ЗАПИСНИК СА VIII СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ТУЖИЛАЦА СРБИЈЕ
-

ИЗБОРНА СКУПШТИНА -

Председник Скупштине Удружења тужилаца Србије Зорин Зоговић дана 14.03.2015.
године у 12,00 часова, отворио је заседање VIII Скупштине удружења тужилаца Србије
– изборне скупштине и након поздравне речи предложио Дневни ред радног дела ове
Скупштине.
Седници Скупштине Удружења тужилаца Србије присуствује 145 чланова
Удружења тужилаца.
Председавајући, Зорин Зоговић, позвао је да као радно председништво за сто
седну и: мр Јасмина Киурски, Радован Лазић, Синиша Зорић и Томо Зорић, са
записничаром Верицом Трнинић. Верификацину изборна комисију чине Горан
Јовановић, Далиборка Вукић и Марија Бранковић.
ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Предлог новог Статута Удружења тужилаца Србије
Представљање Извештаја о раду између две Скупштине
План рада за наредни период
Избор органа Удружења тужилаца Србије
Представљање „Декларације о владавини права и уставном положају јавног
тужилаштва“
6. Представљање резултата гласање

Пре почетка заседања ове Скупштине утврђено је да истој присуствује 145 чланова
Удружења тужилаца Србије и да ова Конститутивна скупштина има кворум.
Једногласном одлуком присутних чланова Удружења тужилаца Србије прихваћен је
предлог Дневног реда Радног дела Скупштине.
1. Предлог новог Статута Удружења тужилаца Србије
Свим члановима Удружења тужилаца Србије који присуствују овој Конститутивној
скупштини уз радни материјал достављен је Предлог новог Статута Удружења јавних
тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије са означеним изменама, које се између
осталог односе на измену адресе седишта Удружења тужилаца Србије, прописивања
редовних органа Удружења, начин одлучивања Скушшине и најмањи проценат чланова
чије присуству потребно за одлучивање, овлашћења Преседника Удружења,
овлашћења Управног одбора, избор председника и чланове Програмског савета,
овлашћења Секретара Удружења тужилаца Србије.
Председавајући Зорин Зоговић је ставио на гласање Предлог новог Статута
Удружења тужилаца Србије.
Предлог новог Статута Удружења тужилаца Србије усвојен је једногласно.

2. Представљање Извештаја о раду између две седнице Скупштине
Председник Програмског савета мр Јасмина Киурски присутним члановима ове
Скупштине представила је Извештај о раду између две седнице Скупштине и то између
31.10.2013. до 31.01.2015. године. Наведени извештај се односио на активности
Удружења тужилаца у раду Комисије за спровођење Стратегије реформе правосуђа у
периоду од 2013-2018. године, са посебним оствром на измене Устава Републике
Србије у правцу успостављања јачих гаранција независности правосуђа (модел
предлагања и избора јавних тужилаца, као и избор чланова Државног већа тужилаца),
одржане седнице Управног одбора Удружења тужилаца, рад Програмског савета
издражен у реализованим пројектима у периоду од 01.11.2013.-28.02.2015.године са
освртом на израду Приручника за јавне тужиоце уз кратке коментаре и неопходна
појашњења са обрасцима тужилачких аката како би се олакшала примена одредаба
Законика о кривичном поступку који је у јавним тужилаштвима и судовима опште
надлежности почео да се примењује од 01.10.2013. године, рад Етничког савета и рад
Надзорног одбора у извештајном периоду, као и друге активности Удружења тужилаца
Србије, а представљен је и Финансијски извештај Удружења јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца Србије у периоду од 01.11.2013.-28.02.2015. године.
Од новембра месеца 2013. године, Удружење тужилаца је довршило три пројекта
из претходног периода и истовремено започело са реализацијом низа нових пројеката и
то: „Иницијатива правосуђа за бољу заштиту жртава насиља“, „Партнерство за заштиту
људских права – ефикаснија сарадња правосуђа и грађанског друштва“, „Грађани и
правосуђе заједнички против корупције у Србији – заштита конкуренције и сузбијање
монопола“, „Јачање независности и интегритета тужилаца“, „За увођење одговорности,
ефикасности и транспарентности у тужилаштвима – грађанска подршка у
успостављању система финансијског управљања и контроле“, „Поступање са
случајевима породичног насиља“. Сваки од наведених пројеката пратио је одређени
број одржаних округлих столова и различитих састанака. Пројекти су били финансирани
од стране Амбасаде Краљевне Холандије у Србији, Амбасаде Краљевине Норвешке у
Србији, Мисије ОЕБС-а у Србији, као и USAID пројекат за реформу правосуђа и
одговорну власт-JRGA, Делегација ЕУ у Србији, Канцеларија за сарадњу са цивилним
друштвом, Фонд за отворено друштво.
Са Мисијом ОЕБС-а у Србији потписан је Меморандум о сарадњи за 2015. годину
којим су предвиђене посебне активности које ће се одвијати у форми два одвојена
пројекта.
Представници Удружења тужилаца Србије су током претходног периода узели
активно учешће на конференцијама, састанцима, управним одборима и саветовањима
међународног и европског удружења тужилаца, као и националних удружења из
региона. С тим у вези издвајају се Стручно саветовање тужилаца у Босни у
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.
Мр Јасмина Киурски је представљајући наведени извештај указала и на чињеницу
да су чланови Удружења тужилаца Србије и чланови различитих радних група
формираних од стране Министарства правде, те је у том контексту поменула и радну
групу за реформу Правосудне академије чији је члан Управног одбора Радован Лазић,
док је Мр Јасмина Киурски члан Програмског савета Правосудне академије и
истовремено учествује у изради Плана и Програма обуке тужилачких и судских
помоћника и приправника.

