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ЗАПИСНИК СА САСТАНКА 

Други састанак Координационог тела за усмеравање активности у спровођењу 

препорука Групе држава за борбу против корупције (ГРЕКО) Савета Европе на техничком 

нивоу је одржан дана 19. јула 2018. године, на коме су присуствовали: 

1. Државни секретар Министарства правде, Радомир Илић; 

2. Изборни члан Високог савета судства из реда судија и члан координационог тела, 

Александар Пантић; 

3. Изборни члан Државног већа тужилаца и члан координационог тела, Татјана 

Лагумџија; 

4. Заменик представника Делегације Републике Србије у ГРЕКО, Савета Европе и 

Помоћник Директора у Агенцији за борбу против корупције, Милица Божанић; 

5. Саветник за европске интеграције у Државном већу тужилаца, Никола Ђекановић; 

6. Саветник у Министарству спољних послова, Иван Ценић; 

7. Заменик представника Делегације Републике Србије у ГРЕКО, Савета Европе и 

контакт тачка за рад координационог тела испред Министарства правде, Катарина 

Николић. 

Састанку није присуствовао Председник Одбора за правосуђе, државну управу и 

локалну самоуправу Народне скупштине и члан координационог тела - Петар Петровић, 

нити други представник Народне скупштине.  

Састанак је отворио Државни секретар, Радомир Илић  и захвалио се Државном већу 

тужилаца на достављеном тексту са информацијом о напретку у примени ГРЕКО препорука 

из своје надлежности, који ће служити као полазна основа за састављање Извештаја Р. 

Србије о предузетим мерама.   

Том приликом се присутнима обратила госпођа Татјана Лагумџија и обавестила да 

достављени текст садржи информацију ДВТ-а од октобра 2017. године, која покрива 

области из њиховог делокруга рада на које се односе ГРЕКО препоруке, истичући следеће 

кључне активности: 

 усвојен је нови Пословник о раду ДВТ-а („Службени Гласник РС“ бр. 29/17 од 24. 

марта 2017. године); 

 на седници одржаној 07. маја 2018. године, основан је нови Етички одбор за јавно 

тужилаштво у циљу промовисања етичких стандарда и пружања смерница, 

објашњења и поверљивог саветовања за њихову примену;  

 планирана је и израда смерница са практичним примерима за примену Етичког 

кодекса; 

 крајем месеца планирано је оснивање радне групе за измену Правилника о 

критеријумима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, која 

ће, у циљу побољшања тренутних квалитативних и квантитативних показатеља, 

узети у обзир ГРЕКО препоруке (са посебним освртом на компаративна решења за 

систем вредновања рада у другим државама). 
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Татјана Лагумџија је додала да је Закон о Јавном тужилаштву део Уставних амандмана, 

али, када је реч о поступку разрешења тужилаца, постојеће законско уређење је оптимално 

регулисано, с обзиром да у поступку постоји право на жалбу. Такође, госпођа Лагумџија је 

истакла да је до сада био само један случај разрешења, а који није био резултат вредновања 

рада.  

Према томе, Катарина Николић је предложила да се наведена чињеница уврсти у 

наредни ГРЕКО извештај, којом приликом би могли истаћи да у изузетно малом броју 

случаја у пракси уопште дође до разрешења. 

Наглашено је и да су извршене промене систематизације услед обављене Анализе о 

потребном броју заменика јавних тужилаца у Републици Србији, чиме су се додатно ојачали 

капацитети јавних тужилаштава. Татјана Лагумџија је предложила да ДВТ достави 

шематски приказ повећаног броја изабраних заменика у основним и вишим јавним 

тужилаштвима (у складу са предлогом Државног секретара да се у извештај уврсте 

графички прикази статистике и других информација односно постигнутих резултата).   

Након тога се за реч јавио члан Високог Савета Судства - Александар Пантић и 

обавестио да ВСС из оправданих разлога није био у могућности да достави у задатом року 

свој прилог са информацијом о напретку у примени ГРЕКО препорука из надлежности 

ВСС-а, будући да је претходно био расписан конкурс за избор укупно 307 судија за све 

нивое судова, те да ће наведена информација бити накнадно достављена Министарству 

правде у писаној форми, а најкасније до краја августа 2018. године.   

