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ОПШТА ПИТАЊА ОСТВАРИВАЊА ФУНКЦИЈЕ
ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
Државно веће тужилаца формирано је 06. априла 2009. године. Надлежност Државног
већа тужилаца прописана је чланом 165. Устава Републике Србије и чланом 13. Закона
о Државном већу тужилаца. Државно веће тужилаца је самосталан орган који
обезбеђује и гарантује самосталност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у
складу са Уставом Републике Србије.
У састав Државног већа тужилаца улазе Републички јавни тужилац, министар
надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као
чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина у складу
са законом. Изборне чланове чине шест јавних тужилаца или заменика јавних
тужилаца са сталном функцијом од којих је један са територије аутономних покрајина
и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци од којих је
један адвокат, а други професор правног факултета. Изборни чланови Већа из реда
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, ступили су на функцију 06. априла 2016.
године, док је изборни члан Већа из реда професора правног факултета, ступио на
функцију новембра 2015. године. У саставу Већа тренутно се не налази изборни члан
Већа из реда адвоката, иако је Државно веће тужилаца, у законском року, обавестило
Адвокатску комору Србије да организује и спроведе поступак предлога кандидата за
избор члана Већа из реда адвоката.
Најзначајније одлуке Државног већа тужилаца везане су за функционисање
јавнотужилачке организације и то предлагање кандидата за први избор за заменика
јавног тужиоца Народној скупштини, бирање заменика јавних тужилаца за трајно
обављање функције заменика јавних тужилаца, бирање заменика јавних тужилаца које
су на сталној функцији за заменике јавног тужиоца у другом тужилаштву, одлучивање
о поступку за престанак функције заменика јавног тужиоца на начин предвиђен
Уставом и законом. Поред статусних питања Државно веће тужилаца се у 2017.
години, интензивно се бавило управљањем људским ресурсима, како би обезбедило
равномерну оптерећеност рада јавних тужилаштава и носилаца јавнотужилачке
функције, као и управљањем финансијским ресурсима, како би умањило доцње и
принудно извршење.
За обављање стручних административних и других послова у оквиру Државног већа
тужилаца образована је Административна канцеларија. Државно веће тужилаца има
секретара који се поставља за период од пет година и руководи Административном
канцеларијом, а за свој посао одговоран је Државном већу тужилаца. У оквиру своје
надлежности Државно веће остварује сарадњу са Високим саветом судства, државним

и другим органима и организацијама, тужилачким саветима других држава и
међународним организацијама.
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Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Административној канцеларији Државног већа тужилаца, систематизовано је 26
радних места, са укупно 20 државних службеника и 7 намештеника. Од тог броја, два
су државна службеника на положају, 6 државних службеника у звању виши саветник, 3
државна службеника у звању самостални саветник, 5 државних службеника у звању
саветник, 1 државни службеник у звању млађи саветник, 1 државни службеник у звању
млађи сарадник, 2 државна службеника у звању референт и 7 намештника. Тренутно је
у Администратиној канцеларији запослено 23 лица, од чега је 18 на неодређено и 5 на
одређено време.
Државно веће тужилаца, у складу са Уредбом о припреми кадровског плана у
државним органима, доставило је предлог кадровског плана Државног већа тужилаца
за 2017. годину, на сагласност, Министарству финансија. Предлогом кадровског плана,
било је предвиђено је јачање капацитета у погледу људских ресурса, у оквиру Групе за
планирање и извршење буџета јавних тужилаштава и Групе за финансијскорачуноводствене послове, а све у складу са преузетим обавезама из Акционог плана за
Поглавље 23. Министарство финансија, није дало сагласност на предлог кадровског
плана Државног већа тужилаца за 2017. годину.
Почетком новембра 2017. године, Група за финансијско-рачуноводствене послове, у
складу са Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и
пројекција за 2019. и 2020. годину, које је достављено од стране Министарства
финансија, израдила је Предлог финансијског плана за 2018. годину и пројекције за
2019. и 2020. годину, са образложењем. Предлог обухвата и Нацрт кадровског плана
Државног већа тужилаца за 2018. годину, којим је предвиђено јачање капацитета
Административне канцеларије у Групи за финансијско-рачуноводствене послове и
Групи за планирање и извршење буџета јавних тужилаштава, као и образовање нових
унутрашњих организационих јединица, ради квалитетнијег функционисања
Административне канцеларије Државног већа тужилаца, а све у складу са преузетим
обавезама из Акционог плана за Поглавље 23. По усвајању Закона о буџету Републике
Србије за 2018. годину, у складу са Уредбом о припреми кадровског плана у државним
органима, Министарству финансија, достављен је на сагласност Предлог кадровског
плана Државног већа тужилаца за 2018. годину.
На основу члана 47. Закона о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 101/10, 88/11 и 106/15) и члана 10. став 4. Закона о систему плата запослених у
јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 108/16), председник Државног
већа тужилаца донео је Одлуку о Посебном каталогу звања и положаја у
Административној канцеларији Државног већа тужилаца.
Посебан каталог звања и положаја у Административној канцеларији Државног већа
тужилаца садржи попис звања и положаја у Административној канцеларији,
општи/типичан опис послова који се обављају у одговарајућем звању, односно на
положају и захтеве за стицање звања, односно обављање послова на положају, као и
платне групе и платне разреде у које су сврстана звања и положаји у складу са законом.
Посебан каталог звања и положаја објављен је на интернет презентацији Државног
већа тужилаца (www.dvt.jt.rs) и достављен је Министарству за државну управу и
локалну самоуправу, ради сачињавања и објављивања Општег каталога на интернет
презентацији министарства.
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Глава I
ОБИМ РАДА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
1. Укупан број предмета у раду
У 2017. години у писарници Административне канцеларије отворено је 3.225 предмета,
што је у односу на 2016. годину повећање од 56,02%, с обзиром да је заведено укупно
2.067 предмета, док је у односу на 2015. годину примљено 2.013 предмета, што у
односу на претходну годину представља повећање од 60,21%.
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА УПИСАНИ У ПИСАРНИЦИ ДРЖАВНОГ ВЕЋА
ТУЖИЛАЦА ЗА 2017, 2016 И 2015 ГОДИНУ
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Графикон бр. 1 - Приказ обима посла Државног већа тужилаца који се континуирано
повећава.
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У уписнику ДВТР који садржи разне молбе, притужбе, предлоге, извештаје и друге
поднеске државних органа, правних лица и грађана заведено је 389 предмета, што је
увећење од 15,43% у односу на претходни извештајни период у 2016. години у коме је
заведено 337 предмета. У 2015. години примљено је 402 предмета, што у односу на
претходну годину представља умањење од 3,23%.
У уписнику А који се односи на административне предмете и акте у 2017. години
евидентирано је 1.282 предмета, те имајући у виду да је претходне године
евидентирано 859 предмета, то представља увећање од 49,24%, а у 2015. години
заведено је 770 предмета, што представља увећање од 66,49%.
У уписнику о захтевима и одлукама о остваривању права на приступ
информацијама од јавног значаја – Пи, у 2017. години заведено је 53 предмета, а у
2016. години у истом уписнику било је заведено 43 предмета, што представља увећање
у односу на претходни извештајни период од 23,26%, док је у 2015. години примљено
61 предмет и представља умањење од 13,11%.
У уписнику за персоналне послове – П, заведено је 167 предмета, што је у односу на
2016. годину умањење од 24,09%, с обзиром да је у тој години заведено 220 предмета, а
у односу на 2015. годину представља увећање од 6,37%, имајући у виду да је у
извештајном периоду заведено 157 предмета.
У уписнику Р, у који се у Административној канцеларији Државног већа тужилаца
заводе сви други предмети у смислу „разно“ заведено је 296 предмета, а у претходној
години је заведено 283 предмета, што представља увећање од 4,59%, док je у односу на
2015. годину заведено 229 предмета, тако да увећање износи 29,26%.
У уписнику са ознаком степена тајности „строго поверљиво“ - Стр. Пов. заведено
је 0 предмета, а у претходној години је заведено 0 предмета. За 2015. годину заведен је
1 предмет, што представља умањење од 100%.
У уписнику Дисциплинског тужиоца - ДВТ – ДТ, у 2017. години заведено је 179
предмета, а у 2016. години заведено је 197 предмета, што је умањење од 9,14%, док у
односу на 2015. години представља умањење од 31,68%, с обзиром да је у тој години
евидентирано 262 предмета.
У уписнику Дисциплинске комисије - ДВТ-ДК заведено је 4 предмета у 2017.
години, а у претходном извештајном периоду заведено је 4 предмета, с тим да је у
2015. години заведено 10 предмета, што представља умањење од 60%.
У уписнику ДВТ-ВР, који се односи на критеријуме и мерила вредновања рада јавних
тужилаца и заменика јавних тужилаца, у 2017. години заведено је 694 предмета.
У уписнику А-П, у који се у Административној канцеларији Државног већа тужилаца
заводе предмети у смислу приговора на вредновање рада јавних тужилаца и заменика
јавних тужилаца у коме је заведен 1 предмет.
У уписнику ДВТ-ПС који садржи поднеске који се односе на постојање политичког
или другог недозвољеног утицаја на рад јавног тужилаштва, као и на поступање
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повереника у случајевима угрожавања самосталности и интегритета унутар јавног
тужилаштва, евидентиран је 21 предмет.
У уписнику Групе за финансијско рачуноводствене послове Р1 евидентирају се
предмети који се односе на финансијско материјалне послове Државног већа тужилаца,
заведено је 80 предмета у 2017. години, а у претходном извештајном периоду заведено
је 71 предмет, што представља увећање од 12,68%, док у односу на 2015. годину
представља увећање од 11,11%, имајући у виду да је у тој години заведено 72
предмета.
У уписнику Групе за планирање и извршење буџета јавних тужилаштава Р2
евидентирају се предмети који се односе на финансијско материјалне послове јавних
тужилаштава у Републици Србији као индиректних буџетских корисника, заведено је
59 предмета у 2017. години, а у претходном извештајном периоду заведено је 53
предмета, што представља увећање од 11,32%. У извештајном периоду за 2015. годину
евидентирано је 49 предмета, што представља увећање од 20,41%.
2015
УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА
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Табела бр. 1 - Приказ укупног броја предмета за сваки уписник појединачно у периоду од 20152017. године.
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Приказ укупног броја предмета за сваки уписник појединачно у периоду од 20152017. године.
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Графикон бр. 2 – Приказ укупног броја предмета за сваки уписник појединачно у периоду од
2015-2017. године.

