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ЗАПИСНИК СА САСТАНКА 

Технички састанак Координационог тела за усмеравање активности у спровођењу 

препорука Групе држава за борбу против корупције (ГРЕКО) Савета Европе је одржан дана 

12. јула 2018. године, на коме су присуствовали: 

1. Државни секретар Министарства правде, Радомир Илић; 

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

скупштине и члан координационог тела, Петар Петровић; 

3. Секретар Високог савета судства, Мирјана Павловић; 

4. Члан Државног већа тужилаца, Сандра Кулезић; 

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

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

6. Руководилац Групе за европске интеграције у Агенцији за борбу против корупције, 

Ивана Цветковић; 

7. Саветник у одељењу за секторске политике ЕУ у Министарству спољних послова, 

Милица Вујовић-Ројл; 

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

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

контакт тачка за рад координационог тела испред Министарства правде, Катарина 

Николић. 

Састанак је отворио Државни секретар, Радомир Илић, којом приликом је предложио да 

према редоследу ГРЕКО препорука из Извештаја веома укратко се упознамо са 

евентуалним напретком у примени препорука од стране сваке институције на коју се оне 

односе, истичући да је једна од обавеза Р. Србије између осталог и доношење Етичког 

Кодекса понашања за народне посланике.  

Том приликом се Председник Одбора за правосуђе Народне Скупштине – Петар 

Петровић обратио присутнима и обавестио да тренутно нема напретка у том погледу као и 

да ће уложити напоре да се наведена препорука испуни.  

Након тога се за реч јавила Секретар Високог савета судства, Мирјана Павловић и 

обавестила да Етички кодекс за судије постоји и предвиђен је Пословником као и да постоји 

Етички одбор као радно тело Савета, чији чланови се не састоје искључиво од судија, с 

обзиром на то да измена састава одбора захтева амандман закона. Мирјана Павловић је 

такође додала да је Високи Савет Судства успео да се позиционира као истински 

самоуправно тело, које делује проактивно и транспарентно и које предузима низ мера ка 

очувању независности судства.  

Међутим, госпођа Павловић је нагласила да су потребне ближе смернице на који начин 

ВСС може најбоље да представи своје активности како би се напредак и предузете мере 

приказале кроз наредни извештај Р. Србије Савету Европе, а најкасније до 31. октобра 2018. 

године. Присутни су се сагласили да се потреба за ближим смерницама односи и на њихове 

институције.  
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Државни секретар је одговорио да све чињенице и предузете мере односно активности, 

које доказују испуњење ГРЕКО препорука, колико год се оне чиниле безначајним, је 

неопходно приказати и додао да Савет Европе жели да види у извештајима следеће битне 

ставке: 

 Статистику; 

 Обуке; 

 Графичке приказе информација и то пожељно да исте буду у боји.  

Као пример за статистику, господин Илић је навео да је пожељно приказати статистичке 

податке, например – одржан X број састанака. Радомир Илић је навео да Министарство 

правде на овај начин поступа и у сродном телу Савета Европе – MONEYVAL. 

Заменик представника Делегације Републике Србије у ГРЕКО и контакт тачка за рад 

Координационог тела испред Министарства правде, Катарина Николић се том приликом 

надовезала на горе наведене препоруке Државног секретара и додатно појаснила да је веома 

препоручиво али није довољно само приказати одређени број одржаних састанака или 

обука, већ је неопходно аргументовано приказати постигнути резултат као последица 

одржаног X броја састанака и / или обука. Односно приказати узрочно-последичну везу 

између предузетих активности и постигнутих резултата, који испуњавају ГРЕКО 

препоруке.  

Катарина Николић је додатно образложила да ако је, например, ГРЕКО препорука да се 

донесе Кодекс понашања, иста се неће сматрати од стране ГРЕКО-а испуњеном док се 

наведени Кодекс не усвоји, без обзира на статистичке и графичке приказе у боји. Већ ће се 

третирати као делимично испуњена, све док се не постигне крајњи резултат. 

Подржавајући предлоге Државног секретара и Катарине Николић, Ивана Цветковић из 

Агенције за борбу против корупције, која је чинила састав Делегације Р. Србије на ГРЕКО 

пленарним заседањима 79. и 80. у Стразбуру, је навела да (према искуству са ГРЕКО 

заседања) пожељно је увек као доказ доставити ГРЕКО-у све нацрте докумената, независно 

од тога да ли су исти тек у почетној фази припреме. Катарина Николић се сложила са 

чињеницом да ГРЕКО жели да буде упознат са нацртима докумената, али је такође додала 

да је неопходно водити рачуна и о евентуалној поверљивости докумената у припремној 

фази.  

Помоћник директора Агенције за борбу против корупције – Милица Божанић је 

известила да је неопходно посветити се доношењу новог Закона о Агенцији за борбу против 

корупције, као и да ће бити припремљен Водич за спречавање сукоба интереса.  

Државни секретар Радомир Илић је рекао да доношење Закона о Агенцији за борбу 

против корупције и Закона о лобирању је у надлежности Министарства правде и да се 

очекује њихово доношење. 

Током састанка, договорена је и динамика наредних састанака и активности.  
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На предлог Државног секретара, следећи састанак на техничком нивоу у истом саставу 

је заказан за четвртак 19. јула 2018. године у 10:00 часова са циљем да до краја јула 

добијемо унапређени текст за поновно извештавање ГРЕКО, Савета Европе. 

Као припрему за наредни састанак, Радомир Илић је дао инструкције присутним 

представницима надлежних институција да доставе Катарини Николић текст са 

информацијом о напретку у примени ГРЕКО препорука, који ће се користити као полазна 

основа за конкретније разматрање испуњења појединачних ГРЕКО препорука.  

Катарина Николић је замолила надлежне институције да приликом достављања 

информација о напретку у примени ГРЕКО препорука, обрате пажњу да доставе искључиво 

нову информацију, која је релевантна у односу на постојеће стање које смо већ  претходно 

описивали у извештају ГРЕКО (како би адекватно приказали прогрес у односу на 

претходни извештај). 

Радомир Илић је обавестио да је Катарина Николић контакт тачка за рад 

Координационог тела испред Министарства правде, те да је неопходно да све надлежне 

институције на техничком нивоу Катарини редовно достављају информацију о напретку у 

примени препорука из своје надлежности.  

Извештај сачинила: 

Катарина Николић 

дипл. правник и мастер права 
 