Александар Пантић је укратко известио и о кључним активностима из делокруга рада 

ВСС-а, и то: 

 Усвојен је нови Правилник о програму и начину полагања испита на коме се 

оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира 

(„Службени Гласник РС“ број 7/2018); 

 наведени Правилник уводи нови објективни критеријум за избор на судијску 

функцију, увођењем обавезног полагања писаног теста / задатка, уместо 

претходно прописаног усменог разговора са кандидатом; 

 формиран је Етички одбор као привремено радно тело Савета (обзиром да не 

постоји законом прописана могућност за формирање сталног тела); 

 израда Правилника је тренутно у току, који предвиђа да састав Етичког одбора 

чине искључиво судије, који се бирају на предлог ВСС-а. 

Александар Пантић је нагласио да се транспарентност и јавност рада ВСС-а  

обезбеђује на начин што се све образложене одлуке и извештаји о напретку ВСС-а као и 

дневни ред, записници и одлуке са седница ВСС-а уредно објављују на званичној интернет 

страници ВСС-а.  

Александар Пантић је такође споменуо да је ВСС 8 пута јавно реаговао на недозвољени 

притисак на правосуђе и угрожавање независности судства, укључујући и поводом изјава 

Верана Матића.  
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Поводом препоруке 6 (ii) ГРЕКО извештаја, господин Пантић је објаснио разлоге 

због чега је ВСС мишљења да постојећи поступак вредновања рада судија систематски не 

води ка разрешењу судија, чији се рад вреднује оценом „не задовољава”, будући да у 

поступку постоји право на жалбу и упућивање судије на додатну обуку. Александар Пантић 

је додао да је разрешење само једна од могућности, као и да се у току поступка оцена рада 

судије може побољшати и на тај начин се може избећи евентуално разрешење.   

Том приликом, се за реч јавила Катарина Николић, истичући да је наведени поступак са 

изнетим разлозима већ претходно био предочен ГРЕКО-у, који је упркос описаном 

чињеничном стању упутио Р. Србији препоруку да нестручно вршење судијске функције не 

би уопште требало да може да доведе до разрешења (за више информација видети параграф 

48. ГРЕКО извештаја усклађености).  

Александар Пантић је одговорио да разуме забринутост ГРЕКО-а, али и да је у том 

случају неопходно изменити одредбу Закона о судијама (члан 32 став 2) која прописује да 

вредновање односно нестручно вршење судијске функције представља основу за 

разрешење.  

Државни секретар, Радомир Илић је прокоментарисао да се наведена препорука ГРЕКО-

а подудара са мишљењем Венецијанске комисије, тако да је у том делу неопходно 

размотрити модалитет у којој форми ћемо дати одговор Савету Европе.  

Из Агенције за борбу против корупције, Милица Божанић је истакла да је испуњење 

ГРЕКО препорука, које се односе на Агенцију, уско повезано са доношењем новог Закона, 

што је у надлежности Министарства правде. У складу са тиме, Агенција ће у наредном 

периоду пружити пуну подршку у састављању извештаја Р. Србије.  

Представник Министарства спољних послова, Иван Ценић је такође изразио спремност 

МСП-а да пружи подршку из своје надлежности, имајући у виду да је изузетно важно и на 

који начин се презентују уложени напори и постигнути резултати кроз извештаје, које 

достављамо међународним организацијама.  

Државни секретар, Радомир Илић се захвалио свима на присуству и обавестио да ће у 

наредном периоду Министарство правде бити у контакту са појединим институцијама на 

које се ГРЕКО препоруке односе, у циљу састављања нацрта унапређеног текста за поновно 

извештавање ГРЕКО, Савета Европе.  

Извештај сачинила: 

Катарина Николић 

дипл. правник и мастер права 

 

 

 