2. Одржане седнице
Државно веће тужилаца, током 2017. године одржало је 16 (шеснаест) редовних и 21
(двадесетједну) ванредну седницу које су одржане телефонским путем.
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 21. јануара 2017.
године, утврђене су коначне ранг листе кандидата за избор јавног тужиоца у Oсновном
јавном тужилаштву у Бору, Oсновном јавном тужилаштву у Брусу, Oсновном јавном
тужилаштву у Врбасу и Oсновном јавном тужилаштву у Сомбору („Службени гласник
РС”, број 80/2016 од 30. септембра 2016. године), листе кандидата за избор јавног
тужиоца у Oсновном јавном тужилаштву у Бору, Oсновном јавном тужилаштву у
Брусу, Oсновном јавном тужилаштву у Врбасу и Oсновном јавном тужилаштву у
Сомбору („Службени гласник РС”, број 80/2016 од 30. септембра 2016. године), ранг
листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у
Београду, Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину и Вишем јавном тужилаштву у
Сомбору („Службени гласник РС”, број 84/2016 од 12. октобра 2016. године), као и
ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном
тужилаштву у Београду, Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, Основном
јавном тужилаштву у Смедереву, Основном јавном тужилаштву у Убу, Основном
јавном тужилаштву у Новом Саду, Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци,
Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, Основном јавном тужилаштву у Руми,
Основном јавном тужилаштву у Сенти, Основном јавном тужилаштву у Шапцу,
Основном јавном тужилаштву у Крушевцу, Основном јавном тужилаштву у Новом
Пазару и Основном јавном тужилаштву у Алексинцу („Службени гласник РС”, број
84/2016 од 12. октобра 2016. године).
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 02. фебруара 2017.
године, утврђене су коначне ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца у
Вишем јавном тужилаштву у Београду, Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину и
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Вишем јавном тужилаштву у Сомбору („Службени гласник РС”, број 84/2016 од 12.
октобра 2016. године) и донета Одлука о избору заменика јавних тужилаца у Вишем
јавном тужилаштву у Београду, Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину и Вишем
јавном тужилаштву у Сомбору. На истој седници утврђене су коначне ранг листе
кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у
Београду, Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, Основном јавном
тужилаштву у Смедереву, Основном јавном тужилаштву у Убу, Основном јавном
тужилаштву у Новом Саду, Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци, Основном
јавном тужилаштву у Зрењанину, Основном јавном тужилаштву у Руми, Основном
јавном тужилаштву у Сенти, Основном јавном тужилаштву у Шапцу, Основном јавном
тужилаштву у Крушевцу, Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару и Основном
јавном тужилаштву у Алексинцу („Службени гласник РС”, број 84/2016 од 12. октобра
2016. године) и донета Одлука о предлогу кандидата за први избор заменика за
заменика јавног тужиоца Другом основном јавном тужилаштву у Београду, Трећем
основном јавном тужилаштву у Београду, Основном јавном тужилаштву у Смедереву,
Основном јавном тужилаштву у Убу, Основном јавном тужилаштву у Новом Саду,
Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци, Основном јавном тужилаштву у
Зрењанину, Основном јавном тужилаштву у Руми, Основном јавном тужилаштву у
Сенти, Основном јавном тужилаштву у Шапцу, Основном јавном тужилаштву у
Крушевцу и Основном јавном тужилаштву у Алексинцу. Такође, утврђене су ранг
листе кандидата за избор заменика Тужиоца за организовани криминал и заменика
Тужиоца за ратне злочине („Службени гласник РС”, број 36/2016 од 08. априла 2016.
године) и донета одлука о објављивању огласа за избор заменика Републичког јавног
тужиоца и објављивању огласа за избор заменика јавних тужилаца у основним и
вишим јавним тужилаштвима у Републици Србији.
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 21. фебруара 2017.
године, утврђене су коначне ранг листе кандидата за избор заменика Тужиоца за
организовани криминал и заменика Тужиоца за ратне злочине („Службени гласник
РС”, број 36/2016 од 08. априла 2016. године) и донета одлука о избору заменика
Тужиоца за организовани криминал.
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 02. марта 2017. године,
усвојен је Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2016. годину и донело одлуку о
давању сагласности на предлог Програма сталне обуке за 2017. годину, на Правосудној
академији.
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 23. марта 2017. године,
утврђена је коначна ранг листа кандидата за избор заменика Републичког јавног
тужиоца („Службени гласник РС”, број 36/2016 од 08. априла 2016. године и
„Службени гласник РС”, број 8/2017 од 03. фебруара 2017. године) и донета одлука o
избору заменика Републичког јавног тужиоца („Службени гласник РС”, број 36/2016
од 08. априла 2016. године и „Службени гласник РС”, број 8/2017 од 03. фебруара
2017. године). Такође, на истој седници увојен је нови Пословник о раду Државног
већа тужилаца и донета одлука о избору заменика председника Државног већа
тужилаца.
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 26. априла 2017.
године, донета је одлука о именовању председника и чланова Жалбене комисије
Државног већа тужилаца, донета одлука о образовању Комисија за спровођење
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конкурса по огласима објављеним у „Службеном гласнику“ број 16/17 од 02.03.2017.
године и „Службеном гласнику“ број 30/17 од 31.03.2017. године, у основним и вишим
јавна тужилаштва у Републици Србији и донета одлука о објављивању огласа за избор
заменика заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду.
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 19. маја 2017. године,
донета је одлуке о избору заменика јавних тужилаца за трајно обављање функције
заменика јавног тужиоца, на основу члана 13. став 1. aлинеја трећа Закона о Државном
већу тужилаца и донета одлука о објављивању огласа за избор два заменика Тужиоца
за ратне злочине.
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 14. јуна 2017. године,
утврђене су ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном
тужилаштву у Београду, Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву, Вишем јавном
тужилаштву у Новом Пазару, Вишем јавном тужилаштву у Нишу, Вишем јавном
тужилаштву у Краљеву, Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу и Вишем јавном
тужилаштву у Ужицу („Службени гласник РС”, број 16/2017 од 02. марта 2017. године
и „Службени гласник РС”, број 30/2017 од 31. марта 2017. године).
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 21. јуна 2017. године,
утврђене су претходне ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом
основном јавном тужилаштву у Београду, Другом основном јавном тужилаштву у
Београду, Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, Основном јавном
тужилаштву у Обреновцу, Основном јавном тужилаштву у Панчеву, Основном јавном
тужилаштву у Великој Плани, Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, Основном
јавном тужилаштву у Сремској Митровици, Основном јавном тужилаштву у Бечеју,
Основном јавном тужилаштву у Шапцу, Основном јавном тужилаштву у Крушевцу,
Основном јавном тужилаштву у Краљеву и Основном јавном тужилаштву у Нишу
(„Службени гласник РС”, број 16/2017 од 02. марта 2017. године, „Службени гласник
РС”, број 30/2017 од 31. марта 2017. године и „Службени гласник РС”, број 41/2017 од
28. априла 2017. године).
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 14. јула 2017. године,
утврђене су коначне ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем
јавном тужилаштву у Београду, Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву, Вишем јавном
тужилаштву у Новом Пазару, Вишем јавном тужилаштву у Нишу, Вишем јавном
тужилаштву у Краљеву, Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу и Вишем јавном
тужилаштву у Ужицу („Службени гласник РС”, број 16/2017 од 02. марта 2017. године
и „Службени гласник РС”, број 30/2017 од 31. марта 2017. године) и донета Одлука о
избору заменика јавних тужилаца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, Вишем
јавном тужилаштву у Ваљеву, Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару, Вишем
јавном тужилаштву у Нишу, Вишем јавном тужилаштву у Краљеву, Вишем јавном
тужилаштву у Прокупљу и Вишем јавном тужилаштву у Ужицу. Такође, на истој
седници утврђене су коначне ранг листе кандидата за први избор за заменика јавног
тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, Другом основном јавном
тужилаштву у Београду, Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, Основном
јавном тужилаштву у Обреновцу, Основном јавном тужилаштву у Панчеву, Основном
јавном тужилаштву у Великој Плани, Основном јавном тужилаштву у Зрењанину,
Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици, Основном јавном тужилаштву у
Бечеју, Основном јавном тужилаштву у Шапцу, Основном јавном тужилаштву у
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Крушевцу, Основном јавном тужилаштву у Краљеву и Основном јавном тужилаштву у
Нишу („Службени гласник РС”, број 16/2017 од 02. марта 2017. године, „Службени
гласник РС”, број 30/2017 од 31. марта 2017. године и „Службени гласник РС”, број
41/2017 од 28. априла 2017. године) и донета Одлука о предлогу кандидата за први
избор за заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду,
Другом основном јавном тужилаштву у Београду, Трећем основном јавном
тужилаштву у Београду, Основном јавном тужилаштву у Обреновцу, Основном јавном
тужилаштву у Панчеву, Основном јавном тужилаштву у Великој Плани, Основном
јавном тужилаштву у Зрењанину, Основном јавном тужилаштву у Сремској
Митровици, Основном јавном тужилаштву у Бечеју, Основном јавном тужилаштву у
Шапцу, Основном јавном тужилаштву у Крушевцу, Основном јавном тужилаштву у
Краљеву и Основном јавном тужилаштву у Нишу.
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 28. августа 2017.
године, донета је Одлука о предлогу кандидата за први избор за заменика Тужиоца за
ратне злочине („Службени гласник РС”, број 36/2016 од 08. априла 2016. године) и
донете су одлуке о поништавању огласа за избор заменика јавних тужилаца у
Основном и Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару и заменика Тужиоца за ратне
злочине. Такође, на истој седници усвојен је извештај са XII Конференције Балканске и
Евро-Медитеранске мреже правосудних савета, који су сачинили чланови Већа, који су
учествовали у раду конференције.
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 07. септембра 2017.
године,
донета је одлука о усвајању Правилника о програму и начину полагања испита на коме
се проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију
заменика јавног тужиоца и донета одлука о форми и садржини формулара који
обухвата личну и радну биографију кандидата и изјаву кандидата, сходно одредбама
чл. 50. ст. 3. алинеја 6. и 8. Пословника о раду Државног већа тужилаца.
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 23. октобра 2017.
године, донета је одлука о образовању Комисије за утврђивање благовремености и
потпуности поднетих пријава кандидата на огласе за избор заменика јавних тужилаца,
Испитне комисије које ће проверити проверава стручност и оспособљеност кандидата
који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца за све кандидате који
полажу тест, Комисије за обављање разговора са кандидатима који су конкурисали на
места заменика јавног тужиоца у основним, вишим јавним тужилаштвима и
Тужилаштву за ратне злочине. Такође, на истоје седници донета је одлука о
објављивању огласа за донели одлуку о објављивању огласа за избор јавних тужилаца
у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу, Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу,
Вишем јавном тужилаштву у Ужицу, Основном јавном тужилаштву у Бору, Основном
јавном тужилаштву у Брусу, Основном јавном тужилаштву у Врању, Основном јавном
тужилаштву у Лозници, Основном јавном тужилаштву у Панчеву,
Основном јавном тужилаштву у Петровцу на Млави, Основном јавном тужилаштву у
Пироту, Основном јавном тужилаштву у Пријепољу, Основном јавном тужилаштву у
Прокупљу, Основном јавном тужилаштву у Трстенику, Основном јавном тужилаштву
у Чачку и Основном јавном тужилаштву у Шапцу.
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 14. децембра 2017.
године, утврђене су коначне ранг листа поводом огласа за избор заменика јавног
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тужиоца („Службени гласник РС”, број 86/17 од 22.09.2017. године), донета је Одлука
о предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца („Службени гласник
РС”, број 86/17 од 22.09.2017. године) и усвојен је Годишњи план рада за 2018. годину.
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 26. децембра 2017.
године, усвојени су извештаји Повереника за самосталост о политичком притиску на
рад носилаца јавнотужилачке функције.
На ванредним телефонским седницама чланови Државног већа тужилаца су
доносили одлуке везане и за одређене домене у оквиру своје надлежности и то у
хитним случајевима кад постоји опасност од одлагања.
На ванредној седници одржаној телефонским путем 19.01.2017. године, усвојена је
одлука о образовању радног тела која ће вршити надзор над трошењем буџетских
средстава неопходних за рад јавних тужилаштава, а нарочито у односу на
прековремени рад и приправност носилаца јавнотужилачке функције.
На ванредној седници одржаној телефонским путем 14.03.2017. године, утврђена је
ранг листа кандидата за избор заменика Републичког јавног тужиоца („Службени
гласник РС”, број 36/2016 од 08. априла 2016. године и „Службени гласник РС”, број
8/2017 од 03. фебруара 2017. године).
На ванредној седници одржаној телефонским путем 14.03.2017. године, донета је
одлука о објављивању огласа за избор заменика јавних тужилаца у Основном јавном
тужилаштву у Пожаревцу и Вишем јавном тужилаштву у Београду.
На ванредној седници одржаној телефонским путем 27.04.2017. године, донета је
одлука о изменама и допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца.
На ванредној седници одржаној телефонским путем 10.05.2017. године, донета је
одлука о именовању члана Управног одбора Правосудне академије.
На ванредној седници одржаној телефонским путем 18.09.2017. године, донета је
одлука о
о објављивању огласа за избор заменика два Тужиоца за ратне злочине, два заменика
јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, заменика јавног тужиоца у
Вишем јавном тужилаштву у Чачку и 52 заменика у основним јавним тужилаштвима у
Републици Србији.
На ванредној седници одржаној телефонским путем 06.10.2017. године, донета је
одлука о објављивању огласа за избор заменика јавних тужилаца у Вишем јавном
тужилаштву у Београду.
На ванредној седници одржаној телефонским путем 10.11.2017. године, донета је
одлука о објављивању огласа за избор јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у
Зајечару и Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду.
На ванредној седници одржаној телефонским путем 21.11.2017. године, донета је
одлука о формирању Комисије за праћење израде интернет презентација јавних
тужилаштва у Републици Србији, као део пројекта сарадње са Светском банком.
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3. Избор носилаца јавнотужилачке функције
У 2017. години, објављено је два огласа за избор 17 јавних тужилаца и осам огласа за
избор 89 заменика јавних тужилаца. Државно веће тужилаца, објављивало је огласе не
само према броју упражњених места заменика јавних тужилаца, према Одлуци о броју
заменика јавних тужилаца, већ је узета у обзир и Анализа о потребном броју заменика
јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у Републици Србији, која је септембра 2016.
године, усвојена на седници Већа.
Приликом израде ове анализе примењена је утврђена методологија у погледу врсте и
начина прикупљања података потребних за анализу, као и начина обраде истих по
више различитих сегмената из којих се може утврдити реално стање и потребе у
погледу броја заменика јавних тужилаца у сваком тужилаштву појединачно.
Државно веће тужилаца једном годишње, применом утврђене методологије анализира
стање у тужилаштвима и да на основу добијених резултата анализе реагује доношењем
одлука о поуњавању упражњених места, односно одлука о смањењу броја заменика у
одређеним тужилаштвима или проширењу систематизације, у зависности од резултата
анализе. На овај се омогућaва ефикасно поступање сваког тужилаштва појединачно.
Осим тога, годишња анализа реалних потреба је основ правилног и прецизног
планирања буџета и благовременог обезбеђења новчаних средстава.
Примена унапред утврђених мерила за одређивање потребног броја заменика јавних
тужилаца неопходна је, пре свега, ради уједначавања система у погледу броја предмета
по заменику јавног тужиоца у првостепеним тужилаштвима, како броја предмета који
се примају у рад на месечном нивоу, тако и у погледу укупног броја предмета у раду.
Приближан број предмета у раду по заменику јавног тужиоца на истом нивоу
тужилаштва, почетна је основа, како за очекивано једнак квалитет рада и истовремено
једнак приступ правди свих грађана, као и за адекватно вредновање квалитета рада
носилаца јавнотужилачке функције.
Према утврђеним мерилима за првостепена тужилаштва препоручени број предмета
који треба да прими у рад на месечном нивоу заменик јавног тужиоца у основном
тужилаштву износи 15 предмета, а у вишем тужилаштву тај број износи 5 предмета.
Ова мерила су се примењивала пре увођења тужилачке истраге, дакле у време када су
заменици тужиоца имали знатно мањи обим процесних радњи у свом деловању, али се
показало да су наведена мерила применљива и у садашњим условима. Из резултата
анализе рада тужилаштава у којима заменик тужиоца на месечном нивоу прима у рад
број предмета који је приближан препорученом броју предмета по оквирним
мерилима, уочава се да ова тужилаштва имају изузетно високу стопу решавања
предмета и изузетно мали број нерешених предмета на крају године. Ова тужилаштва
имају проценат решавања предмета око 100% при чему је проценат нерешених
предмета испод 20%, а време кашњења у раду готово да не постоји јер износи између
један и два месеца.
Међутим, ни овако висок проценат решевања предмета није довео до смањења укупног
броја предмета у раду јер је број пренетих предмета из 2013. године у 2014. годину
приближно једнак укупном броју предмета који су примљени у рад 2014. године, а у
неким тужилаштвима тај број је и већи од броја новопримљених предмета у рад.
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Нагли раст нерешених предмета настао је најпре као директна последица увођења
тужилачке истраге и у највећем броју су то предмети који су враћени из судова као
нерешене истараге. Ако се има у виду да је притом и број новопримљених предмета у
константном расту од 2014. до 2017. године, те да јавни тужиоци сада у поступку
истраге спроводе много више процесних радњи него раније, јасно је да су у овом
тренутку неопходне хитне мере у погледу повећања броја заменика тужилаца, које би
најпре зауставиле даљи пад квалитета рада, а потом и довеле до стварања адекватних
услова за рад којима би се створила могућност благовременог и квалитетног решавања
предмета.
Пратећи стање у тужилаштвима у складу са препорукама које су утврђене Анализом
реалних потреба, Државно веће тужилаца је почетком 2017. године прикупило податке
у погледу броја предмета у раду, прилива предмета на месечном нивоу, броја заменика
тужилаца у јавним тужилаштвима и применом наведене методологије одлучило у
којим тужилаштвима је неопходно попуњавање места заменика јавних тужилаца у
оквиру броја утврђеног систематизацијом, на основу чега су и расписани конкурси за
избор заменика јавних тужилаца.
У вези са промоцијом значаја вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних
тужилаца и његовом утицају на напредовање у каријери, Државно веће тужилаца на
својој интернет презентацији редовно објављује сваку одлуку о избору јавних
тужилаца и заменика јавних тужилаца који се бирају први пут или напредују у више
јавно тужилаштво, као и претходно утврђене ранг листе кандидата, на основу
вредновања рада и разговора са комисијом Државног већа тужилаца.
Државно веће тужилаца огласило је избор Тужиоца за ратне злочине у „Службеном
гласнику РС“, број 12/16 од 12. фебруара 2016. године.
Државно веће тужилаца на седници одржаној 23.09.2016. године, на основу члана 13.
став 1. алинеја прва Закона о Државном већу тужилаца („Службени гласник РСˮ, бр.
116/2008, 101/2010, 88/2011 и 106/15), утврдило је листу кандидата за избор Тужиоца за
ратне злочине и јавних тужилаца у вишим и основним јавним тужилаштвима у
Републици Србији.
На основу члана 29. став 4, а у вези члана 26. став 4. Правилника о критеријумима и
мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку
предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције („Службеном гласнику РС”,
брoj 43/15 од 15. маја 2015. године), Веће је на седници одржаној 23.03.2016. године
донело Одлуку о образовању Комисије за састављање и вредновање писаног теста и
вредновање програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва. За
кандидате који су носиоци јавнотужилачке функције Веће је наложило овлашћеном
јавном тужиоцу да изврши ванредно вредновање рада кандидата и тако донету оцену
достави Већу. На основу члана 24. ст. 3. и 4. Правилника Веће је на седници која је
одржана дана 21.04.2016. године донело одлуку о образовању Комисије за оцену
стручности и оспособљености кандидата из Републичког јавног тужилаштва која је
Већу доставила оцену вредновања рада кандидата који обавља функцију заменика
Републичког јавног тужиоца.
Кандидати за избор Тужиоца за ратне злочине представили су програм организације и
унапређења рада тужилаштва у којем су изложили предлоге и циљеве у вези са
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организацијом и обављањем послова тужилачке управе и радом у тужилаштву,
начином вршења надзора и представљањем Тужилаштва за ратне злочине.
На основу члана 22. став 2. и чл. 26 и 27. Правилника кандидати који нису носиоци
јавнотужилачке функције полагали су писани тест ради утврђивања испуњености
критеријума стручности и оспособљености кандидата који не обавља јавнотужилачку
функцију.
Комисија је, имајући у виду критеријуме и мерила за предлагање кандидата за избор
тужилаца посебне надлежности дала оцену испуњености критеријума и доставила је
Већу ради утврђивања ранг листе, сагласно члану 82. став 1. Закона о јавном
тужилаштву. Државно веће тужилаца, на седници одржаној 19. септембра 2016. године
утврдило ранг листу кандидата за избор Тужиоца за ратне злочине.
Државно веће тужилаца, на седници која је одржана 23. септембра 2016. године
утврдило је листу кандидата за јавне тужиоце у вишим и основним јавним
тужилаштвима у Републици Србији.
У вези са претходно оглашеним избором за заменике јавних тужилаца у основним и
вишим тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12. октобра 2016.
године) - о чему је након спроведеног поступка избора и по окончању разговора, који
су обављени са укупно 186 кандидата, Државно веће тужилаца је, на седници одржаној
02. фебруара 2017. године, донело одлуку да предложи Народној скупштини кандидате
за први избор за заменика јавног тужиоца и то:
За Друго основно јавно тужилаштво у Београду - 3 заменика јавног тужиоца, Треће
основно јавно тужилаштво у Београду - 3 заменика јавног тужиоца, Основно јавно
тужилаштво у Смедереву - 1 заменика јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у