У извештајном периоду бројни штампани медији су извештавали о раду Удружења
тужилаца Србије. Чланци о активностима и ставовима Удружења објављивани су у
дневним новинама „Политика“, „Новости“, „Блиц“, „Данас“, „Курир“. Такође су објављени
и подаци истраживања CeSid-a које је спроведено у оквиру пројекта „Јачање
независности и интегритета тужилаца“. Истраживање се спроведено на узорку од 521
испитаника међу којима су били тужиоци и заменици јавног тужиоца. Истраживање се
односило на реформу правосуђа, нову правосудну мрежу, критеријуме за избор, као и
на рад Удружења тужилаца Србије, па је с тим у вези од укупног броја испитаника 39%
исказало да је потпуно задовољно радом Удружења, док је 55% сматрало да је
Удружење бранило колеге, али да је могло и више да учини, док је само 6% испитаника
навело да Удружење није бранило своје колеге. Значајан показатељ подршке раду
Удружења тужилаца Србије је и тај што 55% испитаника се слаже са ставом да би
Удружење тужилаца требало да директно предлаже једног члана Државног већа
тужилаца, док се делимично са овим ставом слаже 16%, тако да је тај збир подршке
овом предлогу преко 70% испитаника.
Мр Јасмина Киурски је позвала присутне да узму учешће у писању за часопис
„Тужилачка реч“ који је такође једно од гласила Удружења тужилаца и да тиме стручним
и другим текстовима употпуне рад Удружења тужилаца Србије.
Мр Јасмина Киурски је представила и Финансијски извештај Удружења јавних
тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије у периоду од 01.11.2013.-28.02.2015.
године указујући на начин финансирања Удружења тужиоца, приходе и расходе,
трошкове Канцеларије Удружења а чији подаци су детаљно наведени у Финансијски
извештају Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије у периоду од
01.11.2013.-28.02.2015. године који се налази на сајту Удружења тужилаца који је
доступан свима.
Председавајући Зорин Зоговић је ставио на гласање Извештај о раду Удружења
тужилаца Србијењ у периоду од 31.10.2013. до 31.01.2015. године.
Након гласања, председавајући Зорин Зоговић је објавио да је Извештај о раду
Удружења тужилаца, једногласно усвојен.
С обзиром на то да је поведена дискусија у вези повећања висине чланарине
Удружења тужилаца Србије.
Члан Удружења мр Мирослав Симић је предложио да се месечна чланарина за
Удружење тужилаца Србије са 300 динара колико је износила до сада, повећа на 500
динара.
Председавајући Зорин Зоговић је овај предлог члана Удружења мр Мирослав
Симић ставио на гласање.
Након гласања, председавајући Зорин Зоговић је објавио да је предлог за повећање
месечне чланарине са 300 динара на 500 усвојен и то са 141 глас ЗА, 3 гласа ПРОТИВ
и једним УЗДРЖАНИМ.
3. План рада Удружења тужилаца Србије за наредни период
План рада Удружења тужилаца Србије за наредни период изнео је досадашњи
председник Управног одбора Удружења тужилаца Радован Лазић. У свом излагању,
Радован Лазић је акценат ставио на пројекту Јачању независности и интегритета јавних

