је предложио да се у нови Закон унесу одредбе које би 

предвиделе да  конкурс за избор судијских односно тужилачких приправника расписује 

Министарство правде, као и да Министарство правде формира комисију која би 

проверавала способности кандидата, доносила одлуку о пријему и распоређивању.  

 Зоран Балиновац је закључио да нови Закон треба уредити тако да: 

 а) управа 

- у оквиру управе је радно место судијски и тужилачки помоћник као општи назив, и 

ово радно место се  разврстава у три звања, судијски сарадник, виши судијски 

сарадник и судски саветник и не треба их уподобљавати са звањима из Закона о 

државним службеницима и намештеницима. 

-да  звање судски саветник могу да имају запослени у апелацијама, као и органима 

републичког ранга 

- да се секретар суда или јавног тужилаштва бира из редова судијских односно 

тужилачких помоћника 

- секретар у Врховном Касационом суду и Републичком јавном тужилаштву буде у 

положају 



б) остали запослени 

в) намештеници 

 Договорено је да се радни матерјал који су чланови радне групе 

приложили, скенира и проследи свим члановима радне групе, као и да се за следећи 

састанак припреме описи радних места за судијске и тужилачке помоћника из Каталога 

радних места. 

 

Састанак је завршен у 13.30 сати и нови је заказан за 22. фебруар 2017.године у 10 

сати. 

 

 

  

       Секретар радне групе 

       Љиљана Станковић 

  

 

 

 


