
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Република Србија  

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТОР  

О РАДУ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Београд, децембар 2021. године 

  



САДРЖАЈ: 

 

• Основни подаци о државном органу и информатору 

• Контакти 

• Опис надлежности, овлашћења и обавеза Државног већа тужилаца 

• Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза Државног већа 

тужилаца 

• Опис функција старешина 

• Чланови Државног већа тужилаца 

• Начин рада Државног већа тужилаца и опис правила у вези са јавношћу рада 

• Положај, надлежности и поступање Повереника за самосталност 

• Огласи и одлуке о избору заменика јавних тужилаца у 2021. години 

• Организациона структура 

• Подаци о приходима и расходима 

• Подаци о јавним набавкама 

• Подаци о зарадама и другим примањима 

• Подаци о државној помоћи 

• Подаци о средствима рада 

• Извршење буџета јавних тужилаштава Републике Србије за 2021. годину 

• Послови које Државно веће тужилаца обавља према заинтересованим лицима 

• Преглед података о пословима и заступањима које Државно веће тужилаца 

обавља према заинтересованим лицима 

• Обим рада Дисциплинског тужиоца у 2021. години 

• Обим рада Дисциплинске комисије у 2021. Години 

• Изборна комисија Државног већа тужилаца 

• Поступци поводом поднетих поднесака 

• Подаци о врстама информација које Државно веће тужилаца ставља на увид 

• Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од јавног значаја 

• Подаци о начину и месту чувања носача информација 

• Врсте информација у поседу 

• Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 

• Списак прописа које Државно веће тужилаца користи у свом раду 

• Акти Државног већа тужилаца 

 

 

 



 

Сврха Информатора о раду Државног већа тужилаца (у даљем тексту:Веће) је да тражиоцима 

информација од јавног значаја омогући да брже и лакше дођу до жељене информације и до 

остварења овог законског права, кроз упознавање са радом, надлежношћу, организационом 

структуром Већа, контакт телефонима и осталим информацијама значајним за рад Већа. 

  

Посебна пажња је дата Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који 

одређује обим и начин остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног 

значаја, као и извештају о поступању Већа по тим захтевима и приказу најинтересантнијих 

случајева. 

 

За тачност података у Информатору одговара председник Државног већа тужилаца Загорка 

Доловац. 

 

Датум првог објављивања Информатора о раду је 14. јануар 2011. године. 

 

Информатор о раду Државног већа тужилаца израђен је у складу са чланом 39. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 

54/07, 104/09, 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних 

органа („Сл. гласник РС”, број 68/10). 

 

Информатор о раду се објављује у електронској верзији на инернет страници Државног већа 

тужилаца http://www.dvt.jt.rs, а на захтев заинтересованог лица може се бесплатно снимити 

или преузети одштампани текст Информатора о раду на пријавници Већа, у згради у улици 

Ресавска број 42, Београд. 

 

 

 

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ЗГРАДА У КОЈОЈ СУ СМЕШТЕНИ ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА И ДРЖАВНО ВЕЋЕ 

ТУЖИЛАЦА, РЕСАВСКА 42, БЕОГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ 

 

Назив: Државно веће тужилаца 

Адреса: Ресавска 42 

Пријем поште-писарница: Ресавска 42 

Поштански број и град: 11000 Београд 

Општина: Савски Венац 

Шифра делатности: 8423 

Број жиро-рачуна: 840-1620-21 извршење Републичког буџета 

Матични број: 17750950 

Порески идентификациони број: 106129861 

Радно време: од 7:30 до 15:30 

E-mail: pisarnica@dvt.jt.rs 

 

 

КОНТАКТИ: 

 

                                                   КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА 

 

Председник Државног већа тужилаца: 

Загорка Доловац 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНА КАНЦЕЛАРИЈА 

 

Александар Малешевић 

Секретара Већа 

тел:011-311-31-86/лок. 203 

e-mail:aleksandarm@dvt.jt.rs 

 

 

                 КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА 

 

Лозица Трајковић 

Радно место aдминистративно-техничког секретара 

намештеник 

тел:011-311-3784/лок. 111 

e-mail:lozica.trajkovic@dvt.jt.rs 

 

 

 

ОДСЕК ЗА СТАТУСНА ПИТАЊА НОСИЛАЦА ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ И 

ПРИПРЕМУ ПРОПИСА  

 

 

Оливера Кијевчанин 

Шеф oдсека - виши саветник 

тел:011-311-3099/лок. 206 

e-mail:olivera.kijevcanin@dvt.jt.rs 

 

 

mailto:pisarnica@dvt.jt.rs


Aлександар Бошковић 

Радно место за нормативне послове-виши саветник 

тел: 011-311-3099/ лок.105 

e-mail: aleksandar.boskovic@dvt.jt.rs 

 

Лука Лопушина 

Радно место за праћење и анализу рада јавних тужилаштава-саветник 

тел:011-311-3099/ лок. 205 

e-mail:luka.lopusina@dvt.jt.rs 

 

Светлана Младеновић 

Радно место за вредновање рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца-млађи 

саветник 

тел: 011-311-3099/ лок. 205 

e-mail:svetlana.mladenovic@dvt.jt.rs          

 

 

             ОДСЕК ЗА ОПШТЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

Младен Јован Рудолф Мерлини 

Радно место систем и веб-администратор-саветник 

тел: 011-264-2084/ лок.212 

e-mail: mjr.merlini@dvt.jt.rs          

  

 

Слађана Милутиновић  

Радно место-дактилограф- намештеник 

тел: 011-311-3186/ лок.104 

e-mail: sladjana.milutinovic@dvt.jt.rs 

 

 

Славица Живковић 

Радно место дактилограф- -намештеник 

тел: 011-311-3186/ лок. 102 

e-mail: slavica.zivkovic@dvt.jt.rs  

 

 

Зоран Милосављевић 

Радно место возач-курир 

намештеник         

тел: 011-311-3784/ лок.111 

e-mail: zoran.milosavljevic@dvt.jt.rs 

 

  

             ОДСЕК ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Вања Мартиновић 

Шеф одсека-виши саветник 

тел: 011-311-3973/ лок. 109 

e-mail: vanja.martinovic@dvt.jt.rs 

           

mailto:aleksandar.boskovic@dvt.jt.rs
mailto:vanja.martinovic@dvt.jt.rs


 

1) Група за буџет и аналитичко-планске послове 

 

 

Анела Грбовић 

Руководилац Групе -Самостални саветник 

тел: 011-311-3973/лок.110 

e-mail: anela.grbovic@dvt.jt.rs 

 

 

Марија Томић           

Радно место за припрему извршења буџета- млађи саветник 

тел:011-311-3973/ лок.110 

e-mail: marija.tomic@dvt.jt.rs 

 

 

 

2) Група за финансијско-рачуноводствене послове  

 

Милена Панић 

Руководилац Групе - виши саветник  

тел:011-264-2084/ лок.212 

e-mail: milena.panic@dvt.jt.rs 

 

Горан Вељковић 

Радно место за вођење и уношење података у пословне књиге-референт 

тел:011-311-3784/ лок.111 

e-mail: goran.veljkovic@dvt.jt.rs         

             

          

 ГРУПА ЗА ПИСАРНИЦУ (АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ  ПОСЛОВЕ) 

             

  

Љиљана Јовановић          

Руководилац Групе 

IV платна група-намештеник          

тел:011-311-3186/ лок.104           

факс:011-3622-720             

e-mail: ljiljana.jovanovic@dvt.jt.rs         

      

Тамара Спасић 

Радно место за канцеларијске послове          

намештеник  

тел:011-311-3186/ лок.104 

e-mail: tamara.spasic@dvt.jt.rs         

 

 

Персида Живковић           

Радно место архивар   

намештеник 

тел:011-311-3186/ лок.104 

e-mail: persida.zivkovic@dvt.jt.rs 

mailto:anela.grbovic@dvt.jt.rs
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        ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

Никола Ђекановић 

Радно место за европске интеграције-саветник      

тел:011-311-3099/ лок.106           

e-mail: nikola.djekanovic@dvt.jt.rs 

 

 

 САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ ИЗВАН СВИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА 

             

  

Никола Ђекановић 

Радно место за европске интеграције-саветник 

тел:011-311-3099/ лок. 106 

e-mail: nikola.djekanovic@dvt.jt.rs 

 

              

      ЧЛАНОВИ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ПО ПОЛОЖАЈУ  

 

 

Загорка Доловац 

Републички јавни тужилац 

 

Маја Поповић 

Министарка правде у Влади Републике Србије 

 

Владимир Ђукановић 

председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу  

 

 

ИЗБОРНИ ЧЛАНОВИ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА  

 

1) из Републичког јавног тужилаштва: 

 

Бранко Стаменковић, 

заменик Републичког јавног тужиоца; 

 

2)из апелационих јавних тужилаштава, Тужилаштва за организовани криминал и Тужилаштва 

за ратне злочине 

 

Милан Ткалац, 

в.ф. јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду; 

 

3) из виших јавних тужилаштава: 

 

Тања Вукићевић, 

заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду; 

 

4)из основних јавних тужилаштава: 

Борис Павловић, 



јавни тужилац у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду; 

 

Предраг Миловановић, 

заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду; 

 

5) из реда јавних тужилаштава са територије аутономне покрајине: 

 

Бранислава Инић Јашаревић, 

заменик јавног тужиоца у Апелационом  јавном тужилаштву у Новом Саду 

 

6) из реда професора правног факултета: 

 

проф. др Слободан Орловић 

редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду 

 

 

                          ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ 

 

 

Зоран Видаковић 

Дисциплински тужилац, 

заменик јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу 

e-mail: disciplinski.tuzilac@dvt.jt.rs 

 

Бојана Митић 

заменик Дисциплинског тужиоца, 

заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу 

 

Мирослав Кркелић 

заменик Дисциплинског тужиоца, 

јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Суботици 

 

Томислав Килибарда 

председник Дисциплинске комисије, 

в.ф. јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду 

 

Дејан Раконић 

заменик председника Дисциплинске комисије, 

јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду 

 

Данијела Трајковић 

члан Дисциплинске комисије, 

јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Врању 

 

Весна Вучићевић 

члан Дисциплинске комисије, 

заменик јавном тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду 

 

Зоран Павловић 

заменик члана Дисциплинске комисије, 

заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу 
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Оливера Јовић 

заменик члана Дисциплинске комисије, 

заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину. 