тужилаца чија се израда приводи крају, а остала је још једна, завршна Конференција у
Медија Центру на којој ће као резултат бити представљена публикација. Са Мисијом
ОЕБС-а у Србији потписан је Меморандум о сарадњи за 2015. годину којим су
предвиђене активности које ће се одвијати у два одвојена пројекта и то четири округла
стола на тему Законика о кривичном поступку, четири округла стола на тему
унапређења уставног положаја тужилаца, једна конференција на тему Законика о
кривичном поступку, једна међународна конференција на тему унапређења уставног
положаја тужилаца и једна публикација која би након тога била објављена у „Тужилачкој
речи“. Са USAID-ом је потписан наставак сарадње на пројекту „Поступање у
случајевима породичног насиља“ који обухвата 20 пилот састанака у периоду од
01.02.2015. до 30.11.2015. године а резултат пројекта је приручник и један промо филм.
Радован Лазић је указао и на наставак активности Удружења јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца Србије у погледу успостављања владавине права, изградње
демокрастских институција и поштовања права грађана у Републици Србији, са
посебним освртом на заштиту права колега – заменика јавних тужилаца распоређених у
јавним тужилаштивима на Косову и Метохији.
Прва активност Удружења тужилаца Србије у том правцу је усвајање Декларације о
владавини права и Уставном положају јавног тужилаштва којом Удружење тужилаца
Србије позива носиоце извршне и законодавне власти да сарађују са правосудним
органима, да се уздрже од изјава којима се може недозвољено утицати на поступке који
су у току, те да омогуће несметано вођење поступака који се воде пред јавним
тужилаштвима и судовима. Такође, Удружење тужилаца Србије овом Декларацијом
поседно позива надлежне државне органе да поштују Уставом прокламована начела
сталности и непреместивности носилаца јавно тужилачке функције и да се уздрже од
било каквих поступака којима се ова начела крше, а посебно је указано на чињеницу да
су јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца у јавним тужилаштвима на Косову и
Метохији део јединствене јавнотужилачке организације Републике Србије и да би било
какво њихово измештање из јавног тужилаштва Републике Србије противно њиховој
вољи, представљало кршење Устава Републике Србије. Наведеном Декларацијом
Удружење тужилаца Србије подсећа да су сви државни органи дужни да поступају
савесно и одговорно у оквиру законом прописаних надлежности, али и да омогуће
другим државним органима вршење њихових надлежности.
Радован Лазић је у излагању акценат ставио и на изграду плана који би се односио
на Поглавље 23, као и на побољшање материјалног положаја носилаца јавнотужилачке
функције и запослених у јавном тужилаштву, као и повећање броја заменика јавних
тужилаца и броја тужилачких помоићника и приправника, као и запослених у јавном
тужилаштву, нарочито ако се имају у виду стварне потребе настале применом Законика
о кривичном поступку за који смо поменули да се у тужилаштвима и судовима опште
надлежности примењује од 01.10.2013. године. Такође је навео да ће чланови
Удружења јавних тужилаца Србије наставити са активним учешћем у радним групама
за израду закона и других аката, а чији оснивач радних група је Министарство правде.
Наставак сарадње је предвиђен и са цивилним сектором и државним органима. У
погледу опремања јавних тужилаштва, изнет је податак да Краљевина Норвешка
спремна да уложи одређена новчана средства.
Председавајући Зорин Зоговић је ставио на гласање План рада Удружења
тужилаца Србије за наредни период.
Након гласања, председавајући Зорин Зоговић је објавио да је План рада
Удружења тужилаца Србије за наредни период једногласно усвојен и прогласио да је
Скупштина Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије дана