Убу - 1 заменика јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Новом Саду - 2
заменика јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци - 1 заменика
јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Зрењанину - 1 заменика јавног тужиоца,
Основно јавно тужилаштво у Руми - 1 заменика јавног тужиоца, Основно јавно
тужилаштво у Сенти - 1 заменика јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Шапцу
- 1 заменика јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Крушевцу - 1 заменика
јавног тужиоца и за Основно јавно тужилаштво у Алексинцу - 1 заменика јавног
тужиоца.
Што се тиче огласа за избор заменика јавних тужилаца у Вишем јавном тужилаштву у
Београду, Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину и Вишем јавном тужилаштву у
Сомбору, Државно веће тужилаца је на седници одржаној 25.01.2017. године утврдило
ранг листе кандидата за избор за заменика јавног тужиоца у неведним тужилаштвима,
након чега су те листе учињене јавно доступним, објављивањем на интернет
презентацији Државног већа тужилаца. Будући да је према наведеним правилницима
систем оцењивања различит, Веће је утврдило по две ранг листе за кандидате који су
конкурисали у Више јавно тужилаштво у Београду и Више јавно тужилаштво у
Зрењанину, јер су у ова тужилаштва конкурисали кандидати који су на функцији
заменика јавног тужиоца и кандидати који се први пут бирају.
На објављену ранг листу за избор у Више јавно тужилаштво у Београду, један кандидат
је благовремено поднео приговор, који је одлуком Државног већа тужилаца одбијен
као неоснован. Након одлуке по приговору, Државно веће тужилаца је донело одлуку о
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утврђивању коначних ранг листа по огласу за избор заменика јавних тужилаца у Више
јавно тужилаштво у Београду, Више јавно тужилаштво у Зрењанину и Више јавно
тужилаштво у Сомбору.
На седници одржаној 02.02.2017. године, Државно веће тужилаца је, на основу коначне
ранг листе и предлога комисије-радног тела, у складу са одредбама члана 33.
Пословника о раду Државног већа тужилаца, изабрало четири заменика јавног тужиоца
у Више јавно тужилаштво у Београду, једног заменика јавног тужиоца у Више јавно
тужилаштво у Зрењанину и једног заменика јавног тужиоца у Више јавно тужилаштво
у Сомбору, и то кандидате који су у највишем степену испунили критеријуме на
основу којих се утврђује стручност, оспособљеност и достојност.
У вези са избором јавних тужилаца у Основном јавном тужилаштву у Бору, Основном
јавном тужилаштву у Брусу, Основном јавном тужилаштву у Врбасу и Основном
јавном тужилаштву у Сомбору, који је Државно веће тужилаца огласило у „Службеном
гласнику РС”, брoj 80/16 од 30. септембра 2016. године, претходно формирана
Комисија је, имајући у виду критеријуме и мерила за предлагање кандидата за избор
тужилаца посебне надлежности, дала оцене испуњености критеријума и доставила их
Већу ради утврђивања ранг листе, сагласно члану 82. став 1. Закона о јавном
тужилаштву. Државно веће тужилаца, на седници одржаној 25. јануара 2017. године,
утврдило је ранг листу кандидата за избор јавних тужилаца у горе наведеним основним
јавним тужилаштвима.
Државно веће тужилаца је на седници одржаној 02.02.2017. године, донело одлуку и о
расписивању огласа за избор заменика Републичког јавног тужиоца, који је објављен у
„Службеном гласнику РС“, број 8/17 од 03. фебруара 2017. године. На истој седници,
Државно веће тужилаца донело је и одлуку о расписивању огласа за виша и основна
јавна тужилаштва, и то за:
Више јавно тужилаштво у Ваљеву - 1 заменика, Више јавно тужилаштво у Новом
Пазару -1 заменика, Више јавно тужилаштво у Нишу - 1 заменика, Више јавно
тужилаштво у Краљеву - 1 заменика, Више јавно тужилаштво у Прокупљу - 1
заменика, Више јавно тужилаштво у Ужицу - 1 заменика, Прво основно јавно
тужилаштво у Београду - 2 заменика, Друго основно јавно тужилаштво у Београду - 1
заменика, Треће основно јавно тужилаштво у Београду - 1 заменика, Основно јавно
тужилаштво у Обреновцу - 1 заменика, Основно јавно тужилаштво у Панчеву - 1
заменика, Основно јавно тужилаштво у Великој Плани - 1 заменика, Основно јавно
тужилаштво у Зрењанину - 1 заменика, Основно јавно тужилаштво у Сремској
Митровици - 1 заменика, Основно јавно тужилаштво у Бечеју - 1 заменика, Основно
јавно тужилаштво у Шапцу - 2 заменика, Основно јавно тужилаштво у Крушевцу - 1
заменика, Основно јавно тужилаштво у Краљеву - 1 заменика и Основно јавно
тужилаштво у Нишу - 1 заменика.
Оглас за избор заменика јавних тужилаца у горе наведеним тужилаштвима објављен је
у „Службеном гласнику РС“, број 16/17 од 02.03.2016. године.
Као што је већ извештавано, Државно веће тужилаца донело је Одлуку о образовању
радног тела за обављање разговора са пријављеним кандидатима за избор заменика
Тужиоца за организовани криминал А бр. 370/16, на седници одржаној 20.05.2016.
године. Након спроведног поступка, Државно веће тужилаца је, на седници одржаној
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02.02.2017. године, утврдило ранг листе кандидата за избор заменика Тужиоца за
организовани криминал, које су потом објављене на интернет презентацији ДВТ-а.
Одлуку о утврђивању коначних ранг листа по огласу за избор заменика Тужиоца за
организовани криминал Државно веће тужилаца донело је на седници одржаној
21.02.2017. године, када је, на основу коначне ранг листе и предлога комисије-радног
тела, у складу са одредбама члана 33. Пословника о раду Државног већа тужилаца,
изабрало за заменике Тужиоца за организовани криминал два кандидата која су у
највишем степену испунила критеријуме на основу којих се утврђује стручност,
оспособљеност и достојност.
Државно веће тужилаца доноси одлуке по Правилнику о критеријумима и мерилима
вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца („Службеном гласнику
РС“, број 58/14), Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности,
оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца
јавнотужилачке функције („Службени гласник РС“, број 43/15, испр. 80/16) као и
Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и
достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први
пут бира („Службени гласник РС“, број 80/16).
Државно веће тужилаца објавило је оглас за избор 2 заменика Републичког јавног
тужиоца, 2 заменика Тужиоца за организовани криминал и 1 заменика Тужиоца за
ратне злочине дана 08.04.2016. („Службени гласник РС“, број 36/16). Оглас за заменика
јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду за 4 заменика јавног тужиоца,
за Више јавно тужилаштво у Зрењанину - 1 место, за Више јавно тужилаштво у
Сомбору - 1 место, објављен је 12.10. 2016.године („Службени гласник РС“, број
84/16).
Државно веће тужилаца објавило је оглас за избор заменика јавних тужилаца у Вишем
јавном тужилаштву у Ваљеву - 1 место, Вишем јавном тужилаштву у Краљеву - 1
место, Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару - Вишем јавном тужилаштву у
Ужицу - 1 место, Вишем јавном тужилаштву у Нишу - 1 место и Вишем јавном
тужилаштву у Прокупљу - 1 место, а оглас је објављен 02.03.2017. године (,,Службени
гласник РС”, број 16/17.). Поред тога, објављен је оглас за три места заменика јавног
тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду 31.03.2017. године (,,Службени
гласник РС”, број 30/17.). На основу ових огласа у току је поступак избора заменика
јавних тужилаца за виша јавна тужилаштва.
Народна скупштина, на основу утврђене листе кандидата коју је Државно веће
тужилаца доставило Влади, на седници одржаној 15. маја 2017. године изабрала је два
јавна тужиоца за Више јавно тужилаштво у Панчеву и Више јавно тужилаштво у
Пироту. На истој седници изабрано је 15 јавних тужилаца у основна јавна тужилаштва,
и то за Основно јавно тужилаштво у Мионици, Основно јавно тужилаштво у Ваљеву,
Основно јавно тужилаштво у Сомбору, Основно јавно тужилаштво у Руми, Основно
јавно тужилаштво у Куршумлији, Основно јавно тужилаштво у Неготину, Основно
јавно тужилаштво у Деспотовцу, Основно јавно тужилаштво у Алексинцу, Основно
јавно тужилаштво у Зајечару, Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару, Основно
јавно тужилаштво у Великој Плани, Основно јавно тужилаштво у Старој Пазови,
Основно јавно тужилаштво у Врбасу, Основно јавно тужилаштво у Младеновцу,
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Основно јавно тужилаштво у Нишу.[1] Наведена Одлука Скупштине објављена је у
,,Службеном гласнику РС”, број 47/17.
Државно веће тужилаца доставило је 17.07.2017. године Народној скупштини
Републике Србије Предлог Одлуке о избору 18 заменика јавног тужиоца за основна
јавна тужилаштва за која је расписан оглас 02.03.2017. године („Службени гласник
РС“, број 16/17), осим за Више и Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару - за која
није упућен предлог Народној скупштини. Уставни суд је дана 19.07.2017. године,
донео Решење број Iуо-254/2016 од 20.07.2017. године о покретању поступка за
утврђивање незаконитости Правилника о критеријумима и мерилима за оцену
стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за
заменика јавног тужиоца који се први пут бира („Службени гласник РС“, број 80/16) уз
обуставу извршења појединачног акта или радње предузете на основу Правилника.
Уважавајући аргументе Уставног суда, Државно веће тужилаца повукло је горе
поменути Предлог Одлуке о избору 18 заменика јавног тужиоца у основним јавним
тужилаштвима на седници Већа одржаној 17.09.2017. године, а усвојен је и нови
Правилник о програму и начину полагања испита на коме се проверава стручност и
оспособљеност кандидата које се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца
(„Службени гласник РС“, број 82/2017 од 08.09.2017. године).
Имајући у виду да Државно веће тужилаца на основу огласа од 02.03.2017. године није
предложило кандидате за Више и Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару и да на
основу огласа за заменике Тужиоца за ратне злочине није спроведен поступак избора,
а да је Уставни суд донео Решење под наведеним бројем, Државно веће тужилаца, на
седници одржаној 28.08.2017. године донело је одлуку о поништавању огласа за Више
јавно тужилаштво у Новом Пазару, Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару и
Тужилаштво за ратне злочине.
Државно веће тужилаца упутило је Народној скупштини Републике Србије, Предлог
Одлуке о избoру заменика Тужиоца за ратне злочине 4. септембра 2017. године. Одбор
за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике
Србије усвојио је овај предлог 15.09.2017. године.
На седници одржаној 18.09.2017. године, Државно веће тужилаца донело је одлуку о
расписивању огласа за избор на 57 места у јавним тужилаштвима у Републици Србији,
који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 86/17 од 22.09.2017. године.
Наведени оглас је расписан за два места заменика Тужиоца за ратне злочине, за два
места у Вишем јавном тужилаштву у Београду, за једно место заменика јавног тужиоца
у Вишем јавном тужилаштву у Чачку, као и за 52 основна јавна тужилаштва у
Републици Србији.
У вези са промоцијом значаја вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних
тужилаца и његовом утицају на напредовање у каријери, Државно веће тужилаца на
својој интернет презентацији објављује сваку одлуку о избору јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца који се бирају први пут или напредују у више јавно
тужилаштво, на основу одлуке о вредновању рада и разговора са комисијом Државног
већа тужилаца.
У вези са претходно оглашеним избором за заменике јавних тужилаца у основним
јавним тужилаштвима („Службени гласник РС“, број 86/17 од 22.09.2017. године)
након спроведеног поступка избора и по окончању разговора и утврђивању ранг листи,
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Државно веће тужилаца је, на седници одржаној дана 14.12.2017. године, донело
одлуку да предложи Народној скупштини кандидате за први избор за заменика јавног
тужиоца и то:
За Прво основно јавно тужилаштво у Београду - 6 заменика јавног тужиоца, за Друго
основно јавно тужилаштво у Београду - 3 заменика јавног тужиоца, Треће основно
јавно тужилаштво у Београду - 3 заменика јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво
у Младеновцу - 1 заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Обреновцу 1 заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Панчеву - 1 заменик јавног
тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Великој Плани - 2 заменика јавног тужиоца,
Основно јавно тужилаштво у Ваљеву - 1 заменик јавног тужиоца, Основно јавно
тужилаштво у Смедереву - 1 заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у
Новом Саду - 1 заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Зрењанину - 2
заменика јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Сремској Митровици - 1
заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Бечеју - 1 заменик јавног
тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Шапцу - 3 заменика јавног тужиоца, Основно
јавно тужилаштво у Суботици - 1 заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво
у Сомбору - 2 заменика јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Старој Пазови - 1
заменик јавног тужиоца Основно јавно тужилаштво у Крушевцу - 2 заменика јавног
тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Краљеву - 1 заменик јавног тужиоца, Основно
јавно тужилаштво у Аранђеловцу - 1 заменик јавног тужиоца, Основно јавно
тужилаштво у Деспотовцу - 1 заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у
Пожеги - 1 заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу - 2
заменика јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару - 2 заменика
јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Нишу - 3 заменика јавног тужиоца,
Основно јавно тужилаштво у Бору - 1 заменик јавног тужиоца, Основно јавно
тужилаштво у Прокупљу - 1 заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у
Владичином Хану - 1 заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Лебану - 1
заменик јавног тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Лесковцу - 1 заменик јавног
тужиоца, Основно јавно тужилаштво у Пироту - 1 заменик јавног тужиоца и за
Основно јавно тужилаштво у Алексинцу - 1 заменик јавног тужиоца.
Државно веће тужилаца објавило је оглас за избор јавних тужилаца у јавним
тужилаштвима у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 97/17 од 01.11.2017.
године) и то за: Апелационо јавно тужилаштво у Нишу , Више јавно тужилаштво у
Пожаревцу, Више јавно тужилаштво у Ужицу, Основно јавно тужилаштво у Бору,
Основно јавно тужилаштво у Брусу, Основно јавно тужилаштво у Врању, Основно
јавно тужилаштво у Лозници, Основно јавно тужилаштво у Панчеву, Основно јавно
тужилаштво у Петровцу на Млави, Основно јавно тужилаштво у Пироту, Основно
јавно тужилаштво у Пријепољу, Основно јавно тужилаштво у Прокупљу, Основно
јавно тужилаштво у Трстенику, Основно јавно тужилаштво у Чачку и Основно јавно
тужилаштво у Шапцу. Након тога, објављен је оглас за избор јавног тужиоца у Вишем
јавном тужилаштву у Новом Саду и Вишем јавном тужилаштво у Зајечару („Службени
гласник РС“, број 102/17 од 15.11.2017. године). У току су изборни поступци по
наведеним огласима.
Државно веће тужилаца донело је Одлуку о ванредном вредновању рада јавних
тужилаца и заменика јавних тужилаца А 1106/17 од 23.101.2017. године за период
вредновања рада од 15.01.2015. до 22.09.2017. године за кандидате који су се пријавили
на оглас који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 86/17 од 22.09.2017. године
и „Службеном гласнику РС“, број 92/17 од 13.10.2017. године.
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Државно веће тужилаца, на седници одржаној, 10.11.2017. године донело је Одлуку о
ванредном вредновању рада заменика јавних тужилаца за период од 15.01.2015. до
10.11.2017. године који су се пријавили за рад у Посебним одељењима за сузбијање
корупције, а на основу Захтева Републичког јавног тужилаштва А број 662/17 од
18.09.2017. године.
Државно веће тужилаца донело је Одлуку о ванредном вредновању рада јавних
тужилаца и заменика јавних тужилаца који су се пријавили на оглас за избор за јавне
тужиоца објављен у „Службеном гласнику РС“, број 97/17 од 01.11.2017. године и
102/17 од 15.11.2017. године) за период од 15.01.2015. до 15.11.2017. године.
За Тужилаштво за ратне злочине пријавило се 19 кандидата за које су достављене
одлуке о ванредном вредновању рада јер су носиоци јавнотужилачке функције.
На оглас за Више јавно тужилаштво у Београду пријавило се 19 заменика јавног
тужиоца за које су добијене одлуке о ванредном вредновању рада.
За Више јавно тужилаштво у Чачку пријавила су се два кандидата, од којих је један
заменик јавног тужиоца и за којег је достављена одлука о ванредном вредновању рада.
За 579 заменика јавног тужиоца који су на трајној функцији Државно веће тужилаца
прибавило је одлуке о редовном вредновању рада заменика јавних тужилаца.
За 70 изабраних јавних тужилаца извршено је редовно вредновање рада јавних
тужилаца.
Није било жалби на вредновање рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.
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БРОЈ ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА ПО ЈАВНИМ ТУЖИЛАШТВИМА
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Графикон бр. 3 - Приказује распоред заменика јавних тужилаца 2017 - 2018.
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Графикон бр. 4 - Приказује број заменика јавних тужилаца 2017 - 2018.
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На дан 01.01.2018. године, 618 заменика јавног тужиоца обављало је функцију, што
представља незнатно смањење (1,35%), у односу на 01.01.2017. године, када је 628
заменика јавног тужиоца обављало функцију.
На смањење броја заменика јавног тужиоца, утицала је и околност да је Државно веће
тужилаца, на седници одржаној дана 14.12.2017. године, донело Одлуку о предлогу
кадидата за први избор за 52 заменика јавног тужиоца, што би у случају да је Народна
скупштина изабрала предложене кандидате за заменика јавног тужиоца, представљало
повећање броја заменика јавних тужилаца у 2018. години, за 5,66 %.
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Глава II
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА
И ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА
Поступање и обим рада дисциплинског тужиоца у 2017. години
У временском периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, Дисциплински
тужилац је имао у раду укупно 179 предмета, што је незнатно смањење у односу на
претходну годину када је било запримљено 197 предмета.
Од укупног броја предмета дисциплинске пријаве су поднете против 208 носилаца
јавнотужилачке функције као и против 38 других како одређених тако и индивидуално
неопредељених лица.
У извештајном периоду дисциплинске пријаве су поднете против 59 јавних тужилаца и
135 заменика јавног тужиоца, за разлику од претходне године када су биле поднете
против 49 јавних тужилаца и 164 заменика јавног тужиоца.
Подносиоци дисциплинских пријава су у првом реду грађани, који су углавном
подносили пријаве услед незадовољства јавнотужилачком одлуком, и често у
настојању да путем подношења дисциплинске пријаве издејствују поновно, односно
одлучивање у „трећем степену“, с обзиром да су пријаве у великом броју случајева
подношене, као и раније, након одлуке по приговору на решење о одбачају кривичне
пријаве. Исто тако значајан број оваквих поднесака грађана, оцењен је као притужба на
рад заменика јавног тужиоца, те је сходно Правилнику о управи у јавним
тужилаштвима, достављен на надлежност jaвном тужиоцу, који је непосредно
надређен или пак вишем јавном тужиоцу уколико се радило о притужби на рад нижег
јавног тужиоца.
С друге стране јавни тужиоци су само у три случајева поднели дисциплинске пријаве
против својих заменика, од којих су две оцењене као основане те су по истима поднети
предлози за вођење дисциплинског поступка, док су по једној пријави још увек у току
провере.
Такође, у извештајном периоду и Министар правде поднео је дисциплинску пријаву
против јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину, због како се у
пријави наводи, несавесног вршења функције у вези са финансијским пословањем које
се односи на присвајања веће суме новца са рачуна Основног јавног тужилаштва у
Параћину, од стране службеника рачуноводства против ког је покренут кривични
поступак. По овом предмету у току је вршење провера и одлука још увек није донета.
У поднетим дисциплинским пријавама грађана, подносиоци дисциплинских пријава су
као и претходне године најчешће наводили дисциплински прекршај из члана 104.
Закона о јавном тужилаштву Републике Србије, без опредељења става, односно
дисциплинског прекршаја, а ако је исти и био означен углавном су навођени прекршаји
који су по ставу подносиоца представљали кршење начела непристрасности и
угрожавање поверења грађана у јавно тужилаштво, кршење обавеза правилног
поступања према странкама или пак кршење одредаба Етичког кодекса.
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На крају извештајног периода, остало је нерешено 30 предмета, у којима је
Дисциплински тужилац тражио провере, односно достављање одређених списа
предмета а сходно члану 4. и 19 став 5 Правилника о дисциплинском поступку и
дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике
Србије.
Дисциплински тужилац је у извештајном периоду у 106 предмета на основу члана 108.
Закона о јавном тужилаштву Републике Србије и члана 25. став 1. тачка 1. Правилника
о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика
јавних тужилаца Републике Србије, одбацио као неосноване дисциплинске пријаве
поднете против носилаца јавнотужилачке функције, тачније није покренуо
дисциплински поступак из разлога непостојања елемената дисциплинског прекршаја
из члана 104. Закона о јавном тужилаштву Републике Србије, за разлику од претходне
године када је таква одлука била донета у 111 предмета.
Дисциплинске пријаве, односно поднесци грађана у 41 предмету решени су на други
начин и то спајањем предмета, службеном белешком или достављањем другим
надлежним државним органима, углавном надлежним јавним тужиоцима или Високом
савету судства, у случајевима када су пријаве подне против судија очигледно погрешно
достављене Дисциплинском тужиоцу Државног већа тужиалца уместо Високом савету
судства.
У извештајном периоду Дисциплински тужилац је поднео Дисциплинској комисији три
(3) предлога за вођење дисциплинског поступка и то у сва три случаја по
дисциплинским пријавама поднетим од стране јавних тужилаца против својих
заменика јавних тужилаца.
Током 2017. године, дошло је до незнатног смањења, како броја предмета у односу на
претходну годину, тако и броја носилаца јавнотужилачке функције против којих су
поднете дисциплинске пријаве у односу на 2016. годину, обзиром да су у извештајном
период дисциплинске пријаве биле поднете против 232 носиоца јавнотужилачке
функције и других лица, за разлику од претходне године када су дисциплинске пријаве
биле поднете против укупно 251 лица.
Транспарентност података из праксе дисциплинских органа Државног већа тужилаца
који се односе на број пријава, врсте повреда, врсте и број одлука у којима су пријаве
решене, обезбеђена је на интернет презентацији Већа (www.dvt.jt.rs), као и у
Информатору о раду Државног већа тужилаца.
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Графикон бр. 5 - Упоредни приказ поступања у предметима дисциплинских органа за период
2015-2017. године.
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Глава III
ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА
Група за планирање и извршење буџета јавних тужилаштава обавља следеће послове и
задатке:
-

