
У П О З О Р Е Њ Е  
 
Поштоване колеге,  
 
обавештавамо Вас да су два члана УО УСТП током јануара поднела оставке на 
функције које имају у Удружењу и истовремено се исчланили из Удружења. 
Непосредно након исчлањења, дана 30.01.2014. године, наведени чланови 
регистровали су у АПР-у ''Асоцијацију правосудних саветника Србије'', што 
довољно говори о томе да је њихов излазак из Удружења детаљно планиран и 
организован. Сада покушавају да ослабе УСТП изнутра, позивајући чланове УО 
УСТП да пређу у асоцијацију, у нади да ће тако привући чланство и симпатизере 
УСТП-а. Како у томе не успевају, окрећу се градовима до којих УСТП још увек 
није стигло из крајње објективних разлога, сматрајући да ће тамо имати предност. 
 
Упозоравамо све судијске и тужилачке помоћнике и приправнике, да се асоцијација 
по нашем мишљењу основала само са једним циљем – да покуша да ослаби отпор 
који су Правосудној академији и Министарству правде и државне управе успешно 
пружили помоћници и приправници окупљени искључиво око идеја УСТП, а који 
је за многе чиниоце у правосуђу потпуно неочекиван. Како је свима постало јасно 
да је УСТП велика препрека на путу спровођења одређених идеја, сада се иде на 
плурализам удружења и формира се друга организација, која ће неупоредиво боље 
сарађивати са Министарством правде и државне управе и подржати нарушени 
концепт Правосудне академије. 
 
У прилог томе довољно говори информација коју су нам проследиле наше колеге, 
да министарство правде планира састанак са представницима асоцијације колико 
следеће недеље, иако је основана пре две недеље, док се представници нашег 
Удружења не могу сусрести са предстваницима министарства чак ни на маргинама 
јавних скупова, док о састанку нема ни говора, иако постојимо више од годину 
дана. Такође, да нам не би веровали на реч, сами се уверите на сајту АПР-а 
(матични број асоцијације је 28134096) да је први циљ асоцијацијације 
''Уподобљавање судијских/тужилачких помоћника и других дипломираних 
правника са положеним правосудним испитом који су до промене законске 
регулативе стекли услов за избор на судијске и јавнотужилачке функције са 
полазницима Правосудне академије који су положили завршни испит'', што Вам 
довољно говори о томе да на она на првом месту заступа идеју поделе помоћника 
на оне који су имали услов пре ступања на снагу Закона о Правосуној академији, 
који би били изједначени са свршеним полазницима академије и оне помоћнике 
који тада нису имали услов, због чега би по логици ствари морали да полажу 
завршни испит на Академији, што је након одлуке Уставног суда постало немогуће, 
те да нам међусобно супротставе интересе и унесу раздор и поделе. На њихову 
несрећу, а захваљујући томе што смо се одувек борили једнако за све помоћнике и 
приправнике, са последњом одлуком Уставног суда, примарни циљ асоцијације је 
беспредметан.   
 



На основу иницијативе за оцену уставности коју је поднело Удружење 
судијских и тужилачких помоћника Србије, Уставни суд Србије дана 12. 
фебруара 2014.године донео одлуку да покрене поступак за утврђивање 
неуставности Закона о јавном тужилаштву и то одредбе која се односи на 
избор заменика јавних тужилаца, која је уподобљена  одредбама Закона о 
Правосудној академији, за које је Уставни суд Србије пре неколико дана оценио да 
су противуставне. 
 
Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије ограђује се од свих 
активности ''Асоцијације правосудних саветника Србије'', и УПОЗОРАВА да 
са наведеном асоцијацијом није закључен било какав споразум о сарадњи. 
 
Удружење наставља да штити права и интересе свих судијских и тужилачких 
помоћника, приправника и волонтера.  
 
 
                С' поштовањем,  
                       Ненад Стефановић 


