
                     МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

          

  Након разматрања радног текста Националне стратегије за реформу правосуђа за 
период 2019-2014. године Министарства правде Републике Србије од 28.01.2019. године, 
Удружење судија и тужилаца Србије (УСТ) налази да предложени радни текст експерата 
USAID представља добру основу, те да је сагласно са визијом, општим и специфичним 
циљевима, као и стратешким приоритетима који су постављени за петогодишњи период.    

  Истовремено, УСТ напомиње да се код специфичног циља бр.1 – Јачање 
независности и самосталности правосуђа, посебна пажња мора посветити Државном 
већу тужилаца и Високом савету судства, као самосталним и независним органима који су 
уставни гаранти самосталност и независности, односно модалитетима превазилажења 
пасивности у раду ових тела, при чему се УСТ не слаже са израженим становиштем да су 
Државно веће тужилаца и Високи савет судства направили позитивне помаке у процесу 
избора и напредовања, нити да су закони и подзаконски акти дефинисали јасне, мерљиве и 
објективне критеријуме за избор, нарочито имајући у виду да се наведени закони и 
подзаконски акти или налазе у поступку оцене законитости и уставности или су већ били 
предмет корекције након одлука Уставног суда Србије. УСТ указује и на финансијску 
компоненту независности и самосталности, која не сме да буде занемарена приликом 
постављања стратешког циља од суштинског значаја за владавину права у целости, те 
предлаже да се у наведени специфични циљ уврсти и финансијска компонента која би 
независност и самосталност штитила и кроз увођење механизма корекције плата у 
правосуђу. УСТ подсећа у вези специфичног циља бр.2 – Унапређење непристрасности 
и одговорности правосуђа, да је питање одговорности у развијеним правосудним 
системима у директној корелацији са условима рада, те да би наведена корелација морала 
бити успостављена у оквиру ефикасних механизама одговорности носилаца правосудних 
функција.  

  УСТ поздравља чињеницу да се у радном нацрту Националне стратегије за 
реформу правосуђа за период 2019-2014. године, за разлику од стратегије која се 
спроводила у периоду од 2013. до 2018. године, признаје и уважава значај и рад судијских 
и тужилачких помоћника, без којих би нормално функционисање правосудног система 
било незамисливо.   

 

                                                                            С' поштовањем, 

       Председник Удружења судија и тужилаца Србије 

          Ненад Стефановић    



  У вези достављених коментара Удружења јавних тужилаца и заменика 
јавних тужилаца Србије, УСТ има обавезу да укаже на следеће: 
 
 УСТ указује на последњи прелазни извештај усклађености ГРЕКО – 
''Спречавање корупције у односу на народне посланике, судије и тужиоце'', у 
коме се, када су у питању судије и тужиоци, указује да су у току уставне 
реформе које утичу на испуњеност неколико препорука, што је разлог више 
да се са истима настави без одлагања. 
 
 
УСТ такође указује да су нејасни наводи извештаја у коме се похваљује рад 
Повереника за самосталност тужилаштва, имајући у виду да се заправо 
ради о заменику председника ДВТ, који је одлуком ДВТ добио и овлашћења 
у циљу заштите и јачања самосталности тужилаштва, те да резултати рада 
Повереника у претходне две године, током којих је утврдио само два 
случаја постојања непримереног утицаја на тужиоце, иако се о таквим 
утицајима говори свакодневно, не говоре у прилог квалитета рада. УСТ 
напомиње да је Повереник за самосталност истовремено и изборни члан 
ДВТ и заменик председника ДВТ, односно да годишњи извештај о раду 
подноси органу чији је и сам члан, те да није у потпуности јасно коме 
одговара за квалитет и резултате свог рада, као и да је ГРЕКО у извештају 
критиковао нетранспарентност критеријума и поступка избора носиоца 
правосудних функција, у којем Повереник за самосталност учествује као 
изборни члан ДВТ и да никада није указао на наведене нетранспарентности 
или фаворизовање појединих кандидата, нити јавно позвао на измену 
поменутих критеријума, прихватајући тренутну ситуацију у којој пресудну 
улогу има дискрециона оцена усмених разговора са кандидатима од стране 
изборних чланова ДВТ који су чланови изборних комисија. 
 

Председник УСТ 
Ненад Стефановић 
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