предлаже обим и структуру потребних средства за текуће расходе осим расхода
за државне службенике и намештенике у јавним тужилаштима и расходе за
инвестиције;
планира средства за плате запослених у јавним тужилаштвима, за носиоце
функција;
бави се израдом предлога финансијског плана за јавна тужилаштва у складу са
Законом којим се уређује буџетски систем;
формира одлуке о додељеним апропријацијама на годишњем нивоу по
корисницима у складу са Законом о буџету;
обавља послове који се односе на припрему и анализу извештаја о обавезама и
расходима за текућу и претходну годину, врши анализе које служе као стручна
основа за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике;
бави се израдом извештаја о приоритетним областима финансирања;
врши прикупљање и сравњење, синтетизовање и консолидовање финансијских
података јавних тужилаштава и обавештава о томе Министарство финансија у
захтеваним формама;
прати прописе из области финансија и других области од значаја за успешно
обављање послова и друге послове из делокруга Групе за планирање и
извршење буџета јавних тужилаштава.

Група за планирање и извршење буџета јавних тужилаштава, у септембру 2017. године,
прикупила је предлоге финансијских планова од индиректних буџетских корисника, а
у октобру 2017. Године, у складу са упутством Министарства финансија израдило
предлог финансијског плана за Државно веће тужилаца и јавна тужилаштва за 2018.
годину.
Како у току 2017. године није било ребаланса буџета, Државно веће тужилаца је
упутило захтев Министарству финансија за средства из текуће буџетске резерве:
- у укупном износу од 320.000.000,00 за истрагу, сталне трошкове и новчане казне и
пенале у Вишим и Основним јавним тужилаштвима.
Службеним гласником Републике Србије бр.117/2017 од 27.12.2017. године
- одобрено је на глави 8.5 - Виша јавна тужилаштва укупно 50.000.000,00 на
економској класификацији
423 - услуге по уговору (истрага) 50.000.000,00 динара
- одобрено је на глави 8.6 - Основна јавна тужилаштва укупно 270.000.000,00 на
економској класификацији
421 - стални трошкови 4.000.000,00 динара
423 - услуге по уговору (истрага) 250.000.000,00 динара
483 - новчане казне и пенали 16.000.000,00 динара
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Доцње су већ створене обавезе у јавним тужилаштвима које индиректни буџетски
корисници евидентирају кроз тромесечне извештаје које Државно веће тужилаца шаље
Министарству финансија после консолидације. Евидентирано стање доцњи Основних,
Виших и Апелационих јавних тужилаштава кроз захтев за буџетску резерву упућујемо
Министарству финансија до краја октобра 2017. године. Захваљујући последњем
захтеву упућеном Министарству финансија износ од 320.000.000,00 динара је одобрен,
што је довело до смањења доцњи од 11% до 6% крајем 2017. године.
ПРОЈЕКЦИЈА ДОЦЊИ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПОД НАДЛЕЖНОШЋУ ДВТ У ОДНОСУ НА
БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ (30250, 30236,30228 И 30229) ПРЕ ДОБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ОДОБРЕНЕ Сл. гл. РС 117/2017 од 27.12.2017.
ДОЦЊА 30.09.2017. ИЗНОС
УКУПНИ