 

 

              ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ДРЖАВНОГ ВЕЋА 

ТУЖИЛАЦА 

 

            Положај  Државног већа тужилаца по Уставу Републике Србије  

 

На основу члана 164. Устава Републике Србије („Службени гласник РС” број 98/06), Државно 

веће тужилаца је самосталан орган који обезбеђује и гарантује самосталност јавних тужилаца 

и заменика јавних тужилаца у складу са Уставом. 

 

 

Надлежности Државног већа тужилаца по Закону о Државном  већу тужилаца 

 

 

У складу са чланом 2. став 2. Закона о Државном већу тужилаца (“Службени гласник РС”, бр. 

116/08, 101/10, 88/11 и 106/15) у оквиру своје надлежности, Државно веће тужилаца остварује 

сарадњу са Високим саветом судства, државним и другим органима и организацијама, 

тужилачким саветима других држава и међународним организацијама. 

 

На основу члана 13. Закона, Државно веће тужилаца: 

 

- утврђује листу кандидата за избор Републичког јавног тужиоца и јавних тужилаца коју 

доставља Влади; 

- предлаже Народној скупштини кандидате за први избор за заменика јавног тужиоца; 

- бира заменике јавних тужилаца за трајно обављање функције заменика јавног тужиоца; 

- бира заменике јавних тужилаца који су на сталној функцији за заменике јавног тужиоца у 

вишем јавном тужилаштву; 

- одлучује о престанку функције заменика јавних тужилаца;  

- утврђује разлоге за разрешење јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца; 

- одређује јавно тужилаштво у којем ће јавни тужилац и заменици јавног тужиоца наставити 

да врше функцију заменика јавног тужиоца у случају укидања јавног тужилаштва;  

- одлучује о удаљењу Републичког јавног тужиоца; 

- одлучује по приговору на одлуку о удаљењу јавног тужоца и заменика јавног тужиоца; 

- предлаже обим и структуру буџетских средстава неопходних за рад јавних тужилаштава за 

текуће расходе и врши надзор над њиховим трошењем, у складу са законом; 

- утврђује које су друге функције, послови или приватни интереси у супротности са 

достојанством и самосталношћу јавног тужилаштва; 

- поставља вршиоца дужности Републичког јавног тужиоца; 

- одлучује по приговору на одлуку Републичког јавног тужиоца о томе када се сматра да није 

било избора јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца; 

- даје мишљење о изменама постојећих или доношењу нових закона који уређују положај и 

поступање јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, организацију јавног тужилаштва, 

као и других закона које јавна тужилаштва примењују; 

- доноси Етички кодекс; 

- води лични лист за сваког јавног тужиоца, заменика јавног тужиоца и запосленог у јавном 

тужилаштву; 

- именује и разрешава Дисциплинског тужиоца и његове заменике и чланове Дисциплинске 

комисије и њихове заменике;  



- доноси одлуке о правним лековима у дисциплинском поступку; 

- доноси Правилник о мерилима за вредновање рада јавних тужилаца и заменика јавних 

тужилаца;  

- доноси одлуку о правном леку против одлуке о вредновању рада јавног тужиоца и заменика 

јавног тужиоца; 

- одлучује о приговорима у поступку избора за чланове Државног већа из реда јавних 

тужилаца и заменика јавних тужилаца; 

-  обавља послове у вези са спровођењем Националне стратегије реформе правосуђа; 

- утврђује садржину програма обуке за заменике јавних тужилаца који се први пут бирају на 

функцију и тужилачке помоћнике у складу са законом;  

- предлаже програм обуке за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца који трајно обављају 

функцију;  

- обавља и друге послове предвиђене законом. 

 

 

ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

 

 

У складу са чланом 18. став 1. Закона о Државном већу тужилаца,  Државно веће тужилаца 

доноси Пословник којим се ближе уређује начин рада и одлучивање Државног већа 

тужилаца.      

Пословник и друга општа акта Државног већа тужилаца објављују се у “Службеном гласнику 

Републике Србије” и на интернет страни Државног већа. 

 

На основу члана 41. Пословника о раду Државног већа тужилаца, Веће доноси пословник, 

правилнике, решења, закључке и друге акте. Нацрте аката припрема канцеларија. Одлуке 

Већа против којих је дозвољен правни лек морају бити образложене. Акте Већа потписује 

председник, а у његовом одсуству то чини заменик председника. У поступку за доношење 

аката Већа, сходно се примењују одредбе Закона о општем управном поступку. Одлуке  Већа 

објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет презентацији Већа.   

 

Веће одлучује гласањем. Гласање је јавно, осим ако Веће не одлучи да се о предлогу гласа 

тајно.  

 

Председник Већа предлаже дневни ред за редовну и ванредну седницу, које се заказују по 

потреби или из разлога хитности. Редовна седница одржава се сваке последње среде у 

месецу, осим у случају да је тај дан у месецу нерадан, те се у том случају седница одржава 

првог наредног радног дана. Чланови Већа се обавештавају позивом  о редном броју седнице, 

датуму, месту и времену одржавања седнице. Позив за редовну седницу са свим прилозима  

доставља се свим члановима Већа, најкасније пет дана пре дана за који је редовна седница 

заказана. 

 

У случају заказивања ванредне седнице, председник Већа заказује седницу по потреби или на 

основу предлога најмање три члана Већа. 

Ванредну седницу  заказује председник на основу предлога најмање три члана Већа, у року 

од осам дана од дана пријема захтева, а одржава се најкасније у року од петнаест дана од дана 

заказивања. 

Из разлога хитности када одлука која је на дневном реду не изискује расправу и увид у 

материјал, ванредна седница се може одржати телефонским и електронским путем. Тада 

председник,  усмено путем телефона саопштава члановима Већа разлоге одржавања ванредне  

седнице и предложени дневни ред. Седница започиње позивањем првог члана Већа, а 



окончава се позивањем последњег члана Већа и може трајати најдуже пет сати. Ванредна 

седница не сматра се одржаном, ако се на телефонски позив јавило мање од шест чланова 

Већа, те се тада сачињава посебан записник о позивању.  У случају да се ванредна седница 

одржава путем електронске поште, члановима Већа се оставља рок од пет сати да одговоре. 

Након одржане седнице саставља се записник, који се шаље електронском поштом члановима 

Већа. Председник може овластити члана Већа да одржи ванредну седницу телефонским 

путем.  

 

Сваки члан Већа овлашћен је да предложи допуну дневног реда председнику Већа, што може 

учинити на самој седници Већа.  

Уколико председник не уврсти предлог у дневни ред, предлагач не  може предлог поновити 

на истој седници. О предлогу се одлучује гласањем свих присутних чланова Већа. Предлог се 

сматра усвојеним, ако је за њега гласало шест чланова Већа.  

 

У прилогу позива за седницу доставља се предлог дневног реда, записник са претходне 

седнице и потребан писмени материјал. 

 

Након отварања седнице председник утврђује потребну већину за рад Већа.  

По отварању седнице председник предлаже дневни ред и позива чланове да предложе измене 

и допуне предложеног дневног реда и о предложеним тачкама дневног реда и њиховим 

предлозима посебно се гласа. 

По усвајању дневног реда Веће доноси одлуку о усвајању дневног реда, а потом председник 

отвара расправу по свакој тачки дневног реда појединачно. 

 

Сви чланови Већа имају право да учествују у расправи. Председник Већа даје реч према 

редоследу пријављивања. Расправа почиње излагањем известиоца који износи правно и 

чињенично стање и предлаже Већу одлуку о тачки дневног реда. Чланови Већа у својим 

дискусијама које су по правилу што краће и јасније, расправљају само о питањима која су од 

непосредног значаја за доношење одлуке по тачки дневног реда.  

 

Сваки члан Већа има право и обавезу да указује на повреду Пословника, да изрази своје 

мишљење, став или уверење, али је обавезан да то учини у пристојном облику. Члан Већа 

има право да издвоји мишљење усмено или достави у писаној форми који представља 

саставни део записника, најкасније десет дана од дана одржавања седнице. 

 

Када се на седници доноси одлука против којих је дозвољено вођење управног спора, 

сачињава се посебан записник о већању и гласању, сходно одредбама закона којим је уређен 

општи управни поступак. 

 

Председник даје и одузима реч учесницима у расправи, а по окончаној расправи ставља 

предлог на гласање. Гласање је јавно и врши се дизањем руке за предлог или против 

предлога. Сваки члан Већа може да изнесе да се о предлогу гласа тајно. Ако је гласање тајно, 

начин на који ће се гласање обавити одређује Веће. По обављеном гласању, председник 

закључује гласање и саопштава резултате гласања.  

 

 

ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

 

Председник Државног већа тужилаца 

 

Републички јавни тужилац је по положају председник Државног већа тужилаца. 

 



Председник Државног већа тужилаца представља Веће, руководи његовим радом и врши 

друге послове у складу са законом и Пословником о раду Државног већа тужилаца. 

 

Председник представља Веће, руководи радом и врши друге послове у складу са Законом и 

овим пословником.  

 

Председник има следећа овлашћења: 

 

       

• стара се да рад Већа буде у складу са законом и  пословником,  

• сазива седнице Већа и њима председава, 

• потписује писмене отправке одлука и друге акте Већа, 

• саставља предлог дневног реда и обавља друге радње ради припремања седнице Већа, 

• организује и усклађује рад Већа, 

• предузима мере за несметано одвијање седнице, 

• спроводи одлуке поводом примене Пословника, 

• стара се о правилном административном и финансијском пословању Већа и издаје  

упутства која се односе на пословање Већа, 

• надзире вођење евиденција, списа и докумената Већа, 

• представља и заступа Веће пред домаћим и страним органима и организацијама и пре- 

носи поједина овлашћења за заступање, 

• стара се о сарадњи Већа са Републичким јавним тужилаштвом, Високим саветом 

судства и другим органима и организацијама, тужилачким и правосудним саветима 

других држава и међународним организацијама,  

• подноси захтеве за обезбеђење средстава за рад Већа и потписује предлог буџета 

потребних средстава за рад Већа, 

• доноси одлуку о удаљењу са функције члана Већа, 

• доноси одлуку о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове 

Већа, 

• спроводи одлуке Већа и врши друга поверена овлашћења у складу са законом и 

Пословником. 

