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 Поштовани господине Шабићу, 
 
 Имајући у виду чињеницу да се спроведена реформа у правосуђу претворила у 
обично премештање предмета и смањење броја запослених, без претходно створених 
адекватних услова за нормално функционисање правосуђа (недостатак смештајног 
простора, људских ресурса, финансијских средстава, информационих технологија), 
Синдикат правосуђа Србије обратио се Министарству правде Србије, Сектору за европске 
интеграције и међународне пројекте са захтевом да нам доставе податке о свим пројектима 
у вези са реформом српског правосуђа (реформишу нас од 2000), а на основу којих су 
добијали новац од међународних организација. Посебно смо захтевали пројекте које је 
финансирала Канада, имајући у виду изјаву канадског амбасадора у септембру 2009. године 
да је „Канада у последњих шест година у пројекте за реформу правосуђа уложила око 400 
милиона долара“. 

Помоћник министра правде Драгана Лукић доставила нам је информације које, по 
нашем мишљењу нису потпуне, имајући у виду чињеницу да је доставила Меморандум о 
сарадњи потписан између Владе Канаде и Владе Републике Србије, који се односи на један 
пројекат вредан пет милиона канадских долара. 

Између осталог, помоћник министра у свом допису навела је да „због ограничених 
капацитета у Министарству правде за управљање међународном помоћи нису у могућности 
да израде ажурну и прецизну свеобухватну базу донаторских пројеката, као и то да се 
већина пројеката спроводи директно преко консултантских кућа одабраних од стране 
донатора“. 

Имајући у виду све претходно наведено, као и чињеницу да је спроведеном 
реформом грађанима приступ правди смањен и да ефикасности и унапређења рада 
правосуђа нема, веома бисмо ценили ако бисте искористили своја законска овлашћења и у 
наше име затражили информације о пројектима које је сачињавало Министарство правде 
Србије и на основу истих добијало донације, као и информацију о томе где се могу видети 
резултати тих пројеката и њихова корисност. Сматрамо да јавност, као и правосуђе, има 
оправдан интерес за сазнањем како и на шта су трошене добијане донације, посебно 
имајући у виду правосудну инфраструктуру. 

Унапред захвална, срдачно Вас поздрављам. 
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         Милошевић Слађанка 


