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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
-министру Николи Селаковићу-

Високи савет судства је  на седници одржаној 03. јуна 2014. године разматрао положај 
судијских помоћника, с обзиром да је уочено да у правилницима о уређењу и 
систематизацији радних места у судовима постоји неусклађеност приликом прописивања 
потребних услова за радно место судијских сарадника са одредбом члана 59. став 2. Закона 
о судијама Закона о уређењу судова и једногласно донео закључак да се Министарству 
правде упути допис како би се отклониле уочене неусклађености.

Одредбом члана 59. став 2. Закона о уређења судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 
104/09, 101/10,31/11,78/11, 101/11 и 101/2013) прописаноје да звање судијског сарадника 
може стећи лице које има положени правосудни испит, а звање вишег судијског сарадника 
лице које после положеног правосудног испита има најмање две године радног искуства у 
правној струци.

Одредбом члана 40. став 1. алинеја 3. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за 
опис радних места државних службеника („Службени гласник РС“, бр. 117/05, 108/08, 
109/09, 95/10 и 117/12) прописано је  да се радна места судијских помоћника разврставају у 
звања која су одређена Законом о уређењу судова и та звања уподобљавају звањима из 
Закона о државним службеницима тако што се звање судијског сарадника уподобљава 
звању саветника.

Одредбом члана 38. став 2. Закона о државним службеницима(„Службени гласник РС“, 
бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) прописано је да за рад на пословима у 
звању саветника државни службеник мора да има најмање три године радног искуства у 
струци, који услов је  и прописан у правилницима о уређењу и систематизацији радних 
места у судовима.



Како Закон о уређењу судова као једини услов за стицање звања судијског сарадника 
прописује положен правосудни испит, без навођења година радног искуства у правној 
струци, потребно је  да Министарство правде предузме мере из своје надлежности, у циљу 
усклађивања правилника о уређењу и систематизацији радних места у судовима са 
одредбама Закона о уређењу судова и о предузетим мерама обавести Високи савет судства.
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