БУЏЕТ

% ДОЦЊИ У УКУПНОМ
БУЏЕТУ ЈАВНИХ
ТУЖИЛАШТАВА

320.000.000,00

2,789,684,000.00

11%

ПРОЈЕКЦИЈА ДОЦЊИ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА
ПОД НАДЛЕЖНОШЋУ ДВТ У ОДНОСУ НА БУЏЕТ ЗА 2017.
3.500.000.000

6%

11%
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2.000.000.000
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ПОСЛЕ ДОБИЈЕНИХ СРЕСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ ПРЕ ДОБИЈЕНИХ СРЕСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ОДОБРЕНЕ Сл.гл
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ОДОБРЕНЕ Сл.гл
РС117/2017 ОД 27.12.2017.
РС117/2017 ОД 27.12.2017.
Буџет

Доцња

Графикон бр. 6 - Додељеном текућом буџетском резервом у 2017. години, смањио се
проценат доцњи у основним, вишим и апелационим јавним тужилаштвима, чиме се значајно
утицало на рационалније управљање финансијским ресурсима.
ПРОЈЕКЦИЈА ДОЦЊИ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПОД НАДЛЕЖНОШЋУ ДВТ У ОДНОСУ НА
БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ (30250, 30236,30228 И 30229) ПОСЛЕ ДОБИЈЕНИХ СРЕСТАВА ИЗ
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ОДОБРЕНЕ Сл. гл. РС 117/2017 од 27.12.2017.
ДОЦЊА 31.12.2017. ИЗНОС
УКУПНИ

БУЏЕТ

% ДОЦЊИ
У УКУПНОМ БУЏЕТУ
ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА

201,434,188.45

3,109,684,000.00

6%
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НАЗИВ КОНТА

КОНТО

БУЏЕТ 2017
ПОСЛЕ
ДОДЕЉЕЊЕ ТБР

ПРОЦЕНАТ
%

1,679,300,000.00

Плате

411,412

1,679,300,000.00

54.00

11,862,000.00

Накнаде у натури

413

11,862,000.00

0.38

414

5,410,000.00

Социјална давања

414

5,410,000.00

0.17

1.98

415

55,270,000.00

Накнаде трошкова за запослене

415

55,270,000.00

1.78

0.25

416

7,000,000.00

Награде запосленима

416

7,000,000.00

0.23

4.21

421

117,418,000.00

Стални трошкови

421

121,418,000.00

3.90

0.42

422

11,700,000.00

Трошкови путовања

422

11,700,000.00

0.38

26.30

423

733,744,000.00

Услуге по уговору

423

1,033,744,000.00

33.24

0.72

425

20,100,000.00

Текуће поправке и одржавање

425

20,100,000.00

0.65

2.41

426

67,180,000.00

Материјал

426

67,180,000.00

2.16

0.17

482

4,700,000.00

Порези, обавезне таксе

482

4,700,000.00

0.15

2.72

483

76,000,000.00

Новчане казне и пенали

483

92,000,000.00

2.96

3,109,684,000.00

100.00

ПРОЦЕНА
Т%

КОНТО

БУЏЕТ 2017 ИЗНОС
ПО ЕКОН. КЛАС.

