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ЗАПИСНИК СА САСТАНКА 

Закључком Владе Републике Србије бр. 02-2986/2018 од 29. марта 2018. године 

образовано је Координационо тело за усмеравање активности у спровођењу препорука Групе 

држава за борбу против корупције (ГРЕКО) Савета Европе, на чијем челу се налази министар 

правде Нела Кубуровић. 

Дана 11. маја 2018. године одржан је први састанак координационог тела на коме су 

присуствовали:  

 

1. Председник Владе Републике Србије, Ана Брнабић; 
2. Министар правде Републике Србије и председник координационог тела, Нела 

Кубуровић; 

3. Државни секретар Министарства правде и руководилац Оперативне групе, Радомир 

Илић; 

4. Председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне 

скупштине и члан координационог тела, Петар Петровић; 

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

Александар Пантић; 

6. Изборни члан Државног већа тужилаца и члан координационог тела, Татјана Лагумџија; 

7. Заменик помоћника министра за Европску унију Министарства спољних послова и члан 

координационог тела, Дејан Ралевић; 

8. Начелник Одељења за ОЕБС и Савет Европе Министарства спољних послова и члан 

Оперативне групе, Никола Ратковић; 

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

тачка за рад координационог тела испред Министарства правде, Катарина Николић.  

Састанку није присуствовао Директор Агенције за борбу против корупције и члан 

координационог тела - Драган Сикимић, нити представник наведене институције.  

Састанак је отворила Председница Владе Ана Брнабић заједно са министром правде Нелом 

Кубуровић, истичући да је борба против корупције један од приоритета Владе Републике Србије 

и да Влада пружа пуну подршку формираном координационом телу, те да је неопходно да се 

његови чланови редовно састају како би се поспешило квалитетније испуњавање ГРЕКО 

препорука, у циљу извештавања Републике Србије о напретку у њиховој примени најкасније до 

31. октобра 2018. године.  

Наглашено је да већина ГРЕКО препорука је делимично усвојена као и да одређене ГРЕКО 

препоруке захтевају промену Устава Републике Србије из 2006. године, што представља 

комплексан процес већ започетих реформи правосуђа. У том смислу, министар Нела Кубуровић 

је оценила да напредак у примени препорука ће бити такође мерљив и кроз мишљење 

Венецијанске комисије.  

Констатовано је да у наредном периоду по могућности потребно је убрзати процес 

доношења преосталих препорука које нису везане за процес уставних промена као што је 

доношење Кодекса понашања за народне посланике и организовање обука, припрема коначног 

нацрта Закона о Агенцији за борбу против корупције и његово доношење као и доношење 
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Закона о лобирању, за који је формирана посебна радна група, а чије ће усвајање управо 

представљати испуњавање великог броја антикорупцијских мера.  

Када је реч о смањењу броја закона који се доносе по хитном поступку, наведена процедура 

се најчешће користи када је претходно у потпуности испоштована процедура јавне расправе, 

омогућујући свим народним посланицима и широј јавности да се укључе у рад на тексту нацрта 

закона, пре његовог доношења по хитном поступку. С тим у вези, координационо тело предлаже 

као препоруку да се свим министарствима упути допис да приликом слања закона у Народну 

скупштину, припреме и кратко образложење о одржаној јавној расправи.  

Присутни су се сложили да напори Републике Србије и предузете мере нису увек у довољно 

доброј мери били представљени тако да би само извештавање према ГРЕКО-у могло да се 

додатно унапреди како би се на најбољи начин уложени труд валоризовао у спољно-

политичком контексту. Према томе, веома је важно што чланове координационог тела такође 

чине и представници Министарства спољних послова.  

Координационо тело и Делегација Републике Србије у ГРЕКО-у имају кључну улогу у 

погледу проактивног приступа са посебним освртом на неопходну посвећеност свих надлежних 

институција раду на испуњењу ГРЕКО препорука. Поред Народне скупштине и Агенције за 

борбу против Корупције, министар Нела Кубуровић је навела да Високи савет судства и 

Државно веће тужилаца такође имају значајну улогу.   

Одређено је да све надлежне институције на техничком нивоу достављају информацију о 

напретку у примени препорука из своје надлежности контакт тачки Министарства правде – 

Катарини Николић. Државни секретар, Радомир Илић је том приликом предложио да се креира 

табела представника.  

Наредни састанак координационог тела је заказан за две недеље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај сачинила: 

Катарина Николић 

дипл. правник и мастер права 

Закључак са састанка:  

 Борба против корупције - један од приоритета Владе Републике Србије, која пружа 

пуну подршку координационом телу; 

 Напредак у примени ГРЕКО препорука мерљив кроз мишљење Венецијанске 

комисије у контексту предвиђених уставних промена; 

 Обезбетити да се (1) чланови Координационог тела редовно састају и (2) све 

надлежне институције посвете раду на испуњењу ГРЕКО препорука; 

 Препорука свим министарствима приликом слања закона Народној Скупштини, 

припремити образложење о одржаној јавној расправи;  

 На техничком нивоу надлежне институције треба да редовно и квалитетно 

извештавају Министарство правде, односно достављају информацију из своје 

надлежности одређеном представнику (контакт тачки) Министарства правде о 

напретку у примени ГРЕКО препорука;  

 Ради боље организације креирати табелу представника; 

 Одржати наредни састанак координационог тела за 2 недеље. 

 


