ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
између две седнице Скупштине
31.10.2013 - 31.01.2015.

Делујући у складу са циљевима који су постављени Статутом Удружења,
Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије је током
претходне године имало активну улогу у настојањима да се успостави
независно, одговорно, ефикасно и транспарентно правосуђе. У складу са тим
настављене су активности Удружења у раду Комисије за спровођење Стратегије
реформе правосуђа у периоду од 2013-2018.
Удружење је активностима у области јавног заговарања и указивањем на
одредбе Устава које је потребно изменити успело да своје становиште угради у
нову Стратегију реформе правосуђа, којом су предвиђене измене Устава у
правцу успостављања јачих гаранција независности правосуђа (модел
предлагања и избора јавних тужилаца, као и избор чланова Државног већа
тужилаца). Представник Удружења у Радној групи за израду анализе измене
уставног оквира је Радован Лазић, председник Управног одбора Удружења.
Такође, Удружење је имало активну улогу и на указивању на изазове са којима
се правосуђе у целини, али пре свега тужилаштво, суочава у примени новог
Законика о кривичном поступку, који је ступио на снагу 1. октобра 2013. године
у тужилаштвима и судовима опште надлежности. Представници Удружења
тужилаца су кроз активности које је Удружење организовало настојали да укажу
на неправилности и тешкоће у раду са којима се тужиоци свакодневно сусрећу,
а до којих је довео нови Законик о кривичном поступку. У том циљу у априлу
2014. одржана је и веома значајна вишедневна конференција на Копаонику на
тему Реформе кривичног права у Србији. Говорници на конференцији били су
скоро сви професори кривичног права у Србији, као и представници судија,
јавних тужилаца, адвокатуре. О значају конференције говори и чињеница да су
конференцију заједно отворили председник Удружења и министар правде.

На предлог Удружења тужилаца у дневни ред 15. седнице Комисије за
спровођење Стратегије реформе правосуђа уврштена је и тачка која се односи
на проблеме у примени Законика о кривичном поступку. Седница је одржана
30. јануара 2015. године.
Удружење је имало презентацију на пленарном делу 19. годишње конференције
Међународног удружења тужилаца на тему вредновања рада тужилаца и значаја
обуке за вредновање рада. Према речима руководства Међународног удружења,
презентација на пленарном делу конференције ставља Србију у потпуно нови,
позитиван контекст и показује да се тужилаштво у Србији суочава са свим оним
дилемама и изазовима као и тужилаштва старих демократија.
VII Редовна Скупштина УТСа одржана је 09. новембра 2013. године. На VII
Скупштини представљени су Извештаји о раду Удружења између две
Скупштине. Усвојена је Декларација о положају јавног тужилаштва и носилаца
јавнотужилачке функције, као и Правилник о критеријумима и поступку за
премештај носилаца јавнотужилачке функције из укинутих тужилаштава у
којима је смањен број заменика јавних тужилаца.

Седнице Управног одбора
Двадесет прва седница УО, одржана 04. априла 2014. године на Копаонику. На
седници су усвојени извештај о раду и финансијски извештај Удружења за
период између две седнице Управног одбора. На седници је присустовало 9 од
укупно 17 чланова Управног одбора. На XXИ седници расправљало се о
проблемима у примени новог Законика о кривичном поступку. Том приликом
говорило се о формирању радних група које би се бавиле најзначајнијим
проблемима у вези примене новог ЗКП-а, начинима њиховог рада и изнети су
закључци седнице. УО је усвојио предлог у виду полазних основа за нови
уставни положај јавног тужилаштва и донета је одлука да Радован Лазић буде
члан радне групе за израду анализе измене уставног оквира.
Двадесет друга седница УО одржана је 28. јуна 2014. године на Мећавнику.
Седници је присуствовало 9 од 17 чланова УО. На седници је једногласно
усвојен извештај о раду и финансијски извештај Удружења између две седнице
Управног одбора. Удружење тужилаца Србије на XXИИ седници Управног
одбора одржаној на Мећавнику усвојило је документ у коме је заузело став у
погледу Уставног положаја јавног тужилаштва.

Двадесет трећа седница УО одржана је на Златибору, 24. октобра 2014. године.
Седници је присуствовало 11 од 17 чланова УО. На седници је представљен и
усвојен извештај о раду и финансијски извештај Удружења између две седнице
Управног одбора. Учесници су информисани о активностима на спровођењу
Националне стратегије за реформу правосуђа 2013-2018.Такође, говорило се о
предлозима које Удружење подноси и које ће поднети, као и активној улози коју
предузима у погледу свих битнијих аспеката реформе правосуђа у Србији.
Милица Петковић, в.ф. вишег јавног тужиоца у Пироту, послала је предлог за
подношење иницијативе за оцену уставности одредбе чл. 10 став 1 Закона о
изменама и допунама закона о јавног тужилаштву који је УО сматрао
оправданим и предложено је да се формира тим који ће направити нацрт текста
Иницијативе и послати Уставном суду.
Расправљало се и о функционисања Фонда солидарности и договорено је да би
се требао дорадити Правилник о коришћењу средстава фонда солидарности.
Одржавање седница Управног одбора финансирано је кроз пројекте
У новембру је Административна канцеларија УТС пресељена на нову адресу
(Ресавска 16а), јер су услови у претходном простору постали неадекватни за
рад. Закупнина за нове просторије је значајно нижа у односу на закупнину која
је наплаћивао Институт за криминолошка и социолошка истраживања.

Извештај о реализованим пројектима – Програмски савет
Од новембра 2013. године Удружење тужилаца Србије је довршило три
претходно започета пројекта и започело са реализацијом пет нових пројекта:

Иницијатива правосуђа за бољу заштиту жртава насиља у
породици
Општи циљ пројекта је успостављање свеобухватне и ефикасне заштите жртава
насиља у породици на локалном нивоу уз заједнички и координисани рад свих
релевантних институција.
Главне циљне групе пројекта су чланови правосудне заједнице (јавни тужиоци и
судије), државне институције које су у контакту са жртвама (полиција, службе
социјалне заштите), и организације цивилног друштва које пружају подршку
жртвама насиља у породици.