60.20

411,412

0.43

413

0.19

100.00

2,789,684,000.00

Табела бр. 2
преглед учешћа процента економских класификација после додељене текуће буџетске резерве
преглед учешћа процента економских класификација на повећан буџет у 2017. години
0,030
0,027

Новчане казне и пенали

0,002
0,002

Порези, обавезне таксе

0,022
0,024

Материјал

0,007
0,007

Текуће поправке и одржавање

0,332
0,263

Услуге по уговору
0,004
0,004

Трошкови путовања

0,039
0,042

Стални трошкови

0,002
0,003

Награде запосленима

0,018
0,020

Накнаде трошкова за запослене
Социјална давања

0,002
0,002

Накнаде у натури

0,004
0,004
0,540
0,602

Плате
0%

20%

Графикон бр. 7
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40%

60%

80%

100%

Табела бр. 2 и Графикон бр. 7 - Упоредни преглед учешћа процента економских класификација
на укупно додељен буџет за 2017. годину (слика 1) у односу на преглед учешћа процента
економских класификација на повећан буџет у 2017. години, после додељене текуће буџетске
резерве. Износ додељених средстава текућом буџетском резервом допринео је равномернијем
распореду средстава у циљу што ефикаснијег извршења буџета индиректних буџетских
корисника у надлежности Државног већа тужилаца.

Транспарентност података о финансирању Државног већа тужилаца обезбеђена је на
интернет презентацији Већа (www.dvt.jt.rs), на којој су објављени финансијски
извештаји.
Раздео 8 Јавна тужилаштва
Глава 8.00 Јавна тужилаштва
330 Судови
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Одобрене 2017.

421
423

Стални трошкови
Услуге по уговору

Извршење буџета за
период 01.01.-31.12.2017.

4.713.000,00
2.500.000,00
7.213.000,00

3.572.473,59
1.519.080,00
3.630.273,00

Напомена: Одобрене апропријације у 2017. години подразумевају сва смањења и повећања
апропријације у односу на почетну.

Раздео 8 Јавна тужилаштва
Глава 8.04 Апелациона јавна тужилаштва
330 Судови
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Одобрене 2017

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
483

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-НПФ
Социјални доприноси на терет послодавца -НПФ
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова

Извршење буџета за
период 01.01.31.12.2017.

132.605.000,00
23.612.000,00
2.000.000,00
1.140.000,00
19.200.000,00
1.000.000,00
7.620.000,00
2.700.000,00
3.820.000,00
5.000.000,00
6.680.000,00
1.000.000,00
6.000.000,00
212.377.000,00

Напомена: Одобрене апропријације у 2017. години подразумевају сва смањења и повећања
апропријације у односу на почетну.
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109.277.357,00
19.545.932,00
646.537,00
163.946,00
10.671.187,00
417.111,00
4.806.741,00
340.268,00
1.837.976,00
774.756,00
4.359.980,00
473.406,00
397.528,00
153.712.725,00

Раздео 8 Јавна тужилаштва
Глава 8.05 Виша јавна тужилаштва
330 Судови
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Одобрене 2016

411
412
413
414
415
416

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-НПФ
Социјални доприноси на терет послодавца -НПФ
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

421
422
423
425
426
482
483

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова

Извршење буџета за
период 01.01.31.12.2016.

438.365.000,00
78.436.000,00
4.362.000,00
2.670.000,00
12.770.000,00
2.000.000,00

432.180.805,00
77.144.905,00
2.319.151,00
829.485,00
7.893.654,00
1.467.498,00

34.026.000,00
4.500.000,00
403.333.000,00
6.600.000,00
23.000.000,00
1.500.000,00
25.000.000,00
1.036.562.000,00

28.821.084,00
2.476.789,00
401.547.356,00
5.707.394,00
18.523.881,00
822.004,00
10.908.456,00
990.642.462,00

Напомена: Одобрене апропријације у 2017. години подразумевају сва смањења и повећања
апропријације у односу на почетну.

Раздео 8 Јавна тужилаштва
Глава 8.06 Основна јавна тужилаштва
330 Судови

АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Одобрене 2017

411
412
413
414
415

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-НПФ
Социјални доприноси на терет послодавца -НПФ
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

416
421
422
423
425
426
482
483

Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
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Извршење буџета за
период 01.01.31.12.2017.

852.475.000,00
153.807.000,00
5.500.000,00
1.600.000,00
23.300.000,00

807.875.676,00
144.495.763,00
5.063.893,00
998.550,00
17.426.520,00

4.000.000,00
75.059.000,00
4.500.000,00
624.091.000,00
8.500.000,00
37.500.000,00
2.200.000,00
61.000.000,00
1.853.532.000,00

2.811.347,00
71.239.107,00
2.831.220,00
622.578.478,00
8.021.274,00
36.615.885,00
1.246.939,00
59.114.141,00
1.780.318.793,00

Напомена: Одобрене апропријације у 2017. години подразумевају сва смањења и повећања
апропријације у односу на почетну.
Укупно за раздео 8 јавна тужилаштва

3.109.684.000,00

2.928.304.253,00

Укупно извршење буџета у 2017. години на разделу 8. Јавна тужилаштва износи
94,17%
Преглед доцњи према врстама тужилаштава на дан 31.12.2017. године.
Шифра
30236
30228
30229

Корисници јавних прихода
Апелациона јавна тужилаштва
Виша јавна тужилаштва
Основна јавна тужилаштва

Укупно стање доцњи на дан 31.12.2017.
338.214,00
64.979.082,09
136.116.892,36

Укупно стање доцњи за раздео 8 јавна тужилаштва

201.434.188,45

ПРОЈЕКЦИЈА ДОЦЊИ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПОД НАДЛЕЖНОШЋУ ДВТ У ОДНОСУ НА
БУЏЕТ 2015.2016 И 2017.ГОДИНУ (30236,30228 И 30229)
РАСТ ДОЦЊИ У
%
ДОЦЊА 31.12.2015. ИЗНОС УКУПНИ
ДОЦЊА 31.12.2016. ИЗНОС УКУПНИ
ДОЦЊА 31.12.2017. ИЗНОС УКУПНИ

ДОЦЊА 31.12.2017. ИЗНОС УКУПНИ

317,860,270.25
658,910,868.00
201,434,188.45

49%
31% У ПЛУСУ

БУЏЕТ

% ДОЦЊИ У
УКУПНОМ
БУЏЕТУ ЈАВНИХ
ТУЖИЛАШТАВА

2,400,365,000.00
2,493,668,000.00
3,109,684,000.00

14%
27%
6%

3.109.684.000
201.434.188

2.493.668.000

ДОЦЊА 31.12.2016. ИЗНОС УКУПНИ
658.910.868

2.400.365.000

ДОЦЊА 31.12.2015. ИЗНОС УКУПНИ
317.860.270

1.000.000.000
БУЏЕТ

2.000.000.000

3.000.000.000

ДОЦЊА

Графикон бр. 8. - Упоредни преглед стања доцњи у 2015, 2016 и 2017. години. Министарство
финансија је одлуком Владе по захтевима Државног већа тужилаца доделило текућу
буџетску резерву која је утицала на смањење доцњи у 2017. години. Износ додељених
средстава текућом буџетском резервом допринео је равномернијем распореду средстава у
циљу што ефикаснијег извршења буџета индиректних буџетских корисника у надлежности
Државног већа тужилаца.
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Глава IV
ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Активности групе за финансијско рачуноводствене послове су усмерене на спровођење
надлежности Државног већа тужилаца прописаних Законом о Државном већу
тужилаца и Законом о јавном тужилаштву, предлагање и извршење буџета Већа,
водећи рачуна о наменском трошењу буџетских средстава
На основу Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину и опредељених средстава
на Разделу 7 за рад Државног већa тужилаца, Група за финансијско рачуноводствене
послове је израдила план извршења средстава буџета опредељених за рад
Административне канцеларије Државног већа тужилаца.
У току 2017. године вршено је усклађивање главне књиге Трезора са помоћним
књигама, праћење и евиденција о реализацији финансијских трансакција са Трезором и
екстерним корисницима, припрема документације за све врсте плаћања обавеза Већа.
У оквиру електронског пословања са Пореском управом, Веће је подносило
електронске појединачне пријаве за порезе и доприносе по одбитку путем портала
Пореске управе и коришћењем система обједињене наплате.
Квартални и годишњи извештаји о извршењу буџета Савета и судова, достављени су
Министарству финансија и Управи за трезор, у законом прописаном року.
Предлог финансијског плана, односно буџета за 2018. годину за раздео 7 – Државно
веће тужилаца судства, израђен је у складу са Упутством за припрему буџета РС за
2017. годину Министарства финансија.
Група за финансијско-рачуноводствене послове обавља послове који се односе на
припрему предлога финансијског плана за Веће у складу са законом који се односе на
буџетски систем; врши припрему и подношење плана извршења буџета, израду
анализа које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и спровођење
финансијске политике; усклађивање стања главне књиге Трезора са помоћним
књигама; успостављање и праћење евиденција о реализацији финансијских трансакција
са Трезором и екстерним корисницима; координација при састављању анализе
периодичних извештаја и завршних рачуна; обрада и евиденција пратеће
документације за све трансакције евидентиране у главној књизи Трезора; обраду
документације и давање налога за све врсте плаћања за Веће; реализација уговора које
је Веће закључило за своје и потребе јавних тужилаштава, обавља и друге материјалнофинансијске послове из делокруга Групе.
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100%

5,230%

6,830%

94,770%

93,170%

2015 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

2016 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

90%

16,630%

80%
70%
60%
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40%

83,370%

30%
20%
10%
0%
ИЗВРШЕНО

2017 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

НЕУТРОШЕНО

Графикон бр. 9 – Упоредни дијаграм извршења буџета. У 2015. години, извршење је
одговарало планираним средствима, 2016. године је део средстава остао неутрошен на
позицији принудних наплата, док је у 2017. години, висина захтева за принудну наплату била
нижа у односу на планирана средства за ову намену.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА У 2017. ГОДИНИ
Законом о буџету Републике Србије (Сл. гласник РС број 99/16), опредељена су
средства за Државно веће тужилаца у износу од 118.447.000,00 динара.
Због принудних наплата које доспевају на извршење, на економској класификацији 483
су предвиђена средства у износу од 46.700.000,00 динара.
У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, извршено је 83.40 % укупног буџета по
економским класификацијама:
411, 412, 413, 414 и 416 - Плате, доприноси и остали додаци на терет послодавца за
запослене 46.22 %
415 – Накнаде за одвојени живот од породице и трошкови станарине за чланове Већа, као
и превоз на посао и с посла 4.64%
421 –Стални трошкови 0.60%
422 – Трошкови путовања у земљи и иностранству 0.68 %
423 – Услуге по уговору у Административној канцеларији 1.20%
423 – Стручне услуге 3.86 %
425 – Текуће поправке и одржавање 0.01 %
426 – Материјал 0.81 %
482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0.03 %
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова 24.89 %
485 – Накнаде штете нанета од стране државних органа 0.14 %
512 – Машине и опрема 0.32 %
УКУПНО ИЗВРШЕНО 83.40 %
НЕИЗВРШЕНО 16.60 %
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ПРИКАЗ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2015 - 2017.
0,320%
0,250%
0,780%