 

Заменик председника Већа 

 

Државно веће има заменика председника Већа, кога из реда јавних тужилаца и заменика 

јавних тужилаца, изборних чланова Државног већа, бира и разрешава Државно веће 

тужилаца. 

 

Заменик председника Већа обавља послове председника у случају његовог одсуства или 

спречености. 

 

Начин избора заменика председника Државног већа тужилаца и трајање мандата, уређује се 

Пословником о раду Државног већа тужилаца (у даљем тексту: Пословник). 

 

 

ЧЛАНОВИ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

 

Државно веће има једанаест чланова.  

 

Чланови Државног већа су 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 најмање 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.  

 

Члан Државног већа ужива имунитет као јавни тужилац. 

Мандат чланова Државног већа тужилаца траје пет година, осим за чланове по положају. 

 

Члан Државног већа тужилаца не може бити позван на одговорност за изражено мишљење 

или гласање приликом доношења одлука Државног већа. 

 

Члан Државног већа не може бити лишен слободе у поступку покренутом због кривичног 

дела учињеног у обављању функције члана Државног већа, без одобрења надлежног одбора 

Народне скупштине. 

У случају да је члану Већа одређен притвор, обавезно се удаљава са те функције и када је 

поднет предлог за разрешење са функције члана Већа. Изборни члан Државног већа из реда 

јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, удаљава се и када је удаљен са функције јавног 

тужиоца или заменика јавног тужиоца, као и приликом покренутог поступка за разрешење, 

односно кривични поступак, због кога може бити разрешен са те функције. 

 

 

 

НАЧИН РАДА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА И ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА 

ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

Седнице Државног већа тужилаца су јавне, а Веће може да одлучи да седница буде затворена 

за јавност у целини или делу, ако то налажу интереси јавног реда, националне безбедности, 

морала и интереси малолетника, заштита тајности података и приватности јавног тужиоца 

или заменика јавног тужиоца или лица о чијем статусу, праву или обавези  се одлучује. По 

одобрењу председника Већа, седници могу да присуствују секретар и друга лица запослена у 

Административној канцеларији, док на предлог члана Већа, уз одобрење председника, 

седници могу присуствовати и друга лица. 

 

Седнице Државног већа сазива председник по сопственој иницијативи или на предлог 

најмање три члана Државног већа. Државно веће одржава седнице када је присутно најмање 

шест чланова Државног већа. 

 

Одлуке Државног већа доносе се ако је за предлог одлуке гласало најмање шест чланова. 

Одлуке  Већа морају бити образложене, када је против њих дозвољен правни лек и када је то 

законом и Пословником прописано. 

 

Веће једном годишње обавештава јавност о постојању политичког или другог недозвољеног 

утицаја на рад јавног тужилаштва, с тим да се по потреби  може ванредно обратити јавности.  

Поводом постојања политичког или другог недозвољеног утицаја на рад јавног тужилаштва, 

заменик председника обавештава Веће, који у том случају поступа као повереник за 

самосталност.  

 

Државно веће подноси годишњи извештај о свом раду Народној скупштини, најкасније до 15. 

марта текуће године и објављује га на интернет презентацији Већа.  

 



Годишњи план рада за наредну годину, Веће припрема најкасније до 25. децембра текуће 

године.  

 

Стална радна тела Државног већа су: Изборна комисија и дисциплински органи. Састав и 

начин рада сталних радних тела уређује се Правилником о раду Изборне комисије Државног 

већа тужилаца и Правилником о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности 

јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. 

 

Ради разматрања појединих питања из своје надлежности Државно веће може да образује 

повремена радна тела и то: Етички одбор, Радну групу за праћење правосудних закона и 

Радну групу за програме обуке. Образовање, састав и начин рада повремених радних тела 

ближе се уређује посебним актом.  

 

                                Радна група за праћење правосудних закона  

 

Као повремено радно тело, Веће одлуком образује  радну групу за праћење правосудних 

закона, ради стручне помоћи у поступку: давања мишљења о изменама постојећих или 

доношењу нових закона који уређују положај и поступање јавних тужилаца и заменика 

јавних тужилаца, организацију јавног тужилаштва и других закона која јавна тужилаштва 

примењују, праћења примене правосудних закона  који су на снази и анализе нацрта 

правосудних закона ради давања мишљења и предлога.  

Радна група је састављена од три члана од којих је један изборни члан Државног већа 

тужилаца, један носилац правосудне функције који се истакао у научном и теоријском раду и 

један професор Правног факултета. Веће бира чланове радне групе на период од три године, 

могу бити поново бирани, изузев изборног члана Већа коме мандат траје до истека мандата 

члана Већа. Одлуком Већа чланови радне групе могу бити разрешени пре истека мандата или 

на основу личног захтева. Годишњи извештај о свом раду подносе Већу. 

 

              Радна група за програме обуке 

 

Радну групу за програм обуке Веће образује одлуком, ради струпне помоћи Већу у поступку: 

утврђивања програма почетне обуке, давања сагласности на програме сталне обуке за јавне 

тужиоце и заменике јавних тужилаца  и програме обуке тужилачког особља, утврђивања 

поссебног програма обуке тужилачких помоћника и приправника, давања сагласности на 

именовање сталних предавача из реда носилаца јавнотужилачке функције, одређивања броја 

корисника почетне обуке, доношења одлуке о обавезној сталној обуци у случају избора за 

јавно тужилаштво вишег степена, промене специјализације, битних примена прописа, 

увођења нових техника рада или отклањања недостатака у раду уочених приликом 

вредновања рада. 

Састављена је од три члана од којих је један изборни члан Већа, док су два носиоци 

јавнотужилачке функције. Веће бира чланове радне групе на период од три године и могу 

бити поново бирани, изузев изборног члана Већа коме мандат траје до истека мандата члана 

Већа. Чланови радне групе пре истека мандата, могу бити разрешени одлуком Већа или на 

основу личног захтева. Годишњи извештај о свом раду подносе Већу.  

 

Државно веће редовно обавештава јавност о свом раду на начин уређен Пословником. 

Према Пословнику о раду, јавност рада Већа оставарује се објављивањем општих аката Већа 

у „Службеном гласнику РС“, одржавањем конференција за медије, издавањем саопштења 

средствима информисања (саопштења за јавност) и објављивањем на интернет страници 

Већа. Државно веће одржава конференцију за новинаре са представницима средстава јавног 

информисања поводом годишњег прегледа рада Већа, као и у другим случајевима када се 

оцени да се ради о питањима од интереса за јавност. 



 

 

 

                ПОЛОЖАЈ, НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСТУПАЊЕ ПОВЕРЕНИКА ЗА  

                                                        САМОСТАЛНОСТ  

 

Изменама и допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца, прописано је да Веће 

именује Повереника за самосталност, ради заштите самосталности јавног тужилаштва и 

носилаца јавнотужилачке функције и обавештавања јавности о недозвољеном утицају на 

њихов рад. Поступање повереника за самосталност уређује се пословником, а именује се из 

редова јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, односно 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 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 инситуцијама 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.  

 

Ако јавни тужилац и заменик јавног тужиоца сматра да постоји недозвољени утицај на његов 

рад, може поднети Већу захтев за заштиту од недозвољеног утицаја. Захтев треба да садржи 

податке о подносиоцу захтева, кратак опис чињеничног стања, опис начина на који је 

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

Захев за заштиту од недозвољеног утицаја доставља се Поверенику за самосталност, који 

утврђује потпуност, разумљивост и вероватност навода о постојању недозвољеног утицаја. 

Уколико је захтев неразумљив или наводи не пружају довољно основа да се може испитати 

постојање недозвољеног утицаја, Повереник за самосталност оставиће подносиоцу рок од 

осам дана да уреди захтев. Ако је у захтеву наведено лице које је извршило недозвољени 

утицај, упућује се писани позив да се у року од осам дана изјасни на наводе из захтева. 

Када наводи из захтева, прибављени докази и информације и изјаве пружају довољно основа 

да се може одлучивати о постојању недозвољеног утицаја, Повереник за самосталност 

подноси председнику Државног већа тужилаца предлог за сазивање ванредне седнице, на 

којој се одлучује о постојању недозвољеног утицаја.  

Председник Већа сазива седницу Већа за одлучивање о недозвољеном утицају. 

Повереник за самосталност излаже чињенично стање поводом недозвољеног утицаја и 

предлаже одлуку Већа.  

Ако Веће на седници утврди постојање недозвољеног утицаја на носиоце јавнотужилачке 

функције или јавно тужилаштво, може  издати саопштење за јавност, сазвати конференцију за 

медије и обратити се: 

- 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.  

   

 

             ОГЛАСИ И ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА,      

       ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА У 2021. ГОДИНИ 

 

 

Државно веће тужилаца огласило је избор за Републичког јавног тужиоца и за заменике 

јавних тужилаца и то за: Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Више јавно тужилаштво у 

Крагујевцу, Више јавно тужилаштво у Врању, Прво, Друго и Треће основно јавно 

тужилаштво у Београду, Основно јавно тужилаштво у Мионици, Основно јавно тужилаштво 

у Великој Плани, Основно јавно тужилаштво у Смедереву, Основно јавно тужилаштво у 

Панчеву, Основно јавно тужилаштво у Новом Саду, Основно јавно тужилаштво у Крушевцу, 

Основно јавно тужилаштво у Краљеву, Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу, Основно 

јавно тужилаштво у Новом Пазару, Основно јавно тужилаштво у Врању и Основно јавно 

тужилаштво у Нишу за укупно 24 места, који су објављени у „Службеном гласнику РС”, број 

48/21 од 13.05.2021. године и у листу „Политика“ од 13.05.2021. године.  

На конкурс за избор Републичког јавног тужиоца пријаве је поднело четири кандидата. 

Утврђено је да је пријава досадашњег Републичког јавног тужиоца била благовремена и 

потпуна. Досадашњи Републички јавни тужилац представила је програм организације и 

унапређења јавног тужилаштва за избор Републичког јавног тужиоца од 2022. године до 2028. 