Донатор: USAID пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA)
Партнер: Саветовалиште против насиља у породици
Трајање пројекта: јун 2013 – април 2014.
Број одржаних билатералних састанака:12 (Ужице, Врање, Јагодина, Зајечар,
Пожега, Лесковац, Неготин, Шабац, Сремска Митровица, Прокупље, Нови
Пазар, Пирот)
Број мониторинг састанака:5
ТВ дебате: 5 (Тв Ваљево Плус, Тв Пожега, Тв Врање, Тв Царичин град – Лебане,
Тв Кладово)
Број учесника на билатералним састанцима: 212
Публикација: Унапређен приступ јавног тужиоца у заштити жртава
породичног насиља

Партнерство за заштиту људских права - ефикаснија сарадња
правосуђа и грађанског друштва
Општи циљ пројекта је подршка успостављању одговорног правосудног
система, посебно јавног тужилаштва, који има капацитете, вештине и
сензибилисано је да примењује национално законодавство у области
кривичноправне заштите људских права, као и међународне конвенције и
стандард у овој области, а у циљу повећања поверења грађана у рад правосуђа.
Донатор: Фондација за отворено друштво
Партнер: YUCOM
Трајање пројекта: април 2013 – април 2014.
Број одржаних округлих столова: 4 (Сомбор, Ваљево, Врање, Нови Пазар)
Број учесника на округлим столовима: 105
Завршна конференција: одржана у Београду, присуствовало 20 учесника
Публикација: Јавни тужилац и заштита људских права у кривичном поступку –
механизми заштите
Публикација: број 26 Тужилачке речи

Грађани и правосуђе заједнички против корупције у Србији заштита конкуренције и сузбијање монопола
Општи циљ пројекта је јачање улоге грађанског друштва у борби против
корупције у процесу европских интеграција Србије. Пројектне активности су
усмерене на повећање капацитета организација грађанског друштва за праћење
поступања надлежних институција у области заштите конкуренције и примене
антимонополских политика.

Специфични циљеви су унапређење грађанског надзора над спровођењем
антимонополских политика; Унапређење резултата рада Комисије за заштиту
конкуренције и правосудног система за сузбијање корупције; Подизање нивоа
сарадње организација грађанског друштва, независних институција и правосуђа
у спровођењу антикорупцијских мера.
Донатор: Амбасада Краљевине Норвешке уз суфинансирање Фондације за
отворено друштво
Партнер: Топлички центар за демократију и људска права и Ужички центар за
људска права и демократију
Трајање пројекта: јун 2013 – јун 2014.
Број одржаних обука: 4 (Сребрно језеро, Сремски Карловци, Врњачка бања,
Мећавник)
Број учесника на обукама: 97
Завршна конференција: одржана у Београду, присуствовало 50 учесника
Публикација: Заштита конкуренције и сузбијање монопола

Јачање независности и интегритета тужилаца
Идеја пројекта је да допринесе јачању капацитета Државног већа тужилаца да
постане истински чувар самосталности тужилаца и да повећа своје капацитете
за спровођење правде на основу података прикупљених независним
истраживањима (фокус групе, интервјуи са тужиоцима и заменицима у свим
тужилаштвима, округли столови на којима ће се расправљати о резултатима
спроведених истраживања). Пројектне активности ће омогућити стварање и
омогућавање прилика за процену мишљење тужилаца и заменика тужилаца у
вези са њиховим оч екивањима у погледу Државног већа тужилаца.
Донатор: Амбасада Краљевине Холандије у Србији уз суфинансирање Мисија
ОЕБС- а у Србији
Трајање пројекта: новембар 2013 – март 2015.
Број одржаних фокус група: 4 (Ваљево, Врање, Сомбор, Боград)
Број округлих столова : 4 (Панчево, Чачак, Нови Сад, Пирот) - планирано још
два округла стола
Број учесника на округлим столовима: 89
Публикација: биће објављена у марту 2015
У оквиру пројекта објављен је број 27 Тужилачке речи из децембра 2014

За увођење одговорности, ефикасности и транспарентности у
тужилаштвима – грађанска подршка у успостављању система
финансијског управљања и контроле (FMC)
Пројекат директно доприноси општим и посебним циљевима јачања активизма
цивилног друштва и учешћа у процесу доношења одлука у области владавине
права и одговорности правосуђа у Србији. Пројектом се посвећује посебна
пажња успостављању одрживе и ефикасне мреже цивилног друштва које је
оспособљено да на основу претходног праћења и анализе свакодневног рада
тужилаштва, утиче на спречавање корупције.
Циљ је да се цивилно друштво и сектор правосуђа у области владавине
права/реформе правосуђа усклади са стандардима и нормама ЕУ. Тематски
фокус мреже је реформа правосуђа, тачније успостављање транспарентног,
ефикасног и одговорног тужилаштва, кроз промовисање увођења система
финансијског управљања и контроле.
Донатор: Делегација ЕУ у Србији уз суфинансирање Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом
Партнер: Удружење овлашћених интерних ревизора Србије у јавном сектору
(ОИРС)
Трајање пројекта: новембар 2013 – новембар 2014.
Број пилот тужилаштва: 5 (Више јавно тужилаштво у Београду, Више јавно
тужилаштво у Сомбору, Више јавно тужилаштво у Неготину, Основно јавно
тужилаштво у Ваљеву, Основно јавно тужилаштво у Трстенику)
Број округлих столова: 4 (Суботица, Сребрно језеро, Бања Ковиљача, Врњачка
Бања)
Број одржаних семинара: 4 (Суботица, Сребрно језеро, Дивчибаре, Крагујевац)
Број одржаних ТВ дебата: 4 (РТВ Yu Eco – Суботица, ТВ Ваљево плус, ТВ
Крагујевац, Сремска ТВ )
Број учесника на округлим столовима: 64
Завршна конференција: одржана у Београду, присуствовало 20 учесника
Публикација: Систем финансијског управљања и контроле у јавним
тужилаштвима

