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И З В Е Ш Т А Ј   О   Р А Д У  
 

ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА И ЗАМЕНИКА ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА 

КМСЗТС У 2009. ГОДИНЕ 

 

КМСЗТС им дисциплинског тужиоца и шест (6) заменика дисциплинског тужиоца. Овај 

oрган је у току 2009. године у делокругу својих обавеза и активности обавио следеће: 

 

1. 12., 13., 19. и 20 јуна 2009 године одржан је први степен едукације овог органа, 

чланова Судова части и Комисије за посредовање, из области медицинског 

права, у организацији Правосудног центар за усавршавање. 

2. Дана 30.06.2009. године одржан је радни састанак дисциплинског тужиоца, 

заменика дисциплинског тужиоца, у службеним просторијама КМСЗТС, у ул. 

Добрачина, у Београду. Овом састанку су присуствовали директор КМСЗТС и 

адвокат Дејана Бабића, правни заступник КМСЗТС. Циљ састанка је договор око 

обезбеђивања стручне и техничке помоћи у раду дисциплинског тужиоца и 

његових заменика. Дате су смернице дисциплинског тужиоца о вршењу надзора 

над радом његових заменика. 

3. Овај орган је детаљно размотрио пријаве пристигле у Централу Коморе и у 

Огранцима КМСЗТС. Стручна служба КМСЗТС је претходно испитала 

испуњеност формалних услова за вођење поступка по пристиглим пријавама. 

Поступци по овим пријавама су у току. Један предмет је завршен у првостепеном 

поступку.  

4. Договорена је сарадња и тимски рад који подразумева потпуну координацију 

рада и комуникацију између дисциплинског тужиоца и његових заменика. 

5. У септембру месецу овај орган је похађао програм другог нивоа едукације из 

области медицинског права, у организацији Правосудног центар за усавршавање. 

6. Дана 04.11.2009. године одржан је радни састанак овог Органа у службеним 

просторијама КМСЗТС, у ул. Добрачина, у Београду, у присуству директора 

КМСЗТС. Разматран је досадашњи рад на предметним пријавама. Констатовано 

је да је сарадња, комуникација и доступност у свако доба дана остварена између 

дисциплинског тужиоца и његових заменика. Директор Коморе је изразио 

поштовање и задовољство на ставу и преданом раду овог органа. Том приликом 

је покренуто питање о одређивању одговарајућих накнада  за рад овог органа, од 

стране заменика дисциплинског тужиоца са Огранка Београд, а због сложености 

посла и степена одговорности, времена потребног за обављање и реализацију 

једног предмета који изискује и материјалне трошкове, трошење слободног 

времена и ванредно ангажовање.  

7. У складу са обавезама и дужностима које су постављене пред овај орган Коморе 

остварени су сви предвиђени задаци и потпуна сарадња. 

 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ 

 

Славица Марковић, с. р. 
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