14.03.2015. године донела Декларацију о владавини права и Уставном положају јавног
тужилаштва“.
4. Избор органа Удружења тужилаца Србије и то:
- предсeдника Удружења
- чланове Управног одбора
- чланове Надзорног одбора
- чланове Етичког савета
- председника Програмског саветa
5. Представљање резултата гласања од стране верификационе комисије
ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА ТУЖИЛАЦА СРБИЈЕ:
др Илић Горан, заменик Републичког јавног тужиоца (гласачки листићи - укупно 156, за
155, против 1)
ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:
1. Лазић Радован, заменик јавног тужиоца, АЈТ Нови Сад (101)
2. Плазинић Миодраг, јавни тужилац, ВЈТ Ваљево (106)
3. Шуловић Златко, заменик јавног тужиоца, ВЈТ Ваљево (107) Боровић Ана, јавна
тужитељка, ОЈТ Панчево (69)
4. Боровић Ана, јавни тужилац, ОЈТ Панчево (69)
5. Драгашевић Љубиша, в.ф. јавног тужиоца, ВЈТ Ужице (91)
6. Јекић Брадајић Гордана, заменица јавног тужициоца, АЈТ Београд (63)ž
7. Јовановић Борка, заменица јавног тужиоца, ВЈТ Сремска Митровица (72)
8. Јовић Оливера, заменица јавног тужиоца, ОЈТ Параћин (64)
9. Кулезић Сандра, заменица јавног тужиоца, ОЈТ Шабац (57)
10. Макариев Марина, заменица јавног тужиоца, ОЈТ Параћин (57)
11. Миленковић Микица, заменик јавног тужиоца, ВЈТ Прокупље (69)
12. Ненадић Светлана, заменица јавног тужиоца, Прво ОЈТ Београд (69)
13. Нешић Соња, в.ф. јавног тужиоца, ВЈТ Пирот (60)
14. Пешић Драгана, заменица јавног тужиоца, ОЈТ Ниш (92)
15. Силађи Биљана, заменица јавног тужиоца, ОЈТ Нови Сад (80)
16. Трајковић Данијела, в.ф. јавног тужиоца, ОЈТ Владичин Хан (64)
17. Вучковић Бранислава, заменица јавног тужиоца, АЈТ Нови Сад (90)
Остали кандидати за Управни одбор
1. Бојић Бојан, заменик јавног тужиоца, АЈТ Београд (43)
2. Динић Заре, заменик јавног тужиоца, ОЈТ Врање (36)
3. Јовановић Бобан, заменик јавног тужиоца, ВЈТ Врање (38)
4. Николов Зоран, заменик јавног тужиоца, ОЈТ Крагујевац (41)
5. Пешић Зоран, заменик јавног тужиоца, БЈТ Чачак (51)
6. Петровић Драган, заменик јавног тужиоца, ВЈТ Пожаревац, (42)
7. Петровић Милан, заменик јавног тужиоца, ТРЗ (38)
8. Станојловић Мирјана, заменица јавног тужиоца, ВЈТ Јагодина (42)
9. Стефановић Ненад, заменик јавног тужиоца ИИИ ОЈТ Београд, председник
Удружења судијских и тужилачких помоћника Србије за период 2012 – 2014 (45)
10. Сулејмани Јусуф, заменик јавног тужиоца, ОЈТ Врање (34)
11. Тешић Драган, заменик јавног тужиоца, АЈТ Београд (33)

12.
13.
14.
15.
16.

Зорић Томо, секретар ДВТ-а (50)
Зорић Синиша, заменик јавног тужиоца, ИИИ ОЈТ Београд (30)
Живић Срђан, заменик јавног тужиоца, ВЈТ Крушевац (45)
Станковић Станислав, в.ф. јавног тужиоца, ОЈТ Лебане (34)
Мирослав Симић, заменик јавног тужиоца, ОЈТ Обреновац (41)

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНИОГ ОДБОРА: ( гласачки листићи -укупно 147- важећи)
1.
2.
3.
4.
5.

Нешковић РАдољуб, заменик јавног тужиоца, ОЈТ Чачак (111)
Ивић Андрија, заменик јавног тужиоца, ОЈТ Ниш (116)
Јовановић Миша, заменик јавног тужиоца, ОЈТ Јагодина (101)
Кркелић Мирослав, јавни тужилац, ВЈТ Сомбор (97)
Симић Милован, заменик јавног тужиоца, ВЈТ Крушевац (101)

ЧЛАНОВИ ЕТИЧКОГ САВЕТА: (гласачки листићи – укупно 147– важећи 146, неважећи
1)
1. Лидија Комлен Николић, заменица јавног тужиоца, АЈТ Београд, председница
ЕС (114)
2. Антић Зоран, јавни тужилац, ВЈТ Неготин (101)
3. Бранковић Љубиша, заменик јавног тужиоца, ОЈТ Параћин (99)
4. Вучићевић Весна, заменица јавног тужиоца, АЈТ Нови Сад (107)
5. Живковић Небојша, заменик јавног тужиоца, ВЈТ Београд (92)
ПРОГРАМСКИ САВЕТ – према Статуту на предлог председника УТС – једногласно
усвојен предлог
Мр Јасмина Киурски, заменица јавног тужиоца, АЈТ Београд, председница ПС
Након представљања резултата гласања , председавајући Скупштином захвалио се
присутнима и затворио рад седнице Скупштине.

Записничар
Верица Трнинић

Председник Скупштине УТС
Зорин Зоговић