Проверавамо интегритет независних тела и правосуђа
Руководство Удружења тужилаца Србије развило је Стратешки план будућих
активности Удружења (2015-2016). Као приоритете Стратешког плана
стручњаци Удружења поставили су афирмисање уставног положаја јавних

тужилаца и измене новог Законика о кривичном поступку које ће допринети
бољем функционисању тужилаштва у целини.
Представници Удружења тужилаца Србије током претходног периода узели су
активно учешће на конференцијима, састанцима, управним одборима и
саветовањима међународног и европског удружења тужилаца, као и
националних удружења из региона. Удружење на овај начин остварује активну,
темељну и константну сарадњу са другим струковним удружењима, предузима
активне кораке у размени искустава и доприноси успостављању позитивних
правних реформи и јачању владавине права. У 2014. години Удружење
тужилаца Србије учествовало је на више значајних скупова, како у
иностранству тако и на територији Србије.






Стручно саветовање тужилаца у Босни и Херцеговини
Конференција и Управни одбор Медел-а
Међународна конференција Удружења тужилаца Мађарске –
KRIMINALEXPO
Годишња конференција Међународног удружења тужилаца, IAP
Саветовање Дани Државних тужилаца Црне Горе

Донатор: Фондација за отворено друштво
Трајање пројекта: јануар 2014 – јануар 2015.
Број догађаја на којима је Удружење узело учешће: 5

Поступање са случајевима породичног насиља
Пројекат је требало да омогући општинама и подручјима која до сада нису била
укључена у спровођење пројекта да се упознају, имплементирају и разраде
програм заштите жртава породичног насиља, као и да се у општинама које су
биле укључене у раније фазе пројекта унапреди заштита и сарадња свих
компетентних субјеката.
Организација билатералних сусрета, промоција и заговарање даље примене и
разраде „зрењанинског модела“, као и преношење стечених знања и примера
најбоље праксе, као и потписивање протокола о сарадњи има за последицу бољу
координацију и ефикаснији рад свих надлежних државних органа. Адвокати
који су укључени у мрежу Саветовалишта против насиља да пружају правну
помоћ жртвама породичног насиља такође су били укључени у пројекат, како би
се што боље обучили и припремили за случајеве породичног насиља.
Донатор: USAID пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA).

Партнер: Саветовалиште против насиља у породици
Трајање пројекта: септембар 2014 – фебруар 2015.
Број одржаних билатералних састанака : 5 (Ваљево, Врање, Ниш, Крушевац,
Чачак)
Број семинара : 1 (Сребрно Језеро)
Број одржаних ТВ дебата 5 (РТВ Yu Eco – Суботица, Краљевачка ТВ, РТВ
Галаксија - Чачак, Сремска ТВ, ТВ Форум - Пријепоље)
Број учесника на семинару: 43

Са Мисијом ОЕБС-а у Србији потписан је Меморандум о сарадњи
за 2015. годину којим су предвиђене следеће активности које ће се
одвијати у форми два одвојена пројекта:
Трајање
пројекта:
фебруар
2015
–
децембар
2015.
Број планираних округлих столова: 4 на тему Законика о кривичном поступку
4 на тему унапређења уставног положаја
тужилаца
Број планираних конференција: 1 на тему Законика о кривичном поступку
1 међународна конференција на тему унапређења
уставног положаја тужилаца
Број публикација: 1 број Тужилачке речи

Поступање са случајевима породичног насиља II
Са USAID овим пројектом за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA)
потписан је наставак сарадње на пројекту „Поступање у случајевима
породичног насиља“. Главна сврха пројекта је да унапреди Институционалну
подршку породичном насиљу као и да учини правду доступном жртвама
породичног насиља, као и да подигне њихову свест о правима које имају,
могућностима и подршци која им је доступна
Партнер: Саветовалиште против насиља у породици

Трајање пројекта: 1 Фебруар 2015 – 30 Новембар 2015.
Број планираних активности: 20 пилот састанака
Број планираних публикација: 1 Приручник (препоруке на основу искуства са
пилот састанака)
Planiran je 1 promo film

Рад Етичког савета
На канцеларију Удружења тужилаца Србије у периоду између две Скупштине
достављене су преставке, од којих ни једна није била у надлежности Етичког
савета.

Рад Надзорног одбора
Надзорни одбор у 2014. години није имао активности, с обзиром да је по налогу
ЕУ Делегације спроведена екстерна ревизија финансијског пословања
Удружења.

Остале активности

Презентација приручника за примену новог Законика о кривичном поступку
Приручник за примену Законика о кривичном поступку представљен је 27.
новембра 2013. године у просторијама Правосудне академије у Београду.
Приручник су представили: др Горан Илић, заменик Републичког јавног
тужиоца и председник Удружења тужилаца Србије; Ана Петровић Јовановић,
представник Мисије ОЕБС-а у Србији; проф. др Милан шкулић, професор на
Правном факултету Универзитета у Београду; проф. др Станко Бејатовић,
професор на Правном факултету у Крагујевцу; Мр Јасмина Киурски, заменица
Апелационог јавног тужиоца у Београду и председница Програмског савета
Удружења тужилаца Србије; и Југослав Тинтор, адвокат.
Одржавање заједничке свечане седнице и додела признања
Заједничка свечана седница, одржана је 20. децембра 2013. У организацији
заједничке свечане седнице Удружења јавних тужилаца и заменика јавних
тужилаца Србије учествовало је и Председништво Српског удружења за
кривичноправну теорију и праксу и Правосудна академија.
На седници су додељена признања Српског удружења за кривичноправну
теорију и праксу за 2013. годину. Такође, на седници су додељена признања

