
09.06.2020. 
Почиње изградња Палате правде: државни секретар Радомир Илић обишао 
Посебно одељење за сузбијање корупције у Краљеву  
 

Државни секретар у Министарству правде Републике Србије  Радомир 
Илић, у пратњи градоначелника Краљева др Предрага Терзића, као и 
представника локалних и републичких правосудних органа, обишао је посебна 
одељења за сузбијање корупције при Вишем суду и Вишем јавном тужилаштву у 
Краљеву. 
  Дражавни секретар је изразио задовољство да је управо Краљеву припала 
част да се овом посетом обележе две године од примене новог закона о борби 
против организованог криминала. Он је подсетио на то да од 1. марта 2018. године 
борба против организованог криминала и корупције функционише не само у 
Специјалном тужилаштву, већ и у четири посебна одељења – у Београду, Новом 
Саду, Нишу и Краљеву, које покрива читаву територију крагујевачке апелације. 
Према његовим речима, за две године, пред ова четири посебна одељења, 
оптужено је укупно 1.528 лица, првостепени судови су донели пресуде против 
1.162 лица, а казне затвора су изречене према 260.  

„Честитам свим посебним одељењима за борбу против корупције, као и 
Посебном одељењу у Краљеву“, поручио је државни секретар Илић, додајући да 
је повод посете управо Краљеву и предстојећа изградња једне нове судске зграде. 

„Захваљујући сарадњи Министарства правде и града Kраљева, у прилици 
смо да у Улици доктора Драгомира Карајовића изградимо у потпуности нови 
правосудни објекат за смештај Прекршајног суда и Привредног суда, а видећемо 
да ли ће посебна одељења одавде прећи у нову зграду, где ће имати још боље 
услове за рад“, рекао је Илић напоменувши да је Посебно одељење у Новом Саду 
добило нову зграду, у Београду се налази у реконструисаној Палати правде и да 
Ниш чека реконструкцију следеће године.  

Према његовим речима, до краја ове године Посебно одељење у Краљеву 
мора да се појача кадром - да дође још заменика тужилаца, судија за сада не. 

„Успоставља се чвршћа веза између тужилаца и Полиције. Они сада, по 
новој организацији, сви имају службенике за везу, који брзо дају податке тужиоцу 
који су релевантни за борбу против корупције, против финансијског криминала. До 
краја ове године, већ током лета, добиће и посебне протоколе за поступање, који 
ће настати у сарадњи Републичког тужилаштва и Министарства правде, и онда 
ћемо моћи да кажемо да се подаци који су релевантни за оптужнице још брже 
размењују. То ће довести до квалитетнијих оптужења и до бољих пресуда. Ови 
резултати које за сада имамо су фасцинантни ако упоредимо са оним што је било 
пре“, изјавио је Илић.  

Према речима председника Посебног одељења за сузбијање корупције при 
Вишем суду у Краљеву Милана Давидовића, у протекле две и по године у овом 
одељењу обрађено је око 450 предмета, од чега је три четвртине завршено 
пресудама о признању кривичног дела, а остатак у редовном поступку.  

„Најучесталија дела су давање и примање мита, злоупотреба службеног 
положаја, прање новца, а највише случајева примања мита и корупције било је у 
здравству, просвети делимично“, рекао је Давидовић.  



Руководилац Посебног одељења за сузбијање корупције при Вишем јавном 
тужилаштву у нашем граду Сања Протић је истакла да је помак у борби против 
корупције приметан, с обзиром на број осуђујућих пресуда, број локалних високих 
функционера против којих је вођена истрага и донете осуђујуће пресуде, велики 
износ одузете имовинске користи.  

„У Посебном одељењу у Краљеву она износи око 70 милиона динара, с тим 
што је за ове две године рада око пет-шест милиона динара новчаних казни које 
су биле уз главну казну која је била условна или затворска осуда“, навела је Сања 
Протић.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је изразио задовољство што је 
Министарство правде у претходних неколико година инвестирало значајна 
финансијска средства како би омогућило добре услове за рад Основном и Вишем 
суду у Kраљеву, Основном и Вишем тужилаштву и посебним одељењима за 
сузбијање корупције.  

„Град Kраљево ће у сарадњи са Министарством правде радити на 
омогућавању бољих услова за рад и Прекршајног суда и других судских и 
тужилачких органа који се налазе на територији града Kраљева. Поред тога што 
су омогућени добри услови за рад свим запосленима и у судству и у тужилаштву, 
грађани Kраљева сада имају могућност да на бржи, лакши начин дођу и у Основни 
и у Виши суд, и у Основно и Више тужилаштво односно - правда је постала 
доступнија за све“, поручио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић 
приликом сусрета са државним секретаром Министарства правде и обиласка 
посебних одељења за сузбијање корупције у нашем граду.  

  
 