године.  На седници Државног већа тужилаца одржане дана 15.06.2021. године, разматрани су 

приговори три подносиоца пријаве на конкурс за Републичког јавног тужиоца и утврђивање 

листе кандидата. Веће је једногласно донело одлуку да се поднети приговори одбију као 

неосновани, с обзиром да два кандидата нису испунила опште услове за избор, док је једна 

пријава била неблаговремена. Утврђена је коначна ранг листа кандидата и донета одлука о 

предлогу кандидата за Републичког јавног тужиоца, тако што је Загорка Доловац предложена 

Влади Републике Србије, за обављање јавнотужилачке функције, ради доношење одлуке о 

предлагању кандидата Народној скупштини Републике Србије. 

Народна скупштина Републике Србије, на седници Деветог ванредног заседања у Дванаестом 

сазиву одраној дана 22. јула 2021. године, донело је одлуку да се за Републичког јавног 

тужиоца бира Загорка Доловац, Републички јавни тужилац, која је дана 29. јула 2021. године 

положила заклетву пред Народном скупштином.     

Поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца, укупно је поднето 218 пријава, од тога за 

виша јавна тужилаштва 25, док је за основна јавна тужилаштва поднето 193 пријава. Сходно 

члану 80. Закона о јавном тужилаштву, Државно веће тужилаца обратило се јавним 

тужилаштвима ради утврђивања стручности и оспособљености кандидата који су поднели 

потпуне и благовремене пријаве, док се критеријум достојности претпоставља у складу са 

чланом 3. став 3. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности 

оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца 

јавнотужилачке функције. Испит за проверу стручности и оспособљености полагало је 

укупно 97 кандидата, а резултати полагања испита објављени су на сајту Државног већа 

тужилаца.  

Државно веће тужилаца огласило је избор за заменике јавних тужилаца и то за: Апелационо 

јавно тужилаштво у Нишу, Више јавно тужилаштво у Београду, Више јавно тужилаштво у 

Новом Саду, Више јавно тужилаштво у Суботици, Више јавно тужилаштво у Шапцу, Више 

јавно тужилаштво у Крагујевцу, Више јавно тужилаштво у Пожаревцу, Више јавно 

тужилаштво у Чачку, Више јавно тужилаштво у Краљеву, Више јавно тужилаштво у 



Лесковцу, Прво, Друго и Треће основно јавно тужилаштво у Београду, Основно јавно 

тужилаштво у Суботици, Основно јавно тужилаштво у Чачку, Основно јавно тужилаштво у 

Лесковцу и Основно јавно тужилаштво у Нишу за укупно 18 места, који су објављени у 

„Службеном гласнику РС“, број 63/21 од 23.06.2021. године и у листу „Политика“ од 

23.06.2021. године. Укупно је поднето 210 пријава, од тога за Апелационо јавно тужилаштво 

у Нишу 7 пријава, за више јавна тужилаштва 68 и  135 пријава за основна јавна тужилаштва. 

Поступак за избор заменика јавних тужилаца по објављеним огласима је у току. 

На основу члана 78 и 79 Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 

104/09, 101/10, 78/11-др. закон, 101/11, 38/12-одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14-одлука УС, 

117/14, 106/15, 63/16-одлука УС), члана 49 и 50 Пословника о раду Државног већа тужилаца 

(„Службени гласник РС“, бр. 29/17, 46/17 и 39/21), Државно веће тужилаца огласило је избор 

јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у Републици Србији и то за: Тужилаштво за 

организовани криминал, Више јавно тужилаштво у Београду, Више јавно тужилаштво у 

Ваљеву, Више јавно тужилаштво у Смедереву, Више јавно тужилаштво у Зрењанину, Више 

јавно тужилаштво у Сомбору, Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици, Више јавно 

тужилаштво у Суботици, Више јавно тужилаштво у Шапцу, Више јавно тужилаштво у 

Крагујевцу, Више јавно тужилаштво у Јагодини, Више јавно тужилаштво у Крушевцу, Више 

јавно тужилаштво у Краљеву, Више јавно тужилаштво у Чачку, Више јавно тужилаштво у 

Новом Пазару, Више јавно тужилаштво у Нишу, Више јавно тужилаштво у Врању, Више 

јавно тужилаштво у Лесковцу, Више јавно тужилаштво у Неготину, Више јавно тужилаштво у 

Прокупљу, 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 Лазаревцу, Основном јавном 

тужилаштву у Убу, Основном јавном тужилаштву у Смедереву, Основном јавном тужилаштву 

у Новом Саду, Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци, Основном јавном 

тужилаштву у Зрењанину, Основном јавном тужилаштву у Бечеју, Основном јавном 

тужилаштву у Кикинди, Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици, Основном 

јавном тужилаштву у Суботици, Основном јавном тужилаштву у Сенти, Основном јавном 

тужилаштву у Крагујевцу, Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу,  Основном јавном 

тужилаштву у Јагодини, Основном јавном тужилаштву у Параћину, Основном јавном 

тужилаштву у Крушевцу, Основном јавном тужилаштву у Рашки, Основном јавном 

тужилаштву у Горњем Милановцу, Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару,  Основном 

јавном тужилаштву у Ужицу, Основном јавном тужилаштву у Пожеги, Основном јавном 

тужилаштву у Пожаревцу, Основном јавном тужилаштву у Великом Градишту, Основном 

јавном тужилаштву у Владичином Хану, Основном јавном тужилаштву у Лесковцу и 

Основном јавном тужилаштву у Лебану, за укупно 50 места, који су објављени у „Службеном 

гласнику РС”, бр. 77/21 од 30.07.2021. године и у листу „Политика” од 30.07.2021. године.  

 

 

Сходно Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава прописано је 90 

јавних тужилаштава. Функцију јавног тужиоца обавља 60 лица. Од укупног броја тужиоца, 

односно јавних тужилаца је 26 лица женског пола, док је 34 лица мушког пола. Функцију 

јавних тужилаца врши 58 лица, док функцију тужиоца Републичког јавног тужилаштва, 

тужиоца Тужилаштва за организовани криминал и тужиоца Тужилаштва за ратне злочине 

врши укупно 3 лица. Анализирајући полну структуру по јавним тужилаштвима 26 јавних 

тужилаца су женског пола, од тога у Републичком јавном тужилаштву и Тужилаштву за ратне 

злочине 2 припаднице су женског пола, 8 жена је у вишим јавним тужилаштвима, док је 16 у 

основним јавним тужилаштвима. На челу јавних тужилаштава је 34  јавних тужилаца мушког 

пола, од тог броја 1 је у Тужилаштву за организовани криминал,  11 је у вишим јавним 

тужилаштвима и 22 су у основним јавним тужилаштвима.  

 

Поред јавних тужилаца, постављено је 17 вршилаца функције јавног тужиоца из реда 



заменика јавног тужиоца. Од тог броја 7 вршилаца функције јавног тужиоца су женског пола, 

а  10  су мушког пола. Што се тиче вршилаца функције јавног тужиоца женског пола, 1 

вршилац функције је у апелационом тужилаштву и 6 вршилаца функције јавног тужиоца су у 

основним јавним тужилаштвима, док је од укупно 10 вршиоца функције мушког пола, 3 

вршиоца функције у апелационом јавном тужилаштву, 4 у вишим јавном тужилаштвима и 3 у 

основним јавним тужилаштвима. 

 

Функцију руководиоца из реда заменика јавног тужиоца укупно обавља 11 лица, од тог броја 

1 руководилац органа је мушког пола у вишем јавном тужилаштву, док је у основним јавним 

тужилаштвима 1 руководилац мушког пола и 9 женског пола.  

 

Функцију заменика јавних тужилаца, укупно обавља 702 лица, с тим да је у Апелационим, 

Вишим и Основним јавним тужилаштвима упражњено 103 места од тренутно 

систематизованих 805 места.  

У Републичком јавном тужилаштву укупно је 10 заменика Републичког тужиоца, а од тог 

броја је 5 заменица женског пола и 5 заменика мушког пола. 

Тужилаштво за организовани криминал има укупно 10 заменика тужиоца за организовани 

криминал, од тога 3 женског пола и 7 мушког пола, док је у Тужилаштву за ратне злочине 

изабрано укупно 9 заменика тужиоца за ратне злочине, од чега су 3 лица женског пола и 6 

лица мушког пола. 

 

Републичко јавно тужилаштво, Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за 

ратне злочине има укупно 29 заменика тужилаца, од тога је 11 лица женског пола и  18 лица 

мушког пола.  

 

У апелационим јавним тужилаштвима у Републици Србији (Апелационом јавном 

тужилаштву у Београду, Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду, Апелационом 

јавном тужилаштву у Нишу и Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу),  функцију 

заменика јавних тужилаца укупно обавља 43 лица, од тог број је 19 заменица  женског пола, 

док је 24 заменика мушког пола. 

 

Апелационо јавно тужилаштво у Београду има укупно 17 заменика јавних тужилаца, од тога 

је 8 лица мушког пола и 9 лица женског пола. 

 

Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду има укупно 10 заменика јавних тужилаца, од 

тога је 5 лица женског пола, док је 5 лица мушког пола. 

 

Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу има укупно 11 заменика јавних тужилаца, од 

тога је 4 лица женског пола, док је 7 лица мушког пола. 

 

Апелационо јавно тужилаштво у Нишу има укупно  5 заменика јавних тужилаца, од тога је 1 

заменика јавних тужилаца женског пола, док је 4 лица мушког пола.   

 

На подручју виших јавних тужилаштава која потпадају под надлежност Апелационог јавног 

тужилаштва у Београду, функцију заменика јавних тужилаца укупно обавља 78 лица, од тога 

је 50 лица женског пола, док је 28 лица мушког пола.  

 

Функцију заменика јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима која потпадају под 

надлежност Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду, укупно обавља 43 лица, од тога 

27 лица је женског пола, док је 16 лица мушког пола.  

 

Виша јавна тужилаштва у Крагујевцу, која су по територији у надлежности Апелационог 



јавног тужилаштва у Крагујевцу, има укупно 39 заменика јавних тужилаца, с тим да је 14 

лица женског пола, док је 25 мушког пола.  

 

На подручју виших јавних тужилаштава у Нишу, која су у надлежности Апелационог јавног 

тужилаштва у Нишу, функцију заменика јавног тужиоца укупно обавља 40 лица. Од тог броја 

је 22 заменица женског пола, а 18 лица мушког пола. 