512

24,890%

483

47,910%
4,390%

482

0,030%
0,002%
0,110%
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0,810%
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411 до 416
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Графикон бр. 10 – Приказ извршења буџета за 2015 -2017. годину1
1

Законом о буџету Републике Србије (Сл. Гласник РС број 142/14), опредељена су средства за Државно веће
тужилаца у износу од 61.137.000,00 динара. У периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године, извршено је 94.77%
опредељеног буџета.
Законом о буџету Републике Србије (Сл. Гласник РС број 103/15), опредељена су средства за Државно веће
тужилаца у износу од 73 257 000.00динара.У првом кварталу 2016. године, буџет Већа је увећан за 67.168.200,00
динара на име трошкова принудних наплата, економска класификација 483. У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.
године, извршено је 93.17 % укупног буџета.
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ПРИНУДНА НАПЛАТА
Под принудном наплатом подразумева се обавеза и овлашћење Народне банке Србије
да са рачуна на којима дужник има средстава, без његове сагласности, изврши плаћање
обавеза по извршним решењима (пореских, царинских, судских и других органа)
Управа за трезор сагласно Закону о буџетском систему, Правилнику о систему
извршења буџета Републике Србије и Закона о платном промету мора да изврши
принудну наплату коју јој је наложила Народна банка.
Једном донето правоснажно судско решење је акт који не може да се мења. Уколико је
Веће наведено као извршни дужник, НБС уносећи то решење у систем принудне
наплате, скида средства са буџета дужника, у овом случају буџета Државног већа
тужилаца.
До 2015. године, може се рећи да и није било извршавања судских решења по основу
принудних наплата са буџета Већа па се нису ни планирала средства за ове намене. Те
године су средства морала да се траже из буџетске резерве. У 2016. години, број
Решења судова за намиривање потраживања путем принудне наплате је енормно
порастао. Радило о потраживањима носилаца јавнотужилачке функције по основу
тужби на Решења Државног већа тужилаца о неизбору на јавнотужилачку функцију из
2010.године. Веће не може да предвиди висину потраживања ни број судских пресуда
па је Министарство финансија у 2016. одобрило средства за ову намену што је знатно
увећало буџет Већа. Та средства није трошило Веће, већ је Министарство финансија
скидало са сваким од Народне банке Србије достављеним Решењем о принудној
наплати. Буџет Државног већа тужилаца је и у 2017. години увећан на овој позицији.
Број судских решења знатно је смањен, као и принудно наплаћен укупан износ у
односу на 2016. годину. Смањен број принудних наплата у 2017. Години, резултирао је
тиме да Министарство финанија није извршило укупно одобрена средства за ове
намене и део средстава на овој апропријацији је враћен у Буџет.
ПРИНУДНА НАПЛАТА
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Графикон бр. 13 – Приказ одобрених и извршених принутних наплата предвиђених Законом о
буџету за период од 2015-2017. године.
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ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У 2017. години, Административна канцеларија Државног већа тужилаца спровела је
две јавне набавке за потребе јавних тужилаштава у Србији.
Закључен је на годину дана уговор у јавној набавци услуга одржавања инсталираног
рачуноводственог програма „Трезор“ за потребе Државног већа тужилаца и јавних
тужилаштава у Србији.
Такође на годину дана закључени су уговори у поступку јавне набавке услуга
осигурања имовине и запослених који су у радном односу у јавним тужилаштвима на
територији Републике Србије, са компанијом „Genarali” и запослених који су у радном
односу у Државном већу тужилаца, са компанијом „Дунав осигурање а.д.о”.
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Глава VI
ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
У извештајном периоду било је поднето укупно 51 захтев за приступ информацијама
од јавног значаја, број усвојених и делимично усвојених захтева је 51, није било
одбацивања захтева, нити одбијених захтева. Највећи број захтева поднет је од стране
грађана и то 28, али су у току извештајног периода захтеве подносиле и невладине
организације, удружења грађана и то у 14 предмета, од стране медија поднето је 4
захтева за приступ информацијама од јавног значаја, док од органа власти и
политичких странака поднето 5 захтева. Државно веће тужилаца редовно ажурира
Информатор о раду органа који је објављен на интернет презентацији Већа.
Државно веће тужилаца информише јавност о свом раду објављивањем саопштења
преко интернет презентације Државног већа тужилаца, давањем информација од јавног
значаја и објављивањем Информатора о раду Државног већа тужилаца. Наведени
Информатор редовно се ажурира и доступан је јавности на интернет презентацији
Државног већа тужилацa.
Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у 2017. години
1) Захтеви:
Ред.
бр.

Тражилац
информације

1.
2.

Грађани
Медији
Невладине орг. и др.
удружења грађана
Политичке странке
Органи власти
Остали
Укупно

3.
4.
5.
6.
7.

Број
поднетих
захтева
28
4
14

Бр.усвојенихделимично
усвој.захтева
28
4
14

5
/
/
51

5
/
/
51

Број
одбачених
захтева

Број
одбијених
захтева

2) Жалбе:
Ред.
бр.

Тражилац
информације

1.
2.

Грађани
Медији
Невладине орг. и др.
удружења грађана
Политичке странке
Органи власти
Остали
Укупно

3.
4.
5.
6.
7.

Укупан
број
изјављених
жалби
1
/
1

Бр. жалби
због
одбијања
захтева
1

Бр. жалби на
закључак о
одбацивању
захтева

Бр. жалби
због
непоступања
по захтеву
1

/

/

/
/

/
/
2

1
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Бр.
осталих
жалби

Глава VII
ПОВЕРЕНИК ЗА САМОСТАЛНОСТ
Државно веће тужилаца је, сходно спровођењу активности из Акционог плана за
Поглавље 23, донело нови Пословник о раду Државног већа тужилаца, којим је
прописан начин поступања повереника за самосталност у случају политичког или
другог недозвољеног утицаја на рад јавног тужилаштва.
Веће је, на основу члана 9. ст. 3. и 4. Пословника о раду Државног већа тужилаца, дана
07.04.2017.године донело је Одлуку A бр. 393/17 којом је предвиђено да заменик
председника Већа, када поступа као Повереник за самосталност, предузима радње у
циљу јачања самосталности и институционалног интегритета јавног тужилаштва и
заштите и јачања самосталности и професионалног интегритета носилаца
јавнотужилачке функције.
Одлуком, Повереник је овлашћен да предузима радње на јачању свести о садржини и
значају самосталности и институционалног и професионалног интегритета, указује на
поступке којима се угрожава самосталност и интегритет, предлаже Већу превентивне
мере у циљу јачања самосталности и интегритета, сарађује са етичким одбором и
дисциплинским органима, као и другим органима и организацијама које се баве
питањима самосталности и интегритета, обавештава Веће и јавност о постојању
политичког и другог недозвољеног утицаја на рад јавног тужилаштва и сачињава
извештај о поступању.
Дана 05.09.2017. године, Државном већу тужилаца поднет је на разматрање Извештај
Повереника за самосталност о политичком притиску на носиоца јавнотужилачке
функције у Основном јавном тужилаштву у Мионици. Након детаљне анализе списа,
Повереник је дошао до уверења да постоји изразита бојазан да је у наведном случају
дошло до политичког притиска на носиоца јавнотужилачке функције, а свој закључак
засновао је на садржини изјашњења носиоца јавнотужилачке функције, који је
достављен Поверенику за самосталност, садржини притужбе политичке странке,
изјашњењу на притужбу политичке странке од стране носиоца јавнотужилачке
функције, као и на основу сазнања да је надређено јавно тужилаштво закључило да је
притужба неоснована.
Дана 28.09.2017. године, Републичком јавном тужиоцу поднета је Препорука
Повереника за самосталност поводом иницијативе за оцену угрожености,
самосталности и интегритета заменика јавних тужилаца. Повереник је Препоруком
предложио да Републички јавни тужилац размотри могућност да именоване заменике
јавних тужилаца, уз њихову писмену сагласност, упути у друго јавно тужилаштво,
сагласно члану 63. Закона о јавном тужилаштву.
Дана 09.10.2017. године, Државном већу тужилаца поднет је на разматрање Извештај
Повереника за самосталност јавног тужилаштва о политичком притиску на носиоца
јавнотужилачке функције у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву. На основу
анализе списа, Повереник је дошао до закључка да постоји изразита бојазан да је у
наведном случају дошло до политичког притиска на носиоца јавнотужилачке функције.
Повереник је тражио од Већа, да размотри Извештај и да вршећи своју надлежност,
прописану чланом 164. став 1. Устава Републике Србије, а сагласно члану 9.
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Пословника о раду Државног већа тужилаца, предузме мере ради осигурања
самосталности носиоца јавнотужилачке функције.
На редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 26.12.2017. године,
разматрани су и усвојени Извештај Повереника за самосталност о политичком
притиску на носиоца јавнотужилачке функције у Основном јавном тужилаштву у
Мионици, од 05.09.2017.године и Извештај Повереника за самосталност о политичком
притиску на носиоца јавнотужилачке функције у Основном јавном тужилаштву у
Ваљеву, од 09.10.2017. године.
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Глава VIII
РАД ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА У ОДНOСУ НА ОБАВЕЗЕ ИЗ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ
РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Акциони план за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа 2013-2018.
године и Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против
корупције за период од 2013-2018. године, представљају петогодишњи стратешки
оквир који садржи кључна начела, стратешке циљеве и стратешке смернице којима су
на годишњем нивоу акционим плановима утврђене конкретне мере, рокови, потребна
средства и надлежна тела, одговорна за спровођење активности. Мере утврђене
Акционим планом за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа 20132018. године и Акционим плановима за спровођење Националне стратегије за борбу
против корупције за период од 2013-2018. године, морају следити смернице и могу
бити постављене краткорочно, средњорочно и дугорочно, зависно од капацитета и
потребних активности.
Државно веће тужилаца, активно учествује у ажурирању Акционих планова и своје
активности и рокове за реализацију мера усклађује са динамиком рада, поступа по
мерама и активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење
Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013-2018. године и
Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за
период од 2013-2018. године и редовно их доставља Министарству правде, Комисији
за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа 2013-2018. године, Агенцији
за борбу против корупције и Савету за борбу против корупције.
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Глава IX
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Државно веће тужилаца, и у 2017. години наставило је активно учешће у процесу
европских интеграција и и интензивну међународну сарадњу.
I.

Европске интеграције

У оквиру процеса европских интеграција, Државно веће тужилаца учествовало је, у
оквиру своје надлежности, у спровођењу Акционог плана за Поглавље 23,
најважнијег стратешког документа за преговоре о приступању Европској унији у
области правосуђа, при чему је Државно веће тужилаца Министарству правде редовно
достављало кварталне извештаје о предузетим активностима. Такође, Државно веће
тужилаца учествовало је у 2017. години у извештавању Европске уније о напретку у
остваривању прелазних мера за Поглавље 23, достављањем полугодишњих извештаја
из своје надлежности.
Државно веће тужилаца у 2017. години спроводило је, у оквиру своје надлежности, и
мере из Акционог плана за Поглавље 23 које се односе на остваривање права
националних мањина и које су посебно издвојене у Акциони план за остваривање
права националних мањина, о чему је извештавало Канцеларију за људска и
мањинска права.
Државно веће тужилаца наставило је да у оквиру европских интеграција доставља
извештаје о свом раду за годишњи Извештај о напретку Републике Србије који
израђује Европска комисија. Поред тога, Државно веће тужилаца током 2017. године
реализовало је мере из Националне стратегије реформе правосуђа за период 20132018. године и Акционог плана, о чему је квартално извештавало Комисију за
спровођење Националне стратегије реформе правосуђа.
Представници Државног већа тужилаца учествовали су, заједно са представницима
Министарства правде и Високог савета судства, у процесу програмирања ЕУ ИПА
2017 програма за сектор правосуђа (програма претприступне помоћи ЕУ), који је
организован од стране Делегације Европске уније у Београду, и координиран са
Канцеларијом за европске интеграције.
II.