Удружења тужилаца Србије и промовисан је Приручник за примену Законика о
кривичном поступку.
Писмо подршке Декларацији о положају јавног тужилаштва и носилаца
јавнотужилачке функције у РС
Колегијум Тужилаштва за ратне злочине је на седници одржаној 4. децембра
2013. године једногласно подржао Декларацију о положају јавног тужилаштва и
носилаца јавнотужилачке функције у Републици Србији.
Колегијум Тужилаштва за ратне злочине подржао је залагање Удружења за
очување независности и самосталности јавнотужилачке организације.
Колегијум Тужилаштва за ратне злочине подржао је рад Удружења јавних
тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, посебно настојање да се обезбеде
услови за професионални и материјални просперитет јавнотужилачке
организације.
Конференција Реформа кривичног права 3-7. април 2014. године
На Копаонику је од 3. до 6. априла организована конференција под називом
"Реформа кривичног права". Конференција је организована уз подршку Мисије
ОЕБС–a у Србији, пројекта „Унапређења доступности правде у Србији“, који
спроводи IMG и Немачке фондације за међународну правну сарадњу (IRZ).
Конференцију су отворили др Горан Илић, председник Удружења тужилаца
Србије и Никола Селаковић, Министар правде и државне управе Републике
Србије, а панелисти су били професори кривичног права, судије Врховног
касационог суда, тужиоци, адвокати, професори Полицијске академије.
Поздравни говор одржали су и др Данило Николић, државни секретар у
Министарству правде и државне управе Републике Србије; Романа Швајгер,
шефица одељења за људска права и владавину права у Мисији ОЕБС у Србији;
Јелена Дурбаба, локални заступник Немачке фондације за међународну правну
сарадњу (IRZ); професор др Милан Шкулић.
На конференцији је било око 150 учесника, и то представника релевантних
домаћих институција, као и страних и међународних организација у Србији,
судија и јавних тужилаца. Конференција је привукла значајну медијску пажњу и
све дневне новине су у форми чланака испратиле најважнија питања о којима се
говорило на конференциј.

Учесници су се бавили актуелном реформом кривичног поступка,посебно су се
осврнули на погрешну концепцију и бројне техничке грешке које доноси
Законик о кривичном поступку, измене и допуне Закона о јавном тужилаштву и
њихов однос према Законику о кривичном поступку, као и споразум о признању
кривичног дела у Законику о кривичном поступку.
Расправљо се о питањима даљих праваца реформе као и правним институтима
које Законик о кривичном поступку предвиђа. Посебан акценат у излагањима
стављен је на стање у правосуђу и притиске јавности, актуелне измене
Кривичног законика и Законика о кривичном поступку и кривична дела са
елементима корупције у Кривичном законику Републике Србије.

Конференција “Обука судија и јавних тужилаца у функцији квалитета
правосудног система“
Удружење тужилаца је заједнички са Друштвом судија Србије организовало
MEDEL конференцију 04.07.2014. године у Београду и Управни одбора Медел-а
који је наредног дана одржан у Сремским Карловцима. Имајући у виду одлуку
Уставног суда којим је доведена у питање улога Правосудне академије
приликом првог избора судија и јавних тужилаца, Друштво судија и Удружење
тужилаца организовали су међународну конференцију како би са колегама из
Европе разменили искуства и праксе и утврдили које решење би највише
одговарао Србији.
Правилник о критеријумима и поступку за премештај носилаца
јавнотужилачке функције
На VII Редовној извештајној скупштини усвојено више докумената од којих је
један Правилник о критеријумима и поступку за премештај носилаца
јавнотужилачке функције из укинутих јавних тужилаштава или јавних
тужилаштава у којима је смањен број заменика јавних тужилаца.
Формиран тим за оцену уставности Закона о умањењу нето прихода у
јавном сектору
Удружења тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије у сарадњи са
Друштвом судија Србије и Правним факултетом Унирвезитета у Београду,
оформило је правни тим за припрему иницијативе за оцену Уставних одредби

Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (сл. гл.108/13) којим су
умањене плате носиоцима јавнотужилачке функције
Конференција за медије: "Будућност правосуђа из угла струке"
Конференција за медије одржана је како би се скренула пажња стручне и шире
јавности на постојање проблема који се морају решити и то у тренутку када је
Република Србија започела приступне преговоре за чланство у ЕУ и почела са
припремама за усвајање стандарда ЕУ у области правосуђа, односно стандарда
из поглавља 23. и 24. На конференцији су као предавачи учествовали и
представници Друштва судија Србије и Удружења тужилаца Србије.
Организатор: Удружење тужилачких и судијских помоћника.
Удружење именовало представнике у Програмском савету Правосудне
академије
Удружење тужилаца Србије именовало
Програмског савета Правосудне академије.
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Предложени су: мр Јасмина Киурски, заменица Апелационог јавног тужиоца и
председница Програмског савета Удружења тужилаца Србије и Оливера Јовић,
заменица Основног јавног тужиоца у Параћину и чланица Управног одбора
Удружења.
Радован Лазић изабран за члана Управног одбору Правосудне академије
Удружење тужилаца Србије предложило је Радована Лазића, заменика
Апелационог јавног тужиоца и председника Управног одбора Удружења
тужилаца Србије за чланство у Управном одбору Правосудне академије.
Уплаћена средства из Фонда солидарности УТС оболелим колегама
Према одлуци Фонда солидарности, Удружење тужилаца Србије уплатило је
новчану помоћ двојици колега .
Према одлуци председника Удружења, угроженима у „мајским“ поплавама,
Удружење тужилаца Србије уплатило је помоћ.
Именовани представници УТС у Радној групи за реформисање и развој
Правосудне академије