Укупан број заменика јавних тужилаца у Вишим јавним тужилаштвима у Републици Србији 

је 200, с тим да је 113 лица женског пола и 87 мушког пола.   

 

Функцију заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима са подручја Вишег 

јавног тужилаштва у Београду укупно обавља 157 лица, с тим да је 106 лице женског пола, 

док је 51 лица мушког пола.  

 

Основна јавна тужилаштва са подручја Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, имају 

укупно 103 заменика јавних тужилаца. Од тог броја је 68 женског пола, док је 35 лица мушког 

пола.  

 

Основна јавна тужилаштва са подручја Вишег јавног тужилаштва у Крагујевцу, имају укупно 

99 заменика јавних тужилаца, а од тог броја је 59 лица женског пола, док је 40 лица мушког 

пола. 

 

Што се тиче подручја Вишег јавног тужилаштва у Нишу, у основним јавним тужилаштвима 

је укупно 71 заменика јавних тужилаца, с тим да је од тог броја 40 женског пола и 31 лица 

мушког пола.  

Укупан број заменика јавних тужилаца основних јавних тужилаца у Републици Србији је 430. 

Од тог броја је 273 заменика женског пола, док је 157 заменик мушког пола. 

 

На подручју Републике Србије функцију заменика свих јавних тужилаштава укупно обавља 

416 припадница женског пола, док је 286 припадника мушког пола.  

 

Државном већу тужилаца достављени су извештаји о вредновању рада, у складу са 

Правилником о вредновању рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. 

Јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца на трајној функцији, вредновање рада 

врши се једном у три године.  

  

Укупно 762 лица на подручју Републике Србије су носиоци јавнотужилачке функције, с тим 

да је од тог броја укупно 60 лице у својству јавних тужилаца, док је 702 лица у својству 

заменика јавних тужилаца.   

 

 

                                           ОГРАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

За обављање стручних, административних и других послова у оквиру Државног већа 

тужилаца образује се Административна канцеларија. Организација, послови и начин рада 

Административне канцеларије ближе се уређује Одлуком о образовању и раду 

Административне канцеларије. На права и обавезе запослених у Административној 

канцеларији, примењују се прописи који уређују положај државних службеника и 

намештеника. 

 

Државно веће тужилaца има вршиоца дужности секретара који се поставља на укупни 

период од највише шест месеци, без интерног или јавног конкурса. Секретара поставља 

Државно веће тужилаца на период од пет година и може бити поново постављен. Вршилац 



дужности секретара руководи Административном канцеларијом и за свој рад одговоран је 

Државном већу тужилаца. Секретар има статус државног службеника на положају. Услови за 

постављење секретара прописани су Правилником о попуњавању извршилачких радних 

места и положаја у Административној канцеларији Државног већа тужилаца. 

 

Заменик јавног тужиоца може бити упућен, ради обављања стручних послова, у радна тела 

Државног већа тужилаца. Упућивање се врши на предлог руководиоца органа, организације 

односно институције у коју се заменик јавног тужиоца упућује. Решење о упућивању доноси 

Државно веће тужилаца, по прибављеном мишљењу јавног тужиоца јавног тужилаштва у 

којем заменик јавног тужиоца врши своју функцију, уз писмену сагласност заменика јавног 

тужиоца. Упућивање може трајати најдуже три године. 

 

У Административној канцеларији Државног већа тужилаца Правилником о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места, предвиђено је 28 радних места, од чега је 1 радно 

место државног службеника на положају, 22 места за државне службенике и 7 места за 

намештенике, од којих се два радна места односе на дактилографе. Државно веће тужилаца 

донело је Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Административној канцеларији Државног већа тужилаца, по 

којем је додато Радно место за административно-стручну подршку пословима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, док је Радно место оператер за 

информатичку и техничку подршку брисано. Тренутно је упражњено 10 радних места.  

За обављање послова из делокруга Административне канцеларије образују се следеће 

унутрашње јединице: 

 

1. Одсек за материјално-финансијске послове;  

2. Одсек за статусна питања носилаца јавнотужилачке функције и припрему прописа; 

3. Одсек за кадровске и опште послове; 

4. Група за писарницу (административно-техничке послове); 

  

Као посебна унутрашња јединица у Државном већу тужилаца образује се Кабинет 

председника Већа.           

           

За обављање послова за припрему дисциплинског поступка, интерног ревизора, међународну 

сарадњу и пројекте и за европске интеграције, образовани су самостални извршиоци изван 

свих унутрашњих јединица.   

 

Одсек за материјално-финансијске послове обавља  стручно-оперативне послове који се 

односе на: планирање и извршење буџета за Веће и предлагање дела буџета за рад јавних 

тужилаштава за текуће расходе, осим за тужилачко особље, одржавање опреме и објеката; 

финансијско-рачуноводствене послове; евидентирање и праћење извршења буџета; 

квалитативну анализу утрошка средстава за Веће и јавна тужилаштва са аспекта потребних 

средстава за несметан рад; сачињавање финансијских извештаја; вршење надзора над 

наменским коришћењем буџетских средстава и вршење надзора над финансијским и 

материјалним пословањем јавних тужилаштава; припрему извештаја, анализа и информација 

из делокруга Одсека; припрему документације за поступање овлашћеног лица по захтевима 

за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Одсека; 

праћење прописа из области финансија и других области од значаја за рад Одсека и друге 

послове из области материјално-финансијских послова. 

 

У оквиру Одсека образују се следеће унутрашње јединице: 

1) Група за буџет и аналитичко-планске послове, 

2) Група за финансијско-рачуноводствене послове.  



 

Група за буџет и аналитичко-планске послове обавља послове који се односе на: припрему 

и анализу извештаја о обавезама и расходима за текућу и претходну годину, израду предлога 

финансијског плана за јавна тужилаштва у складу са законом којим се уређује буџетски 

систем; припрему и подношење плана извршења буџета; израду финансијског плана 

додељених средстава јавним тужилаштвима и прослеђивање јавним тужилаштвима у виду 

одлуке; израду анализа које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и 

спровођење финансијске политике; израду извештаја о приоритетним областима 

финансирања; сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података јавних 

тужилаштава и обавештавање о томе Министарства финансија; реализацију уговора које је 

Веће закључило за своје и потребе јавних тужилаштава; праћење прописа из области 

финансија и других прописа од значаја за успешно обављање послова и друге послове из 

делокруга Групе. 

 

Група за финансијско-рачуноводствене послове обавља послове који се односе на: 

припрему предлога финансијског плана за Веће у складу са законом који се односи 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; праћење прописа из 

области финансија и других прописа од значаја за успешно обављање послова и друге 

послове из делокруга Групе.  

 

Одсек за статусна питања носилаца јавнотужилачке функције и припрему прописа 

обавља управно-правне и аналитичко-статистичке послове који се односе на: избор јавних 

тужилаца и заменика јавних тужилаца; израду нацрта свих одлука у вези са статусним 

питањима јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца; израду нацрта одлука донетих по 

правном леку у поступку удаљења носилаца јавнотужилачке функције; израду нацрта одлука 

донетих по правном леку у поступку избора чланова Већа из реда јавних тужилаца и 

заменика јавних тужилаца; израду нацрта одговора на тужбу у споровима пред Управним и 

Уставним судом; вођење личних листова јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца; 

вођење евиденције о вредновању рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца; 

пружање стручне и административне подршке у поступку вредновања рада јавних тужилаца 

и заменика јавних тужилаца и припрему одговарајућих аката; врши унос података о 

вредновању рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у личне листове; израђује 

пропратне акте; припрему мишљења о нацртима закона који уређују положај јавних 

тужилаца и заменика јавних тужилаца и рад јавних тужилаштава, припрему мишљења на 

системске законе које јавна тужилаштва примењују или су од значаја за рад јавних 

тужилаштава; припрема прописе из надлежности Већа и припрема прописе којима се уређује 

рад Административне канцеларије; учешће у раду сталних радних тела и комисија које 

образује Веће; праћење стања и предлагање мера у областима из делокруга Одсека; припрему 

извештаја, анализа и информација из делокруга Одсека; припрему документације за 

поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја о раду или у вези са радом Одсека; обавља и друге послове из делокруга Одсека.  

 

Одсек за опште и кадровске послове обавља послове који се односе на: припрему нацрта 

Кадровског плана; селекцију и избор кадрова; стручно усавршавање, вредновање радне 

успешности и напредовање државних службеника; припрему аката који се односе на 

радноправни статус чланова Већа, државних службеника и намештеника; поступак пријема 



нових државних службеника и намештеника; припрему уговора о ангажовању лица ради 

пружања експертских, преводилачких, техничких и других услуга; припрему аката које се 

односе на службена путовања у земљи и иностранству; послове безбедности и здравља на 

раду; припрему плана интегритета; спречавње сукоба интереса; информатичке послове; 

вођење евиденција; административно-техничке послове, превоз и доставу поште; праћење 

стања и предлагање мера у областима из делокруга Одсека; припрему извештаја, анализа и 

информација из делокруга Одсека; припрему документације за поступање овлашћеног лица 

по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са 

радом Одсека; планирање и реализација поступака јавних набавки за потребе Већа и јавна 

тужилаштва; обавља и друге послове из делокруга Одсека. 

 

 

Група за писарницу (административно-техничке послове) обавља послове који се односе 

на: пријем, отварање, прегледање, распоређивање, евидентирање, здруживање, достављање 

предмета и аката унутрашњим организационим јединицама; чување предмета у роковнику, 

развођење и архивирање предмета; издвајање и припрему поште за експедовање, франкирање 

и отпремање поште преко поштанске службе и интерном доставом путем курира; пријемну 

канцеларију-непосредни пријем поднесака од странака; информисање и пружање основних 

информација странкама у вези поднесака, основног обавештавања странака о кретању у 

решавању њихових захтева и других поднесака; чување архивираних предмета и одвајање 

архивске грађе од безвредног регистратурског материјала и архивске грађе, излучивање и 

уништавање безвредног регистратурског материјала; одређивање кратког садржаја предмета 

за уношење и чување података у систему за аутоматску обраду података; припрему 

документације за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Групе; обавља и друге послове 

из делокруга Групе. 