Mеђународна сарадња

Државно веће тужилаца наставило је интензивну мултилатералну и билатералну
сарадњу, као и сарадњу међународним организацијама и учешће у међународним
пројектима.
4. Билатерална сарадња
Представници Државног већа тужилаца, учествовали су, заједно са представницима
Републичког јавног тужилаштва, у организацији посете Генералног тужиоца
Краљевине Шпаније, г. Хосе Мануел Мазе, Београду, 19.10.2017. године, када је
одржан састанак са председником Државног већа тужилаца и договорена даља сарадња
на основу Додатног протокола о сарадњи, потписаног том приликом између
руководиоца тужилаштава две земље.
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Дисциплински органи Државног веће тужилаца, уз подршку Мисије ОЕБС-а у
Републици Србији, боравили су од 26-29.11.2017. године у радној посети
Правосудном савету Краљевине Шпаније. Тема посете била је дисциплинска
одговорност и дисциплински поступак. У току посете дисциплински органи Државног
веће тужилаца имали су прилику да се упознају са принципима, организацијом рада и
искуствима колега из Шпаније, као и да представе дисцилинску одговорност,
организацију дисциплинских органа и дисциплински поступак за носиоце
јавнотужилачке функције у Србији.
Државно веће тужилаца учествовало је, заједно са Републичким јавним тужилаштвом,
у организацији радне посете делегације Генералног тужиоца Мађарске, др Петра
Полта, која је одржана у Београду од 27-29. марта 2017. године. У оквиру ове посете
одржани су састанци са Републичким јавним тужиоцем, председником Врховног
касационог суда, министром унутрашњих послова, министром правде и Тужиоцем за
организовани криминал - на ком је належни тужилац Мађарске потписао регионалну
Декларацију о намерама (у борби против организованог криминалала). На састанцима
је разговарано о значају регионалне сарадње у борби против организованог криминала,
кријумчарења миграната и тероризма.
Такође, у 2017. години Државно веће тужилаца учествовало је, заједно са Републичким
јавним тужилаштвом, у организацији посете делегације Генералног тужиоца
Румуније, Аугустина Лазара, Републици Србији од 20-22. новембра 2017. године. У
оквиру ове посете одржани су састанци са Републичким јавним тужиоцем, министром
унутрашњих послова, министром правде и Тужиоцем за организовани криминал. На
састанцима је разговарано о правном оквиру и најбољим праксама у борби против
корупције и организованог криминала, и договорено је да се настави размена искустава
у овим областима, на основу Меморандума о разумевању и сарадњи, који је потписан у
току ове посете.
Државно веће тужилаца учествовало је, заједно са Републичким јавним тужилаштвом,
и у организацији посете делегације Генералног тужиоца Бугарске, Сотира Цацарова,
у Београду 8.12.2017. године. Том приликом потписан је Меморандум о разумевању и
сарадњи између јавног тужилаштва Републике Србије и јавног тужилаштва Републике
Бугарске.
5. Мултилатерална сарадња
Државно веће тужилаца учествовало је на годишњем састанку Балканско евро
медитеранске мреже правосудних савета, који је одржан у Бургасу, Бугарска, од 912.07.2017. године. Том приликом, на пленарној седници, Државно веће тужилаца и
Високи савет судства Републике Србије примљени су у пуноправно чланство у овој
регионалној мрежи правосудних савета.
6. Сарадња са међународним организацијама
Државно веће тужилаца наставило је интензивну сарадњу са Светском банком на
јачању капацитета Државног већа тужилаца и јавног тужилаштва, у оквиру Вишедонаторског повереничког фонда, као и кроз непосредну сарадњу. У складу са
препорукама из експертских извештаја ИПА 2013 твининг пројекта „Јачање капацитета
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Високог савета судства и Државног већа тужилаца“, Државно веће тужилаца обратило
се Светској банци за набавку софтвера за вођење личних листова носилаца
јавнотужилачке функције и софтвера за буџетско планирање и праћење извршења
буџета. Такође, у 2017. години, Светска банка започела је израду Функционалне
анализе јавног тужилаштва и наставила је израду униформних интернет страница за
јавна тужилаштва. Исто тако, Светска банка је наставила да подржава обуку
запослених у Државном већу тужилаца, заједно са запосленима у Високом савету
судства.
Такође, настављена је сарадња и са Канцеларијом Савета Европе у Републици Србији,
у спровођењу ТАПА програма, пројекта хоризонталне сарадње Савета Европе и
Европске уније. У 2017. години Државно веће тужилаца учествовало је у спровођењу
активности и у раду управних одбора пројеката: „Јачање правних гаранција независних
и непристрасних судова“ (у делу који се односи на Државно веће тужилаца и јавне
тужиоце/ заменике јавног тужиоца) и „Подршка ефикасним правним средствима и
узајамној правној помоћи“.
Сарадња са Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији настављена је и у 2017. години, и
обухватала је сарадњу са Мисијом ОЕБС-а јачању капацитета дисциплинских органа,
кроз анализу дисциплиских одлука и организацију студијске посете Шпанији од 2629.11.2017.г, као и кроз организовање конференције: „Транспарентно, независно и
доступно правосуђе“, 5.7.2017.г.
Уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, Државно веће тужилаца, заједно са
Републичким јавним тужилаштвом, наставило је да јача капацитете Служби за
информисање и подршку оштећенима и сведоцима у јавним тужилаштвима. Државно
веће тужилаца учествовало је у изради нове брошуре о Службама за информисање и
подршку, која садржи основне информације контакт податке свих Служби у јавним
тужилаштвима, као и у изради Комуникационог приручника за јавна тужилаштва о
комуникацији са сведоцима и оштећенима и постера за Службе. Такође, заједно са
Мисијом ОЕБС-а, спроведена је обука у области информисања и пружања подршке
оштећенима и сведоцима, и то како за лица која обављају послове у Службама, тако и
за носиоце јавнотужилачке функције и то: 27. и 28.02.2017. године у Нишу, 13. и
14.03.2017. године у Крагујевцу, и 20. и 21.03.2017. године у Новом Саду, и 3. и
4.04.2017. године у Београду. Затим је 24.04.2017.г. у Београду, уз подршку Мисије
ОЕБС-а у Републици Србији, одржан семинар за представнике свих судских и
јавнотужилачких служби за подршку оштећенима и сведоцима кривичних дела, на
којима су представницима служби у јавним тужилаштвима достављени постери и
додатни примерци брошура и комуникационог приручника.
7. Међународни пројекти
У 2017 години настављено је и завршено спровођење активности ЕУ ИПА 2013
твининг пројекта: „Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа
тужилаца“. Овај двогодишњи пројекат, одобрен од стране Европске комисије, који
спроводе Шпанија и Грчка, имао је за циљ анализу, израду препорука експерата и
подршку спровођењу препорука које се односе на јачање административних и
стручних капацитета Државног већа тужилаца (ДВТ) у три компоненте пројекта 1.
Унапређење унутрашње организације ДВТ-а и Административне канцеларије (у
областима планирања и извршења буџета, стратешког планирања, управљања
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пројектима, итд.); 2. Вредновање рада и напредовање носилаца јавнотужилачке
функције 3. Дисциплинска одговорност и етика. У оквиру овог пројекта, у 2017.
години одржани су састанци експерата наведених ЕУ држава чланица и представника
Државног већа тужилаца и израђени коначни експертски извештаји на теме: софтвер
за управљање људским ресурсима; софтвер за дисциплински поступак; избори,
вредновање рада и напредовање; етика; однос са другим државним органима, медијима
и организацијама цивилног друштва; стратешко планирање. Такође, у оквиру пројекта
у 2017. години реализоване су обуке о стратешком планирању (11-13.7.2017.г),
управљању пројектима (10.7.2018.г), односима са медијима (19.5.2018.г), као и округли
столови о Етичком кодексу у центрима апелационих подручја (у месецу септембру
2017.г). Као резултат пројектних активности у овој години ојачани су капацитети
Државног већа тужилаца, те је оно примењивало у свом раду вештине и знања стечена
на овим обукама, нпр. стратешко планирање у изради Годишњег плана рада за 2018.
годину. Државно веће тужилаца је такође основало Радну групу за анализу препорука
из експертских извештаја овог пројекта, која анализира примењивост препорука за
даљи институционални и нормативни развој већа. Резултати анализе Радне групе биће
достављени Државном већу тужилаца.
У 2017. години настављено је и завршено спровођење ИПА 2012 пројекта: „Процена
правосудне инфраструктуре“, у оквиру кога је израђен први „модел јавног
тужилаштва“ за првостепена јавна тужилаштва, који садржи просторне и техничке
параметре за виша и основна јавна тужилаштва У 2017. години настављене су
активности у оквиру осталих компоненти пројекта, попут анализе правосудне
структуре, која је укључивала анализу имовинско-правног статуса и ИТ опремљености
свих правосудних објекта и одабир 7 приоритетних правосудних објеката, за које је
израђена техничка документација потребна за реконструкцију, и извршена процена за
ИТ мрежу.
Такође, у 2017. години Државно веће тужилаца наставило је учешће у ЕУ ИПА 2013
пројекту: “Унапређење едукативних активности и унапређење организационих
капацитета Правосудне академије“, у складу са својом надлежности у области обуке
за јавно тужилаштво, и сарадњом коју у том погледу остварује са Правосудном
академијом. Ангажовање Државног већа тужилаца на овом пројекту укључивало је
учешће на радним састанцима и активно деловање у Радној групи у оквиру компоненте
Пројекта број 3.3 - „Унапређење функционисања нових структура у оквиру
надлежности Правосудне академије“.
У циљу даљег јачања својих капацитета Државно веће тужилаца наставило је да
учествује у програмирању ИПА 2017 пројекта, који као једну од компоненти има
јачање капацитета и сарадње Државног већа тужилаца у области стратешког
планирања, управљања људским ресурсима у јавном тужилаштву, буџетом за јавна
тужилаштва и каријерном напрдовању носилаца јавнотужилачке функције.
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Глава X
ЗАКЉУЧАК
У 2017. години, као што прозилази из свих горе наведених активности, Државно веће
тужилаца ставило је фокус на избор заменика јавних тужилаца и ако се узме у обзир да
је на последњем спроведном огласу Веће упутило Народној скуштини предлог за први
избор за 52 заменика јавног тужиоца, а који предлог је добио пуну подршку Одбора за
правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и које ће се наћи на дневном реду
редовног заседања Народне скупштине у марту месецу ове године, значи да би у
односу на 2016. годину, то представљало повећање броја заменика јавних тужилаца у
2017. години, за 5,66 %, што се може сматрти ефикасним радом Државног већа
тужилаца.
Државно веће тужилаца, инкорпорирало је нову институцију Повереник за
самосталност, који је својим радом, као што је горе наведено, допринео јачању
самосталности и институционалног интегритета јавног тужилаштва, као и
професионалног интегритета носилаца јавнотужилачке функције, а све у циљу
спровођење активности из Акционог плана за Поглавље 23.
У 2018. години, Државно веће тужилаца ће наставити са предузимањем радњи ради
остваривања планираних активности у циљу даљег побољшања људских, материјалних
и организационих ресурса. У том смислу, у сарадњи са МДТФ Светске банке,
интензивно се ради на креирању и набавци унифицираних интернет презентација за
сва јавна тужилаштва. То значи, да ће први пут у историји сва јавна тужилаштва имати
своје интернет презентације. Ова активност предвиђена је Годишњим планом
Државног већа тужилаца и планирани рок за њено спровођење је мај 2018. године.

ПРЕДСЕДНИК
ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
Загорка Доловац
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