Представници Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије у
Радној групи за реформисање и развој Правосудне академије су Мирослав
Симић и Златко Шуловић.
Именована представница УТС-а у Надзорном одбору пројекта
"Имплементација новог Законика о кривичном поступку у Србији"
Представник УТС у Надзорном одбору пројекта "Имплементација новог
Законика о кривичном поступку у Србији" је Наташа Кривокапић Ћитаковић.
Обављена ревизија утрошених средстава у пројекту “Јачање капацитета
правних струковних Удружења у складу са стандардима ЕУ”
По налогу Европске Комисије 11.04.2014. године Ревизорска агенција Ернест &
Yоунг обавила је детаљну ревизију средстава која су утрошена у спровођењу
пројекта Удружења тужилаца Србије “Јачање капацитета правних
струковних Удружења у складу са стандардима Европске Уније”.
Процедуре као ова су уобичајне и спроводе се како би се утврдило да ли се у
спровођењу пројекта у нечему одступало од првобитне намене средстава која су
пројектом предвиђена, како би се олакшале будуће процедуре донације
средстава и поспешила сарадња између свих релевантних субјеката који
учествују у спровођењу пројеката. Налази ревизора нису указали на било какве
неправилности.
Иницијатива за оцену уставности Закона о умањењу нето прихода лица
запослених у јавном сектору
Удружење тужилаца Србије заједно са Друштвом судија Србије поднело је
Уставном суду иницијативу за оцену уставности Закона о умањењу нето
прихода лица запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", бр.108/13)
Предмет оцене уставности су одредбе одредбе чланова 1-3. и 7.
Нови Закон о кривичном поступку већ ствара проблеме
Законик је најављен као допринос ефикасности кривичног поступка, међутим
први утисци људи који раде у судовима и тужилаштвима говоре да нови
поступак није допринео ефикасности поступка.

Исувише компликована, понекад нејасна и међусобно противречна правила
истраге и главног претреса уместо да допринесу ефикасности поступка, често су
повод за његово одуговлачење,
Такође, нови поступак захтева веће материјалне ресурсе будући да је поступак
сам по себи скупљи пре свега због сложених правила и због неких нових
института као што је стручни саветник, а сви ти увећани трошкови у одређеним
случајевима падају на терет буџета Србије, што свакако неће бити добра вест за
Министарство финансија када рачуни дођу на наплату.
Правосуђе под утицајем партија
Председник Удружења тужилаца и заменика јавних тужилаца Горан Илић рекао
је да сва истраживања спроведена протеклих година показују да тужиоци раде
"под облаком стрепње и страха, да нису самостални у односу на извршну и
законодавну власт, а да посебан проблем представља утицај адвоката чланова
странака на власти". Председник Удружења тужилаца Србије позвао се на
истраживање Cesida из 2014. године, које је обухватило 521 тужиоца, и које је
показало став већине, да напредовање и избор не зависе од знања и образовања
које имају, већ да је пресудан политички утицај.
Као један од већих проблема, председник Удружења тужилаца Србије је истакао
и то што поједине средине немају довољан број тужилаца, нарочито после
доношења новог Законика о кривичном поступку, што доводи до блокаде рада и
као примере навео Прокупље, Панчево и Београд.
Потписани протоколи о међусекторској сарадњи
На подручју општине Лајковац 14. марта 2013. године потписан је Протокол о
међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици. Као
основни циљ потписивања протокола истакнут је допринос развоју и ширењу
мреже мултидисциплинарног тима за заштиту жртава насиља у породици у
локалној заједници, као и примени обједињеног модела рада свих актера на
територији општине Лајковац. Сврха овог протокола је да осигура услове за
делотворан и целовит рад надлежних тела ради унапређења заштите и помоћи
жртвама насиља у породици, односно помоћи поч инитељима у промени
њиховог понашања, односно промени вредносног система у циљу ненасилног
решавања
сукоба
и
уважавања
равноправности
полова.
Протокол су потписали представници институција са подручја општине
Лајковац:
Директор Заједничког центра за социјални рад Љиг, Лајковац и Мионицу,

начелник полицијске станице Лајковац, Виши јавни тужилац у Ваљеву,
Основни јавни тужилац у Ваљеву, директор дечијег вртића „Лептирић из
Лајковца“, Председник Прекршајног суда у Ваљеву, директор Дома здравља у
Лајковцу, директор средње школе у Лајковцу, као и директори Основних школа
у Лајковцу и Јабучју.
Након протокола из Лајковца потписано је још неколико протокола који би
требало да додатно учврсте сарадњу локалних институција у борби против
насиља у породици.
Протоколи су потписани у Врању, Кладову, Мајданпеку, Неготину, Јагодини,
Лесковцу, Крагујевцу, Сремској Митровици и Пожеги.
Истраживање CeSID-a
CeSID је у оквиру пројекта Удружења „Јачање независности и интегритета
тужилаца“ спровео истраживање у фебруару 2014. године на узорку од 521
испитинака међу којима су се налазили тужиоци и заменици тужалаца.
Истраживање је осим мишљења тужилаца о реформи правосуђа, новој
правосудној мрежи, критеријумима за избор, дало одговоре и на питања о раду
Удружења тужилаца. Тако је 39% испитинака исказало потпуно задовољство
радом Удружења, док је 55% сматрало да је Удружење бранило колеге, али да је
могло више да учини. Само је 6% испитаника сматрало да Удружење није
бранило своје колеге.
Значајан показатељ подршке раду Удружења показује и чињеница да се 55%
испитаника потпуно слаже са ставом да би Удружење требало директно да
предлаже једног члана ДВТ-а, док се делимично са овим ставом слаже још 16%.
То чини збир подршке овом предлогу од преко 70% испитаника. Овај став
испитаника указује и на потребу да се улога Удружења формализује кроз
учешће у државним телима која одлучују о раду тужилачког система.

