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Министарка правде обишла реконструисану зграду Основног суда и Основног
јавног тужилаштва у Краљеву
Зграду Основног суда и Основног јавног тужилаштва у Краљеву, у
потпуности реконструисану и надограђену захваљујући средствима која је
бесповратно уложила Делегација ЕУ, обишла је министарка правде Нела
Кубуровић.
Како је приликом посете истакла, унапређење смештајних капацитета
судова и тужилаштава у Србији је приоритет Министарства правде у овој години и
овај пројекат има за циљ да помогне убрзавању судских поступака. За
реконструкцију и надоградњу зграде, кроз Национални програм ИПА 2012,
Министарство правде је обезбедило око 1.550.000 евра, захваљујући чему сада
сваки судија и тужилац имају свој кабинет, а растерећене су и писарнице.
„Кроз надоградњу и реконструкцију ове зграде, обезбеђивањем услова да
сваки судија има своју судницу, омогућићемо да се рочишта заказују у краћим
роковима и да суђења иду много брже, а моћи ћемо да испоштујемо и право на
суђење у разумном року“, рекла је министарка, истакавши и да је сада улаз у
зграду Основног суда у Краљеву адекватно опремљен и омогућен и инвалидима.
Кроз Национални програм ИПА 2012, средства су уложена у реконструкцију
зграде, али је и око 700.000 евра издвојено за ИТ опрему за судове основне
надлежности и за привредне судове. Захваљујући Делегацији ЕУ у Србији,
сарадња ће бити настављена и кроз будуће пројекте.
„ИПА програм 2013 подразумева пројекат који се односи на превенцију и
борбу против корупције, а управо ће Краљево бити ново седиште Посебног
одељења за спровођење и процесуирање кривичних дела са коруптивним
елементом. Захваљујући овој згради и обезбеђивањем ефикасних услова за рад,
моћи ће да ради и будуће Тужилаштво односно посебно одељење Вишег суда у
Краљеву“, рекла је Кубуровићева.
Министарка је захвалила Делегацији ЕУ оцењујући да овај пројекат
конкретно показује на који начин Делегација ЕУ може да помогне Србији на њеном
путу у процесу евроинтеграција.
Како је истакла председница Основног суда у Краљеву Злата Ђорђевић,
двадесет седам судија, а у току је избор 28. судије Основног суда у Краљеву, и
сваки тужилац, имају сада сопствене кабинете, а писарнице довољно простора за
одлагање предмета.
„Имамо велике и простране суднице, више не мора да се суди у
кабинетима, као раније, ово су дивни услови за рад“, рекла је председница.
Заменик шефа Делегације ЕУ у Србији Матеја Норчић Стамчар је истакла
да су реконструкција и надоградња зграде завршене пре времена и да је објекат
добио пасош енергетске ефикасности.
„Делегација ЕУ подржава све што се тиче ефикасности правосуђа, све што
може утицати на то да сви поступци који се врше пред судовима буду спроведени
на ефикаснији, бржи и људима пријатнији начин и веома је важно што је зграда
реконструисана тако да могу да јој приступе и особе са инвалидитетом“, изјавила
је представница Делегације ЕУ.

Како је истакнуто, пројекат је спроведен на време, без одлагања и
продужења радова, није било прекида у раду у судству и тужилаштву, рад
запослених је растерећен.
„Несумњиво је да је реконструкција зграде Основног суда и Основног јавног
тужилаштва у Краљеву од великог значаја за Краљево“, истакла је Марица
Мијајловић, заменица градоначелника Краљева, која је као руководилац израде
планског документа од почетка била укључена у пројекат.
„Град Краљево је са својим јавним предузећима и службама био на
располагању како би зграда што пре била у функцији. Као добар тим брзински смо
одрадили пројектно-техничку и урбанистичку документацију. Сада, захваљујући
онима који су финансирали и Министарству правде које нас је подржало, град
Краљево располаже једним оваквим здањем. Не сумњам да ће функционалност у
раду бити и те како побољшана, да ће и самом граду бити много лакше, да ће се
процеси брже завршавати. Надамо се подршци Министарства и за наредне
кораке, а град Краљево ће и убудуће бити на располагању да са свим својим
ресурсима изађе у сусрет“, поручила је заменица градоначелника.
Зграда Основног суда и Основног јавног тужилаштва у Краљеву изграђена
је 1965. године и од тада није значајније реновирана, иако је објекат оштећен у
земљотресу новембра 2010. године. Сада је опремљена потпуно новим
функционалним намештајем, а повећана је и безбедност, будући да је побољшан
систем камера и безбедносних мера на улазу у зграду.
Пројекат реконструкције и надоградње постојеће зграде започет је у марту
прошле године. Укупна нето реконструиса површина старог и надограђеног дела
је 3.540 квадратних метара, од чега је 660 квадрата новоизграђени део.

