
 На основу члана 18. став 1. Закона о Државном већу тужилаца („Службени гласник 

РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15) и члана 67. Пословника о раду Државног већа 

тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 29/17 и 46/17), 

 Државно веће тужилаца, на седници одржаној 19. априла 2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ ДРЖАВНОГ ВЕЋА 

ТУЖИЛАЦА 

 

Члан 1. 

У Пословнику о раду Државног већа тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 29/17 и 46/17), 

наслов изнад члана 9. и члан 9. мењају се и гласе: 

„Заштита самосталности и обавештавање јавности о недозвољеном утицају 

Члан 9. 

У циљу заштите самосталности јавног тужилаштва и носилаца јавнотужилачке функције и 

обавештавањa јавности о недозвољеном утицају на њихов рад, Веће именује Повереника за 

самосталност. 

 

Начин поступања Повереника за самосталност уређује се овим пословником. 

 

Веће једном годишње обавештава јавност о постојању политичког или другог недозвољеног 

утицаја на рад јавног тужилаштва. 

 

Поводом политичког или другог недозвољеног утицаја на рад јавног тужилаштва, Веће, по 

потреби, може и ванредно да се обрати јавности.” 

 

Члан 2. 

После члана 21. додају се наслов и чл. 21а, 21б, 21в, 21г, 21д и 21ђ, који гласе: 

 

„Повереник за самосталност 

 

Члан 21а 

 

Повереник за самосталност именује се из редова јавних тужилаца и заменика јавних 

тужилаца, изборних чланова Већа.  

 

Повереник за самосталност: 



- поступа по захтевима јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца за заштиту од 

недозвољеног утицаја; 

- испитује постојање недозвољеног утицаја испољеног у јавности, преко медија, 

друштвених мрежа, на јавним скуповима или на неки други јаван начин; 

- прибавља потребне доказе и информације о постојању недозвољеног утицаја; 

- подноси образложени предлог за сазивање седнице Већа ради одлучивања о 

постојању недозвољеног утицаја; 

- на седници Већа представља чињенично стање и даје предлог одлуке; 

- сарађује са надлежним институцијама у спровођењу обука јавних тужилаца и 

заменика јавних тужилаца о препознавању и реаговању на недозвољени утицај; 

- предлаже Већу мере за спречавање недозвољеног утицаја; 

- сарађује са Етичким одбором и дисциплинским органима; 

- води евиденцију о свим случајевима недозвољеног утицаја; 

- подноси Већу годишњи извештај о недозвољеном утицају на носиоце 

јавнотужилачке функције најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину, 

као и увек када Веће то затражи. 

 

Административно-техничку помоћ у обављању послова из става 2. овог члана обезбеђује 

Административна канцеларија Већа. 

 

Захтев за заштиту од недозвољеног утицаја 

 

Члан 21б 

 

Jавни тужилац и заменик јавног тужиоца, који сматра да постоји недозвољен утицај на 

његов рад, може поднети Већу захтев за заштиту од недозвољеног утицаја.  

 

Захтев за заштиту од недозвољеног утицаја, поред података о подносиоцу захтева, садржи 

кратак опис чињеничног стања, укључујући опис начина на који је извршен недозвољен 

утицај, ко је то учинио и када је то учињено.  

 

Захтев може да садржи и предлоге за прикупљање одређених информација, доказа или 

исказа од значаја за утврђење чињеничног стања, а које подносилац захтева није могао сам 

да прибави.  

 

Поступање по захтеву за заштиту од недозвољеног утицаја 

 

Члан 21в 

 

Захтев за заштиту од недозвољеног утицаја поднет Већу доставља се Поверенику за 

самосталност. 

 



По пријему захтева, Повереник за самосталност утврђује да ли је захтев потпун и разумљив 

и да ли су вероватни наводи о постојању недозвољеног утицаја.  

 

Када је захтев неразумљив или наводи у захтеву не пружају довољно основа да се може 

испитати постојање недозвољеног утицаја, Повереник за самосталност оставиће 

подносиоцу додатни рок од осам дана да уреди захтев. Ако у додатном року подносилац 

захтев не уреди, сматраће се да исти није ни поднет. 

 

Лицу за које је у захтеву наведено да је извршило недозвољени утицај упућује се писани 

позив да се у року од осам дана изјасни на наводе из захтева за заштиту од недозвољеног 

утицаја. 

 

Ако то сматра потребним, по сопственој иницијативи или на предлог подносиоца захтева, 

Повереник за самосталност може обавити поверљиви разговор са подносиоцем захтева, као 

и затражити информације и доказе од државних органа, јавних установа, правних и 

физичких лица. 

 

Сазивање ванредне седнице Већа за одлучивање о  недозвољеном утицају 

 

Члан 21г 

 

Када наводи из захтева за заштиту од недозвољеног утицаја, прибављени докази, 

информације или изјаве пружају довољно основа да се може одлучивати о постојању 

недозвољеног утицаја, Повереник за самосталност подноси председнику Већа образложен 

предлог за сазивање ванредне седнице Већа на којој се одлучује о постојању недозвољеног 

утицаја.  

 

У случају постојања недозвољеног утицаја испољеног у јавности, преко медија, друштвених 

мрежа, на јавним скуповима или на неки други јаван начин, председник Већа сазива 

седницу Већа и по сопственој иницијативи или на образложен предлог било ког члана Већа. 

 

Одржавање седнице Већа за одлучивање о недозвољеном утицају 

 

Члан 21д 

 

Председник Већа сазива седницу Већа за одлучивање о недозвољеном утицају без одлагања. 

 

Председник Већа унапред утврђује дневни ред седнице и о тако утврђеном дневном реду се 

не гласа и он се не може мењати. 

 

Повереник за самосталност излаже чињенично стање у вези са извршеним недозвољеним 

утицајем и предлаже одлуку Већа.  

 



Одредбе овог пословника које уређују ванредну седницу Већа примењују се и на ванредну 

седницу Већа на којој се одлучује о недозвољеном утицају ако одредбама овог члана и члана 

21г овог пословника није другачије одређено. 

 

Поступање Већа у случају недозвољеног утицаја 

 

Члан 21ђ 

 

Ако на седници утврди постојање недозвољеног утицаја на носиоце јавнотужилачке 

функције или јавно тужилаштво, Веће може да изда саопштење за јавност, да сазове 

конференцију за медије, као и да се обрати: 

- руководиоцу државног органа, у коме је запослен државни службеник који је 

извршио недозвољени утицај; 

- надлежној адвокатској комори уколико је недозвољени утицај извршен од стране 

адвоката; 

- Савету за штампу, медијском удружењу и главном и одговорном уреднику медија 

чији је новинар извршио недозвољени утицај; 

- Привредној комори чији је члан извршио недозвољени утицај; 

- Руководиоцима других органа, организација, установа, институција и удружења чији 

је члан, односно запослен, извршио недозвољени утицај. 

 

Веће може и да препоручи мере за спречавање будућег недозвољеног утицаја.” 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.  

А број 84/21 

У Београду, 19. априла 2021. године 

 

 

                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

                                                                                                  Загорка Доловац, с.р. 

 