Осврти
Стручни радови: У претходном периоду, више од двадесет колега је имало
прилику да напише стручни рад што им је омогућено посредством учешћа на
пројектима које је добило и реализовало Удружења тужилаца Србије.

Медијска испраћеност Удружења: Током претходног периода, бројни
штампани медији су извештавали о раду Удружења и залагању како би се што
пре остварили предвиђени циљеви на плану унапређења рада правосуђа. Чланци
о активностима и ставовима удружења су објављивани у следећим дневним
новинама: Политика, Новости, Блиц, Данас, Курир.
ТВ дебате: У склопу реализације пројеката, Удружење тужилаца Србије
организовало је 13 телевизијских дебата. Четири дебате су биле посвечене
представљењу мера како би се лакше разумели основни елементи и разлози за
увођење ФМЦ система, док су се девет преосталих односиле на унапређење
заштите жртава насиља у породици. Емисије су емитоване на локалним ТВ
станицама у Чачку, Краљеву, Шиду, Суботици, Крагујевцу, Ваљеву, Кладову,
Лебанима, Врању и Пожеги.
Подела публикација: Све издате публикације и бројеви часописа „Тужилачка
реч“ дељени су члановима Удружења и другим заинтересованима на
семинарима који су организовани на територији Србије или су достављани
поштом на адресе јавних тужилаштава.

Гласила Удружења
Часопис „Тужилачка реч“
У периоду између две Скупштине, Удружење је објавило 2 броја часописа
„Тужилачка реч“. Значај часописа и његов напредак се најбоље огледа кроз
заинтересованост чланова, тужилаца и сарадника Удружења за објављивање
стручних текстова. У часопису се објављују текстови који се односе на
активности Удружења, као и стручни радови и радови посвећени пракси. Пред
сваки број часописа на сајту Удружења се налази позив којим се охрабрују
заинтересовани да Канцеларији Удружења доставе текстове који су у складу са
темом броја.
Тужилачка реч бр. 26
Тема броја: Заштита људских права и улога тужилаштва (118 страна)
Тужилачка реч бр. 27

Тема броја: Јачање капацитета Државног већа тужилаца (75 страна)
Интернет страница Удружења
Интернет страница Удружења модернизована је у марту 2014. године, како би
страница била на новој платформи коју је лакше заштити од напада хакера, а и
како би се испратили нови захтеви у изгледу интернет страница.
Веб сајт се свакодневно ажурира најновијим активностима Удружења и вестима
из области правосуђа. На сајту се могу пронаћи информације о пројектима које
Удружење реализује, публикације објављене од стране Удружења као и сви
бројеви часописа „Тужилачка реч“. Сајт је у периоду од 31. октобра 2013. до
31. децембра 2014. године имао 87.778 посета.

Публикације
Публикација: Унапређен приступ јавног тужиоца у заштити жртава
породичног насиља
Као резултат пројекта настао је и овај приручник. Он није намењен само
носиоцима јавнотужилачке функције, него и представницима свих осталих
институција непосредно укЉучених у процес пружања заштите и подршке
жртвама породичног насиЉа. Његова порука је да институције морају да
преузму заједничку и координисану иницијативу у откривању и сузбијању
породичног насиља и заштити жртава породичног насиља у сваком конкретном
случају без изузетка. Оне такође морају и да примењују сва овлашћења из своје
надлежности по питању предузимања законом прописаних механизама заштите
од насиља у породици.
Публикација: Јавни тужилац и заштита људских права у кривичном
поступку – механизми заштите
Појам, садржај и обим људских права представља важно питање сваког
друштва. Ова публикација једну тако значајну, сложену и обимну материју
приближава сваком појединцу и указује на значај подизања свести о потреби
поштовања људских права и основних слобода. У том циљу аутори су се
позвали на основне одредбе конвенција о људским правима, на кључне одредбе
Устава и закона, као и ставове појединих аутора, како би сваки грађанин могао

на приступачан начин да сагледа значај својих права и схвати обавезу
поштовања туђих људских права.
Публикација: Заштита конкуренције и сузбијање монопола
Удружење тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Топлички центар за
демократију и људска права и Ужички центар за људска права и демократију
покушали су да, кроз пројекат «Грађани и правосуђе заједно против корупције:
заштита конкуренције и сузбијање монопола», завире иза кулиса и увере се у
стварно стање ствари у овој области. Да објективно утврде чињенице, попишу
проблеме, установе њихове размере, предложе нека од могућих решења. Овај
пројекат имао је у фокусу две веома важне области, конкуренцију и корупцију.
Партнери су се одлучили за ове теме јер до сада организације цивилног друштва
у Србији нису препознале област конкуренције као тему којом би требало да се
баве, а посебно са аспекта борбе против корупције.
Три институције биле су обухваћене пројектом:
o Комисија за заштиту конкуренције, као независна организација надлежна
за спровођење Закона о заштити конкуренције;
o Јавно тужилаштво, као орган надлежан да гони учиниоце кривичних
дела, а чланом 232. Кривичног законика предвиђено је кривично дело
злоупотреба монополског положаја;
o и Управни суд, као орган надлежан за судску контролу решења
Комисије.
Публикација Заштита конкуренције и сузбијање монопола је резултат тог
пројекта
Публикација: Систем финансијског управљања и контроле у јавним
тужилаштвима
Услов за приступање Републике Србије Европској унији јесу не само
политички, већ и економски услови садржани у Споразуму о стабилизацији и
придруживању. Ти услови су дефинисани Копенхагешким критеријумима Један
од економских критеријума садржан у преговарачком поглављу 32 јесте и
успоставЉање финансијске одговорности у јавном сектору, а што подразумева
успоставЉање механизама за њено одржавање и унапређење. Један од тих
механизама јесте и интерна финансијска контрола.
Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и
функционисање система финансисјког управљања и контроле у јавном сектору

први пут су прописани заједнички критеријуми за успостављање
функционисање система финансијског управљања и контроле.