 

Кабинет председника Већа обавља послове саветодавне и протоколарне природе; послове 

који се односе на обавештавање јавности (портпарол); послове организације и координације 

активности у вези са сарадњом председника Већа и државних органа; послове сарадње са 

тужилачким саветима других држава и међународних организација и друге послове значајне 

за рад председника Већа. 

 

Самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица обављају послове подршке 

дисциплинским органима, интерне ревизије, међународне сарадње и пројеката и европских 

интеграција. 

 

У извршавању послова из свог делокруга, Административна канцеларија сарађује са 

државних органима и организацијама јавне власти, тужилачким саветима других држава и 

међународним организацијама. 

 

Административном канцеларијом руководи вршилац дужности секретара Већа.  

Шефови одсека и руководиоци групе планирају, усмеравају и надзиру рад унутрашњих 

јединица и обављају најсложеније послове из делокруга унутрашњих јединица. За законит, 

правилан и благовремен рад, шефови одсека и руководиoци групе одговарају вршиоцу 

дужности секретара Већа.  

Државни службеници и намештеници одговарају за свој рад руководиоцу унутрашње 

јединице и вршиоцу дужности секретара Већа. Државни службеници и намештеници у 

Кабинету председника Већа, за свој рад одговарају вршиоцу дужности секретара Већа и 

председнику Државног већа тужилаца. 

Самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица за свој рад одговарају вршиоцу 

дужности секретара Већа и председнику Већа.       



    

 

У 2021. години (у периоду од 01.01.2021. године до 15.07.2021. године), у писарници 

Државног већа тужилаца предмети су уписивани у следеће уписнике: 

 

− ДВТР        121 

− А                617 

− ПИ             13 

− П                121  

− Р                 114 

− СТ. ПОВ      - 

− ДВТ-ДТ      92 

− ДВТ-ДК        1 

− ДВТ-ВР        -  

− ДВТ-ПС       3 

− А-П  -  

− ДВТ-ЕО        3 

− Р1                  51 

− Р2                  24 

− ЖК-ДВТ       -  

  

Укупно је формирано 1160 предмета. 

 

 

Одсек за материјално-финансијске послове 
Група за финансијско-рачуноводствене послове 

 

Транспарентност података о финансирању Државног већа тужилаца обезбеђена је на веб 

презентацији Већа, на којој су објављени финансијски извештаји. Државно веће тужилаца 

презентацију ажурира квартално, тако да су на истој приказани табеларни прикази за други 

квартал у 2021. на разделу 7, Програм 1602, Пројекат 0003 и 0004. 

 

 

Раздео 7 Државно веће тужилаца 

Програм 1602 Пројекат - 0003 

 

 

  

АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Одобрене 2021. 

Измене у току 

2021.  

Текуће 

апропријације 

у 2021. 

 Извршење буџета 

за период 

 01.01.-30.06.2021.  

423 Услуге по уговору 5.500.000,00  7.700.000,00 3.294.259,60 

  5.500.000,00 +2.200.000,00 7.700.000,00 3.294.259,60 

 

 

 

 

 
Напомена:  

1. Колона – Средства одобрена Законом о буџету за 2021.годину 

2. Колона – Промене током године 

3. Колона – Средства текуће апропријације  



4. Колона – Средства извршена у току 2021.године 

 

 

 

Раздео 7 Државно веће тужилаца  

Програм 1602 Пројекат 0004 

 

 

  

АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Одобрене 2021. 

Измене у току 

2021.  

Текуће 

апропријације 

у 2021. 

 Извршење буџета 

за период  

01.01.-30.06.2021.  

411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде)-НПФ 
55.766.000,00  55.766.000,00 25.221.376,89 

412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца -НПФ 
9.313.000,00  9.313.000,00 4.175.601,67 

413 Накнаде у натури  140.000,00  140.000,00 0,00 

414 Социјална давања запосленима 294.000,00 +630.000,00 924.000,00 266.477,00 

415 Накнаде трошкова за запослене  6.304.000,00 -630.000,00 5.674.000,00 2.662.992,15 

416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи  
381.000,00  381.000,00 71.111,00 

421 Стални трошкови  1.200.000,00  1.200.000,00 387.274,63 

422 Трошкови путовања 1.850.000,00  1.850.000,00 14.204,00 

423 Услуге по уговору  4.250.000,00  4.250.000,00 699.224,20 

424 Специјализоване услуге 450.000,00  450.000,00 154.408,00 

425 Текуће поправке и одржавање  100.000,00  100.000,00 68.760,00 

426 Материјал  1.100.000,00  1.100.000,00 368.762,00 

482 Порези, обавезне таксе и казне  45.000,00  45.000,00 0,00 

483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
42.595.000,00 -22.200.000,00 20.395.000,00 17.480,00 

485 

Накнаде штете за повреде или 

штету нанету од стране 

државних органа 

300.000,00  300.000,00 
116.906,24 

512 Машине и опрема 500.000,00  500.000,00 74.960,00 

  124.588.000,00 0,00 102.388.000,00 34,299,511.00 

 

 
 

       

Укупно за раздео 7 - 

Државно веће тужилаца 130.088.000,00 -20.000.000,00 110.088.000,00 37,593,770.60 

 

Укупно извршење буџета у другом кварталу у 2021. години на разделу 7. Државно веће 

тужилаца, Програм 1602, Пројекат 0003 и 0004 износи  34.15 % 

 

 

                                ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 2021. ГОДИНИ 

 



У периоду од 01.01. до 31.07.2021. године, Веће je спровело поступак за:   

 

1. Набавку услуге одржавања рачуноводственог програма „Трезор“, закључен уговор са 

Заводом за унапређење пословања, чије је седиште у Београду, у укупном износу од 

2.376.000,00 динара (са ПДВ-ом) – Преговарачки поступак без објављивања јавног позива.  

 

2. Набавку услуге колективног осигурања имовине и запослених у Државном већу тужилаца, 

закључен уговор са компанијом „Дунав осигурањем” а.д.о. из Београда, у укупном износу од 

77.641,94 динара (са порезом на премију осигурања). 

  

Што се тиче јавних тужилаштава, Веће је спровело отворен поступак, те је 

 

1. Набавка услуге колективног осигурања имовине за јавна тужилаштва, закључен уговор са 

„Generali osiguranjем Srbija“, а.d.о. Нови Београд, у износу од 507.288,60 динара са ПДВ-ом, 

док је за услуге осигурања запослених у јавним тужилаштвима, закључен уговор са „Generali 

osiguranjем Srbija”, а.д.о. Нови Београд, у износу од 4.156.938,94 динара. 

 

Јавне набавке су спроведене у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, број 91/19) и у складу са Законом о буџету РС за 2021. годину („Службени гласник РС”, 

број 149/20). 

 

 

ПОДАЦИ О ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

• основица за обрачун и исплату плата за државне службенике и намештенике у нето 

износу је 22.550,46 динара, док од плате за март 2021. године утврђује се основица за 

обрачун и исплату плата у нето износу од 22.877,27 динара,  

• основица за обрачун и исплату плата за заменике јавних тужилаца (чланови 

Државног већа тужилаца) у нето износу је 35.685,07 динара, а од плате за март 2021. 

године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 36.202,25 

динара.   

 

 

 

 

Табела коефицијената за све категорије запослених 

 

Члан Државног већа тужилаца из реда заменика 6 

Секретар Већа (другa групa положаја) 8 

Председник жалбене комисије јавних тужилаштава  8 

Виши саветник (VI платна група, 8 платни разред)  5.57 

Виши саветник (VI платна група, 8 платни разред) 5.57 

Виши саветник (VI платна група, 6 платни разред)  5.05 

Виши саветник (VI платна група, 4 платни разред)  4.81 

Самостални саветник (VIII платна група, 5 платни разред)  3.49 

Саветник (VIII платна група, 6 платни разред) 3.56 

Саветник (VIII платна група, 1 платни разред) 2.53 

Саветник (VIII платна група, 1 платни разред) 2.53 

Млађи саветник (IX платна група, 2 платни разред) 2.13 

Млађи саветник (IX платна група, 4 платни разред) 2.34 

Референт (XII платна група, 6 платни разред) 1.98 

Намештеник (IV платна група) 1.5 



Намештеник (IV платна група) 1.5 

Намештеник (IV платна група) 1.5 

Намештеник (IV платна група) 1.5 

Намештеник (IV платна група) 1.5 

Намештеник (IV платна група) 1.5 

Намештеник (IV платна група) 1.5 

 

 

Подаци о накнадама члановима Државног већа тужилаца у 2021. години 

 

 

На основу члана 10. став 3. Закона о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, 

бр.116/08, 101/10, 88/11 и 106/15) и Одлуке Административног одбора Народне скупштине 

РС о висини накнаде за рад у Државном већу тужилаца, члановима Већа по положају 

исплаћује се месечна накнада. Преглед месечних накнада члановима Већа по положају и 

изборним члановима приказани су у табели: 

 

Републички јавни тужилац и председник Државног већа 

тужилаца 
52.208,82 

Министар правде 17.402,94 

Председник Одбора за правосуђе, државну управу и 

локалну самоуправу 
17.402,94 

Изборни члан из реда адвоката - 

Изборни члан из реда професора правног факултета  34.805,88 

                  

 

                     Подаци о накнадама члановима жалбене комисије у 2021. години 

 

Одлуком о накнади за рад чланова жалбене комисије (“Службени гласник РС“, бр.29/07) 

исплаћује се накнада члановима жалбене комисије, коју чине 4 члана. Накнада се исплаћује 

према броју дана ангажовања на месечном нивоу, односно за пун месец ангажовања накнада 

износи 60% основне плате вишег саветника у првом платном разреду. 

 

 

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

Tокoм 2021. године, односно за период од 01.01. до 30.06.2021. године, Државно веће 

тужилаца је исплатило државну помоћ у виду социјалног давања за двоје запослених 

поводом  смрти родитеља, односно за двоје запослених по основу помоћи у медицинском 

лечењу, у укупном износу од 266.477,00 динара. 

 

У складу са чланом 46. став 1. Посебног колективног уговора за државне органе („Службени 

гласник РС“, бр. 38/19 и 55/20), исплаћена је јубиларна награда за једно запослено лице по 

основу 10 година рада у радном односу, у укупном износу од 71.111,00 динара. 

