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Новоименована тужитељка за везу за Србију при Европској агенцији за правосудну 
сарадњу (Eurojust) гђа Гордана Јанићијевић ступила је на дужност. Гђа Јанићијевић 
је званично представљена савету Европске агенције за правосудну сарадњу током 
посете Републичке јавне тужитељке Србије гђе Загорке Доловац. Србија је седма 
земља која је именовала тужиоца за везу при Европској агенцији за правосудну 
сарадњу. Тужиоци за везу могу да отварају случајеве уз подршку држава чланица и 
да учествују на координационим састанцима и у координационим центрима у циљу 
повећања борбе против прекограничног криминала. Од 2015. године Србија је 
сарађивала са Европском агенцијом за правосудну сарадњу на скоро 150 случајева 
који се тичу тешког организованог криминала. 

Председник Европске агенције за правосудну сарадњу г. Ладислав Хамран је изјавио: 
„Желим топлу добродошлицу гђи Јанићијевић у Хагу и радујем се одличној сарадњи. Од 
огромног је значаја што све већи број земаља жели да сарађује са Европском агенцијом за 
правосудну сарадњу у борби против прекограничног организованог криминала и тероризма. 
Уверен сам да ће непроцењиво искуство гђе Јанићијевић уз пуну подршку власти у Србији 
одиграти кључну улогу у нашим напорима да се додатно повећа наша оперативна и 
стратешка сарадња у региону Западног Балкана.ˮ 

Републичка јавна тужитељка Србије гђа Загорка Доловац истакла је следеће: „Ово је важан 
тренутак у заједничкој историји Канцеларије републичког јавног тужилаштва Србије и 
Европске агенције за правосудну сарадњу, као и значајан догађај у односима између 
Републике Србије и Европске уније. Наши су заједнички професионални напори и посвећеност 
препознати и сада имају могућност да даље напредују. Сигурна сам да ће наше присуство 
овде у Хагу наставити да доказује квалитет и поузданост сарадње са европским и другим 
колегама у испуњењу нашег најважнијег задатка, а то је заштита наших друштава од 
опасности и последица које доноси савремени криминал.ˮ 

Тужитељка за везу за Србију гђа Гордана Јанићијевић изјавила је: „Част ми је што сам 
постала први тужилац за везу за Србију при Европској агенцији за правосудну сарадњу. 
Имајући у виду претходни обим сарадње, верујем да ће закључење уговора о сарадњи и наше 
присуство у Европској агенцији за правосудну сарадњу унапредити већ одличну сарадњу 
Србије и Европске агенције у борби против озбиљног транснационалног криминала. Радујем 



се блиској сарадњи са свим земљама које учествују у раду Европске агенције и очекујем 
повећање размене информација и висок ниво ефикасности координације.ˮ 

Пре него што је преузела дужност у Европској агенцији за правосудну сарадњу, гђа 
Јанићијевић била је заменица Републичког јавног тужиоца Србије. Отварање канцеларије 
службеника за везу за Србију при Европској агенцији за правосудну сарадњу остварено је 
уз подршку пројекта Европске комисије (DG NEAR) под називом „Борба против тешког 
криминала на Западном Балкануˮ из инструмента претприступне помоћи ИПА/2017 и уз 
подршку Немачке савезне владе. 

Европска агенција за правосудну сарадњу и Србија потписале су уговор о сарадњи у 
новембру прошле године. Током периода од 2008. до 2018. године Европска агенција је већ 
закључила сличне уговоре с три друге земље Западног Балкана: Северном Македонијом, 
Црном Гором и Албанијом. И Северна Македонија и Црна Гора већ су именовале тужиоце 
за везу у Хагу. 

Србија је од 2015. године сарађивала са Европском агенцијом за правосудну сарадњу на 
150 случајева који су се бавили тешким криминалом и присуствовала је на 22 
координациона састанка. Србија је била део и седам Заједничких истражних тимова (JIT), 
од којих се већина бавила случајевима трговине дрогом, а такође је учествовала и у два 
дана заједничког деловања уз подршку координационог центра Европске агенције за 
правосудну сарадњу. Најчешће врсте криминала којима се Агенција бави су трговина 
дрогом, ситне преваре и преваре великих размера. 