и

Публикација: Алтернативни извештај о спровођењу антикорупцијске
стратегије
Удружење тужилаца је заједно са Београдским центрум за безбедносну
политику припремило и објавило у јануару 2015. године Алтернативни извештај
о спровођењу антикорупцијске стратегије који обухвата процену реализације
Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против
корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године за области:
Правосуђе. Полиција, Спровођење и надзор над спровођењем Стратегије и
Препоруке од августа 2013. до краја децембра 2014. године.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
УДРУЖЕЊА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ
ТУЖИЛАЦА СРБИЈЕ
01.11.2013- 28.02.2015.

Финансијски извештај сопствених средстава Удружења

I ПРИХОДИ
1. ЧЛАНАРИНЕ
2013 (2 месецa; новембар - децембар)
2014 (12 месеци)
2015 (2 месеца; јануар – фебруар)
УКУПНО

246.500,00
1.343.050,00
216.380,00
1.805.930,00

II РАСХОДИ
1. КАНЦЕЛАРИЈА
Одлуком Извршног савета Удружења бр. 222/08 од 19. октобра 2008. године
предвиђено је да се 5.000,00 рсд на месечном нивоу да на располагање
канцеларији Удружења за куповину кафе, воде, послужења и додатних ситних
тошкова (чишћење, промена сијалица, каблова, одржавање опреме, итд).
Укупно потрошено сопствених средстава за 16 месеци: 42.482,00 РСД.
Трошкови селидбе у нове просторије 86.420,00 (16.000,00 селидба; провизија
агенцији 23.820,00 и закупнина за пола месеца Институту 46.420,00).
Укупно потрошено сопствених средстава: 86.420,00 рсд.
Удружење броји троје запослених и по Закону о раду Републике Србије члан
118. тачка 1. дужно је да исплати маркице за превоз у износу од 3.216,00 динара
месечно по особи. Од јануара 2014. године износ маркице за превоз је подигнут
на 3.275,00 динара.
Укупно потрошено сопствених средстава за 16 месеци: 156.846,00 рсд.
2. ПЛАТА
У Канцеларији Удружења уговор о раду на неодређено време има само једна
особа, чија плата се финансира из сопствених прихода. Месечно је на плату
запосленог трошено око 57.547,00 РСД бруто што за период од 17 месеци
износи 920.752,00 РСД.
Остало особље ангажовано је по уговору о раду на одређено време на основу
пројеката.
Укупно потрошено сопствених средстава за 17 месеци 920.752,00 РСД.
Наведени расходи одговарају приходима оствареним од уплаћених чланарина.

3. ТЕЛЕФОН
Телефонски трошкови канцеларије Удружења су се у исплаћивали са пројеката.

4. НАЈАМ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Трошак најма канцеларије Удружења је у 2013. и 2014. години исплаћиван са
пројеката. Најам канцеларије износи 400 еура нето месечно у динарској против
вредности.

5. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Трошкови канцеларијског материјала (тонери за штампаче, папир за штампу,
хемијске оловке и остали канцеларијски материјал) за период од новембра 2013.
до фебруара 2015. су се исплаћивали са пројеката.
6. ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
Одбор за коришћење средстава солидарности донео је одлуку да се господину
Радољубу Нешковићу, заменику Основног јавног тужиоца у Чачку и члану
Удружења исплати нето износ од 100.000,00 РСД као једнократна помоћ
(Одлука 133/14).
Одбор за коришћење средстава солидарности донео је одлуку да се господину
Трајану Димићу, заменику Вишег јавног тужиоца у Врању и члану Удружења
исплати нето износ од 100.000,00 РСД као једнократна помоћ (Одлука 151/14).

Председник Удружења др Горан Илић је донео одлуку да се исплати помоћ
угроженима у поплављеним подручјима у износу од 50.000,00 динара (Одлука
бр.91/14)
На наведене износе се плаћа порез у висини од 20%.
Укупно потрошено сопствених средстава: 230.000,00 РСД
7. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Скупштина 2013


путни трошкови



кафе пауза и ручак на дан одржавања



74.000,00 РСД

скупштине

250.000,00 РСД

вечера у хотелу Праг

15.000,00 РСД

УКУПНО

339.000,00 РСД

Остале трошкове (закуп сале, смештај учесника из земље и иностранства, путни
трошкови, свечани ручак и вечера и трошкови превода) Скупштине и темтске
регионалне конференције која је организована у оквиру Скупштине сносио је
ОЕБС у износу од 12,338.00 евра.
Трошкови одржавања седница Управних одбора покривани су са пројеката
(путни трошкови, смештај, освежење).
Трошкови учешћа на догађајима и конференцијама у Србији и у
иностранству


путни трошкови



ноћење у Београду за МЕДЕЛ Конференцију

7.243,00 РСД

одржану 05/07/2014

20.280,00 РСД



ручак за УО Медел у Сремским Карловцима

94.815,00 РСД



вечера са говорницима на регионалној конференцији одржаној у
Београду у новембру 2013

12.920,00 РСД



дневнице

УКУПНО

100.000,00 РСД
235.258,00 РСД

Трошкови одржавања веб сајта Удружења


хостинг

2.700,00 РСД



домен

1.050,00 РСД

УКУПНО

3.750,00 РСД

Администрирање сајта покрива се од пројеката.
Порез за најам канцеларије


новембар 2014-фебруар 2015

УКУПНО

34.113,00 РСД
34.113,00 РСД

Ванредни трошкови


поклон за ИАП конференцију

4.000,00 РСД



поклон за Мину Нор-холандска амбасада

3.780,00 РСД

УКУПНО

7.780,00 РСД

Укупно потрошено сопствених средстава за остале трошкове:
619.901,00 РСД
УКУПНО РАСХОДА: 2.056.401,00 РСД
Пројектно финансирање је контролисано од стране финансијских служби
донатора и екстерне ревизорске куће коју Удружење ангажује, а чији трошак се
покрива из пројеката. Екстерна ревизија и контрола, захтевају достављање,
преглед и верификацију 100% укупних трошкова, а циљ верификације је да се
утврди да ли су трошкови стварно настали, да су прецизни и потребни за
извршење активности из оквира пројекта. Екстерном ревизијом се такође
проверава оправданост трошкова, односно да су средства обезбеђена уговор и