 

 

                                                 ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Попис са даном 31.07.2021. године: 

 

Средства рада  број 

Рачунари 40 



Штампачи 24 

Лаптови  5 

Сервер  1 

Скенер  1 

Телефакс  1 

Пројектори  2 

Секач  1 

Телевизор  1 

Диктафони  2 

 

 

 

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2021. 

ГОДИНУ (за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године) 

 

 

Група за буџет и аналитичко планске послове 

 

 

 

Транспарентност података о финансирању Државног већа тужилаца обезбеђена је на веб 

презентацији Већа, на којој су објављени финансијски извештаји. Државно веће тужилаца 

презентацију ажурира квартално, тако да су на истој приказани табеларни прикази за други 

квартал у 2021. години за  Јавна тужилаштва, на разделу 8, глави 8.0, 8.04, 8,05 и 8.06 Јавна 

тужилаштва, апелациона, виша и основна  јавна тужилаштва.  

 

 

                                                        

 

       Раздео 8 Јавна тужилаштва 

Глава 8.00 Јавна тужилаштва 

 

 

  

АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Одобрене 2021. 

Измене у току 

2021. ТБР 

Текуће 

апропријације 

у 2021. 

 Извршење буџета 

за период 

 01.01.-30.06.2021.  

421 Стални трошкови  5.000.000,00  5.000.000,00 2.775.547,92 

423  Услуге по уговору  2.606.000,00  2.606.000,00 1.442.000,00 

424 Специјализоване услуге 1.000,00  1.000,00 0,00 

  7.607.000,00 0,00 7.607.000,00 4.217.547,92 

 

 

 

 
Напомена:  

1. Колона – Средства одобрена Законом о буџету за 2021.годину 

2. Колона – Средства измењена текућом буџетском резервом 

3. Колона – Средства текуће апропријације са изменама из текуће буџетске резерве 

4. Колона – Средства извршена у току 2021.године 

 

 

                    



                   Раздео 8 Јавна тужилаштва 

                           Глава 8.04 Апелациона јавна тужилаштва 

 

 

 

 

  

АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Одобрене 2021. 

Измене у току 

2021. и ТБР 

Текуће 

апропријације 

у 2021. 

 Извршење буџета 

за период  

01.01.-30.06.2021.  

411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде)-НПФ 
140.141.000,00  140.141.000,00 63.395.331,05 

412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца -НПФ 
  24.004.000,00    24.004.000,00 10.549.248,89 

413 Накнаде у натури      1.120.000,00 -1.000.000.00        120.000,00   0,00 

414 Социјална давања запосленима     1.120.000,00 0,00      1.120.000,00       698.240,07 

415 Накнаде трошкова за запослене    12.098.000,00       12.098.000,00     4.885.321,98 

416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи  
       800.000,00 

    

+1.000.000,00 
     1.800.000,00        610.314,00 

421 Стални трошкови    12.835.000,00     12.835.000,00     6.554.810,2 

422 Трошкови путовања         800.000,00          800.000,00              4.851,57 

423 Услуге по уговору      3.000.000,00       3.000.000,00       1.837.866,96 

425 Текуће поправке и одржавање      1.400.000,00       1.400.000,00           318.871,18 

426 Материјал      4.422.000,00      4.422.000,00         1.378.487,82 

482 Порези, обавезне таксе и казне        600.000,00            600.000,00            183.326,00 

483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
      204.000,00   +5.000.000,00      5.204.000,00      0,00 

  202.544.000,00     5.000.000,00  207.544.000,00        90.416.669,72 

 

Напомена:  

1. Колона – Средства одобрена Законом о буџету за 2021.годину 

2. Колона – Средства измењена текућом буџетском резервом 

3. Колона – Средства текуће апропријације са изменама из текуће буџетске резерве 

4. Колона – Средства извршена у току 2021.години 

                                                               

                    Раздео 8 Јавна тужилаштва 

          Глава 8.05 Виша јавна тужилаштва 

 

 

  

АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Одобрене 2021. 

Измене у току 

2021. и ТБР 

Текуће 

апропријације у 

2021. 

 Извршење буџета 

за период  

01.01.-30.06.2021.  

411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде)-НПФ 
660.221.000,00  660.221.000,00 325.662.858,29 

412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца -НПФ 
  109.802.000,00     109.802.000,00 54.208.209,63 

413 Накнаде у натури        3.400.000,00 -3.000.000,00        400.000,00        48.226,50 

414 Социјална давања запосленима       2.170.000,00          2.170.000,00     1.172.236,58 

415 Накнаде трошкова за запослене      14.230.000,00 +3.000.000,00     17.230.000,00     7.101.061,51 

416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи  
      3.050.000,00         3.050.000,00     1.028.021,00 

421 Стални трошкови      39.000.000,00      39.000.000,00    19.030.638,72 



422 Трошкови путовања      4.500.000,00        4.500.000,00         486.845.86 

423 Услуге по уговору   596.611.000,00     596.611.000,00    352.342.973,4 

425 
Текуће поправке и одржавање  

      5.500.000,00              5.500.000,00      1.841.965,07 

426 Материјал      24.000.000,00       24.000.000,00    6.736.202,00 

482 Порези, обавезне таксе и казне        1.600.000,00         1.600.000,00        870.361,00 

483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
   10.000.000,00       10.000.000,00     3.324.548,79 

  1.474.084.000,00 0,00 1.474.084.000,00 773.854.148,35 

 
Напомена:  

1. Колона – Средства одобрена Законом о буџету за 2021.годину 

2. Колона – Средства измењена текућом буџетском резервом 

3. Колона – Средства текуће апропријације са изменама из текуће буџетске резерве 

4. Колона – Средства извршена у току 2021.године 

 

 

 

 

 

 

Раздео 8 Јавна тужилаштва 

              Глава 8.06 Основна јавна тужилаштва 

 

  

АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Одобрене 2021. 

Измене у току 

2021. и ТБР 

Текуће 

апропријације у 

2021. 

 Извршење буџета 

за период  

01.01.-31.06.2021.  

411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде)-НПФ 
1.130.166.000,00  1.130.166.000,00 558.365.434,23 

412 Социјални доприноси на терет 

послодавца -НПФ 
   190.092.000,00     190.092.000,00    93.202.047,91 

413 Накнаде у натури         5.398.000,00 -3.900.000,00        1.498.000,00         119.663,50 

414 Социјална давања запосленима        2.000.000,00            2.000.000,00      1.606.825,89 

415 Накнаде трошкова за запослене       22.000.000,00  +3.900.000,00      25.900.000,00    11.551.258,02 

416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи  
      4.100.000,00               4.100.000,00     3.900.781,34 

421 Стални трошкови       80.000.000,00       80.000.000,00   42.667.308,4 

422 Трошкови путовања         3.700.000,00         3.700.000,00          290.021,66 

423 Услуге по уговору      739.215.000,00     739.215.000,00       631.676.966,85 

425 
Текуће поправке и одржавање  

        9.191.000,00         9.191.000,00       3.368.277,2 

426 Материјал        42.000.000,00       42.000.000,00     18.715.205,86 

482 Порези, обавезне таксе и казне           2.200.000,00         2.200.000,00           933.249,31 

483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
       60.000.000,00 +15.000.000,00      75.000.000,00      20.470.791,68 

    2.290.062.000,00   15.000.000,00 2.305.062.000,00  1.386.867.831,85 

 

 

 
Напомена:  

1. Колона – Средства одобрена Законом о буџету за 2021.годину 

2. Колона – Средства измењена текућом буџетском резервом 

3. Колона – Средства текуће апропријације са изменама из текуће буџетске резерве 



4. Колона – Средства извршена у току 2021.године 

 

           

Укупно за раздео 8 јавна 

тужилаштва 
3.974.297.000,00 20.000.000,00 3.994.297.000,00 2.255.356.197,84 

 

Укупно извршење буџета у другом кварталу у 2021. години на разделу 8. Јавна тужилаштва  

износи  56,46% 

 

 

 

              ПОСЛОВИ  КОЈЕ ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА ОБАВЉА ПРЕМА      

                            ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

У Државном већу тужилаца сходно Закону о Државном већу тужилаца, обављају се послови 

који се тичу предлагања јавних тужилаца Народној Скупштини и избора заменика јавних 

тужилаца и њиховог статуса као и послови који су повезани са функционисањем 

тужилаштава. У послове који су вези са правосудним буџетом сврстани су: планирање 

потребних финансијских средстава за рад тужилаштава и праћење реализације буџета, 

прикупљање, анализа и праћење резултата рада тужилаштава те разне врсте информација које 

Веће даје тужилаштвима, јавним тужиоцима, заменицима јавних тужилаца као и другим 

заинтересованим лицима.  

 

      ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПОСЛОВИМА И ПОСТУПАЊИМА ДРЖАВНОГ ВЕЋА 

       ТУЖИЛАЦА ПРЕМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

  

 

Одредбом члана 13. Закона о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 

101/10, 88/11 и 106/15) и члана 73. Правилника о управи у јавним тужилаштвима („Службени 

гласник  РС“, бр. 110/09, 87/10, 5/2012, 54/17 и 14/18) Државно веће тужилаца је одлучивало о 

притужбама на рад јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.  

 

У току 2017. године било је 389 притужби и представки на рад јавних тужилаца и заменика 

јавних тужилаца. Све притужбе су евидентиране, уколико је представка или притужба 

поднета преко Државног већа тужилаца, министарства надлежног за правосуђе, Републичког 

јавног тужилаштва или другог надређеног јавног тужилаштва. О основаности притужбе и 

предузетим мерама обавештавају се и ови органи. 

Представка или притужба на рад заменика јавног тужиоца или запосленог, подноси се јавном 

тужиоцу, а на рад јавног тужиоца подноси се непосредно вишем јавном тужиоцу. 

 

Током 2018. године поднето је 332 притужби и представки на рад носилаца јавнотужилачке 

функције. Све притужбе и представке су евидентиране и сагласно члану 72. став 4. 

Правилника у управу у јавним тужилаштвима достављене јавном тужиоцу а притужбе које су 

се односиле на рад јавног тужиоца достављене су непосредно вишем јавном тужиоцу. 

Сагласно члану 73. став 3. наведеног Правилника, када је притужба поднета преко Државног 

већа тужилаца о основаности притужбе и предузетим мерама обавештава се и овај државни 

орган. 