донацији/пројекту потрошена у складу са општим условима и условима из
уговора.
Пракса Удружења тужилаца Србије је да се једаном годишње спроведе и
интерна ревизија финансијског пословања Удружења коју врши Надзорни одбор
Удружења.
У 2014. години није спроведена интерна ревизија, с обзиром да је ЕУ Делегација
у априлу 2014. године ангажовала ревизорску агенцију Ernest & Young која је
спровела детаљну ревизију не само ЕУ пројекта већ целокупног пословања у
датој години.
Пројекти – Програмски савет
2013
У 2013. години Удружење тужилаца Србије је реализовало следеће пројекте:
„Израда Приручника за јавне тужиоце за примену новог Законика о
кривичном поступку“
Донатор: Мисија OEBS- а у Србији
Трајање пројекта: април 2013 – јануар 2014.
Број учесника на пројекту: 13
Број округлих столова : 3
Број учесника на округлим столовима: 172
Публикација: Приручник за јавне тужиоце за примену новог Законика о
кривичном поступку
„Партнерство за заштиту људских права - ефикаснија сарадња правосуђа и
грађанског друштва“
Донатор: Фондација за отворено друштво
Партнер на пројекту: YUCOM - Комитет правника за људска права
Трајање пројекта: април 2013 – мај 2014.
Број округлих столова : 4
Број учесника на округлим столовима: 116

Публикација: Јавни тужилац и заштита људских права у кривичнпом
поступку-механизми заштите
Тужилачка реч број 25
„Иницијатива правосуђа за бољу заштиту жртава насиља у породици“
Донатор: USAID, спроводи Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт
(ЈРГА)
Трајање пројекта: јун 2013 - март 2014.
Билатерални састанци: 12
Број учесника на билатералним састанцима: 140
Публикација: Унапређен приступ јавног тужиоца у заштити жртава
породичног насиља

„Грађани и правосуђе заједно против корупције – заштита конкуренције и
сузбијање монопола“
Донатор: Амбасада Краљевине Норвешке, Фондација за отворено друштво
Партнери на пројекту: Топлички центар за демократијуу и људска права и
Ужички центар за људска права и демократију
Трајање пројекта: јун 2013 – јун 2014.
Број тренинга: 3
Број учесника на тренинзима: 64
Публикација: Заштита конкуренције и сузбијање монопола
„Јачање независности и интегритета тужилаца“
Донатор: Амбасада Краљевине Холандије у Београду и Организација за
европску безбедност и сарадњу (OSCE)
Сарадник на пројекту: Државно веће тужилаца и Независна организација за
истраживања - ЦеСИД
Трајање пројекта: новембар 2013 – март 2015
Број фокус група: 4

Број округлих столова: 6
Број учесника на округлим столовима: 88
Број конференција:1
Број учесника на пројекту: 7
„За

увођење

одговорности,

тужилаштвима

–

ефикасности

грађанска

подршка

и

у

транспарентности

успостављању

у

система

финансијског управљања и контроле (FMC)“
Донатор: Делегација Европске уније
Партнер на пројекту: Удружење овлашћених интерних ревизора Србије у
јавном сектору (OIRS)
Трајање пројекта: новембар 2013. – новембар 2014.
Број тренинга (радионица, округлих столова, фокус група): 13
Број учесника на тренинзима: 164
Број учесника на пројекту: 5
Публикација:

Систем

финансијског

управљања

и

контроле

у

јавним

тужилаштвима
2014
„Унаређење механизма одговорности у јавним финансијама“
Донатор: UNDP (програм Уједињених нација за развој)
Сарадник на пројекту: Правосудна Академија
Трајање пројекта: август 2014-новембар 2015
Број тренинга: 1
Број учесника на семинару: 37
Број учесника на пројекту: 1
„Поступање са случајевима породичног насиља“
Донатор: USAID – JRGA (Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт)
Сарадник на пројекту: Саветовалиште против насиља у породици

Трајање пројекта: септембар 2014. – јануар 2015.
Број билатералних састанака: 5
Број учесника на пројекту: 2
Број учесника на билатералним састанцима: 109
У 2014 години Удружење тужилаца је са ОЕБС-ом потписало Меморандум
о сарадњи и у оквиру меморандума отпочело са реализацијом још три
активности:
Конференција на тему кривичног права на Копаонику
У оквиру ове активности у априлу 2014. године организована је конференција
на Кoпаонику, на којој је учествовало преко 150 јавних тужилаца, заменика
јавног тужиоца, судија, професора кривичног права.
Takoђе, организоване су презентације Приручника за примену Законика о
кривичном поступку у Новом Саду и Новом Пазару.

2015
„Поступање са случајевима породичног насиља II“
Донатор: USAID – JRGA (Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт)
Сарадник на пројекту: Саветовалиште против насиља у породици
Трајање пројекта: фебруар 2015. – новембар 2015.
У 2015 години Удружење тужилаца је са ОЕБС-ом потписало Меморандум
о сарадњи и у оквиру меморандума отпочело са реализацијом још две
активности:


Конференција на тему унапређења уставног положаја јавних тужилаца
(конференција је заказана за 13-14. март 2015. године)



Конференција на тему Законика о кривичном поступку (планирана
крајем 2015. године)



4 округла стола на тему унапређења уставног положаја тужилаца



4 округла стола на тему Законика о кривичном поступку



Један број Тужилачке речи