 

Наредне 2019. године поднето је 314 притужби и представки на рад носилаца јавнотужилачке 

функције. Притужбе које су се односиле на рад и поступање заменика јавног тужиоца, 

достављене су јавним тужиоцима ради провера и основаности, док притужбе које су се 

односиле на поступање јавних тужилаца достављене су непосредно вишим јавним 

тужиоцима.  



 

За период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, поднето је 298 притужби и представки 

на рад јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и исте су достављене у рад јавним 

тужилаштвима, ради провера основаности. 

 

Током претходног периода, односно од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године, поднето је 

укупно 121 притужби и представки на рад и поступање јавних тужилаца и заменика јавних  

тужилаца. Ради провере основаности поднетих притужби и представки, Државно веће тужи- 

лаца обраћало се надлежним јавним тужилаштвима. 

 

                   ОБИМ РАДА ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА  У 2021. ГОДИНИ 

   

 

Дисциплински тужилац је у периоду од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године имао у раду 

укупно 121 предмета, док је Дисциплинској комисији достављен један предмет. Од укупног 

броја поднетих дисциплинских пријава 10 се односи на јавне тужиоце, 66 се односи на 

заменике јавних тужилаца, 12 против тужилачких помоћника, судија и запослених у јавним 

тужилаштвима, док је 4 поднето против јавних тужилаштава. Пријаве су поднете против: 

- 50 заменика јавних тужилаца  у основним јавним тужилаштвима, 

- 23 заменика јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима,  

- 4 заменика јавних тужилаца у апелационим јавним тужилаштвима, 

- 1 заменика Републичког јавног тужилаштва, 

- 2 заменика Тужилаштва за организовани криминал, 

- 2 заменика Тужилаштва за ратне злочине. 

Дисциплинске пријаве су поднете против већег броја заменика јавних тужилаца у одређеним 

јавним тужилаштвима. У истом периоду Дисциплински тужилац је поднео један предлог 

Дисциплинској комисији за вођење дисциплинског поступка. Против носилаца 

јавнотужилачке функције није било одбијених пријава, као неоснованих. У извештајном 

периоду Дисциплински тужилац је у 38 предмета одбацио дисциплинске пријаве, као 

неосноване, односно није покретао дисциплински поступак из разлога непостојања 

елемената дисциплинског прекршаја, у складу са члановима 104. и 108. Закона о јавном 

тужилаштву РС и члана 25. став 1. алинеја 1. Правилника о дисиплинском поступку и 

дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца РС. У 14  

предмета дисциплинске пријаве решене су на други начин, спајањем предмета, достављањем 

надлежним државним органима, док је у 1 предмету пријава решена службеном белешком. 

Tренутно је 39 предмета у раду. 

 

 

  ОБИМ РАДА ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ У 2021. ГОДИНИ 

    

 

У периоду од 01. јануара 202. године до 30. јуна 2021. године, Дисциплински тужилац је 

поднео један предлог Дисциплинској комисији за вођење дисциплинског поступка, те је по 

истом предмету поступак у току. За напред наведени период, нису изречене  дисциплинске 

санкције носиоцима јавнотужилачке функције. 

 

 

       ИЗБОРНА КОМИСИЈА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

 

Изборна комисија организује и спроводи поступак предлагања кандидата за изборне чланове 

Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном 

функцијом, у складу са законом и Правилником о раду изборне комисије Државног већа 



тужилаца. 

Састоји се од председника и четири члана и њихових заменика. За председника, члана 

изборне комисије и њихове заменике, може бити биран јавни тужилац и заменик јавног 

тужиоца на сталној функцији, а мандат члановима траје пет година, уз могућност поновног 

избора. 

Председник, чланови комисије и њихови заменици имају право да гласају за кандидате за 

изборне чланове Већа, а не могу се кандидовати за изборне чланове Већа.  

Дужност председнику, члановима комисије и њиховим заменицима престаје на лични захтев, 

по истеку периода на који су бирани, престанком јавнотужилачке функције, разрешењем и 

ако им је коначном одлуком изречена дисциплинска санкција.  

Веће доноси одлуку о удаљењу  председника, чланова Изборне комисије и њихових чланова, 

ако је донета одлука о њиховом удаљењу са јавнотужилачке функције. Изборна комисија 

одговара Већу за свој рад, који обезбеђује услове за њен рад. 

Јавност рада Изборне комисије остварује се одржавањем конференција за медије,издавањем 

саопштења у средствима јавног информисања и објављивањем саопштења на веб страници 

Већа.  

Ако председник, члан или заменик члана Изборне комисије не врше дужност у складу са 

Уставом и законом и уколико је неко од њих осуђен за кривично дело на безусловну казну 

затвора, односно за кривично дело које га чини недостојним за вршење дужности, 

разрешавају се дужности пре истека времена на који је биран. 

Иницијативу за разрешење председника, члана Изборне комисије или заменика члана, може 

поднети сваки јавни тужилац и заменик јавног тужиоца, члан Изборне комисије или Веће. По 

пријему иницијативе, Веће ће у року од седам дана оценити вероватност разлога, због којег 

се разрешење тражи. Ако прихвати иницијативу, Веће у року од 15 дана доноси одлуку о 

покретању поступка разрешења и писмено обавештава подносиоца иницијативе и Изборну 

комисију. Омогућава се председнику, члану или заменику члана Изборне комисије да се 

изјасни о свим наводима од значаја за доношење одлуке о разрешењу.  

Одлуку о разрешењу Веће доноси у року од 30 дана од дана покретања поступка.    

      

        

              ПОСТУПЦИ ПОВОДОМ ПОДНЕТИХ ПОДНЕСАКА  
 

 

Правилником о управи у јавним тужилаштвима прописано је да у случају да странка 

или други учесник у поступку поднесу притужбу, јавни тужилац је дужан да је размотри и 

да о њеној основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и јавног 

тужиоца непосредно вишег тужилаштва. 

 

Јавни тужилац је дужан да о основаности представке или притужбе писмено обавести 

подносиоца притужбе односно представке. 

 

Правилником о управи у јавним тужилаштвима прописано је да је јавни тужилац 

дужан да обавести подносиоца представке или притужбе о предузетим мерама у року од 

30 дана од дана пријема притужбе, односно представке. Уколико су  представка или 

притужба поднете преко Државног већа тужилаца, министарства надлежног за правосуђе, 

Републичког јавног тужилаштва или другог надређеног јавног тужилаштва, о основаности 

притужбе и предузетим мерама обавештавају се и ови органи. 

 

Сматраће се да подосилац притужбе злоупотребљава право уколико притужба има претежно 

неразумну или увредљиву садржину или уколико подносилац учестало подноси притужбе 

исте или сличне садржине. 

 



Уколико је притужба неразумљива, јавни тужилац је дужан да подносиоцу притужбе укаже на 

неразумљивост и да га позове да уреди садржину притужбе у року од осам дана од дана 

пријема притужбе. Уколико подносилац у предвиђеном року притужбу не уреди, јавни 

тужилац о томе сачињава службену белешку и обавештава подносиоца притужбе. 

 

Правилником о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних 

тужилаца и заменика јавних тужилаца уређује се дисциплинска одговорност јавних 

тужилаца и заменика јавних тужилаца, дисциплински прекршаји, дисциплинске санкције, 

начин рада и организација дисциплинских  органа и дисциплински поступак. 

 

Дисциплински прекршај је несавесно вршење јавнотужилачке функције или понашање 

тужилаца недостојно јавнотужилачке функције.  

 

Свако може поднети дисциплинску пријаву дисциплинском тужиоцу.  

 

Дисциплински тужилац испитује наводе пријаве, прикупља доказе и дужан је да поступа са 

нарочитом обазривошћу у циљу избегавања могућег утицаја на ток испитивања пријаве. 

 

Дисциплински тужилац покреће дисциплински поступак подношењем предлога за вођење 

дисциплинског поступка Дисциплинској комисији, на основу поднете дисциплинске пријаве 

или по службеној дужности. 

 

Дисциплинска комисија доставља предлог носиоцу јавнотужилачке функције чија се 

дисциплинска одговорност утврђује, на који носилац функције може одговорити изјашњењем 

у року од 8 дана. Уколико Дисциплинска комисија током поступка утврди да се неке 

чињенице морају додатно проверити, може затражити такву проверу од Дисциплинског 

тужиоца, тужиоца чија се одговорност проверава, јавног тужилаштва у којем је извршен 

могући дисциплински прекршај или лица које је било обухваћено истим, као и да предузме 

друге радње и мере у складу са Законом о јавном тужилаштву и Законом о општем управном 

поступку, ради утврђивања чињеничног стања. 

 

Поступак за утврђивање тешког дисциплинског прекршаја и утврђивање одговорности 

тужилаца, води се сходно одредбама наведеног правилника. 

 

Тужилац чија се дисциплинска одговорност утврђује, има право да: буде обавештен о 

разлозима за покретање поступка након провере навода дисциплинске пријаве од стране 

Дисциплинског тужиоца, да се упозна са предметом и пратећом документацијом, да се 

изјасни о поднетом и проширеном предлогу, да има пуномоћника у свим фазама 

дисциплинског поступка, захтева да расправа буде јавна, да изјави жалбу на одлуку 

Дисциплинске комисије и да изјави жалбу на другостепену одлуку. 

 

Дисциплински тужилац може да одбаци дисциплинску пријаву, поднесе предлог за вођење 

дисциплинског поступка, одустане од предлога, измени или прошири предлог, изјави жалбу 

на одлуку Дисциплинске комисије. 

 

Дисциплинска комисија у поступку утврђивања дисциплинске одговорности тужиоца може 

да: одбаци предлог као неблаговремен и недозвољен, одбије предлог као неоснован и усвоји 

предлог, огласи тужиоца одговорним за учињени дисциплински прекршај и изрекне му 

дисциплинску санкцију. 

 

Дисциплински поступак застарева у року од две године од дана када је дисциплински 

прекршај учињен. 



 

Против одлуке Дисциплинске комисије може се изјавити жалба Већу у року од осам дана од 

дана достављања одлуке. Жалбу могу изјавити Дисциплински тужилац, тужилац чија је 

дисциплинска одговорност утврђена и његов пуномоћник. Одлука се може побијати због 

повреда правила поступка које су могле имати утицаја на доношење законите и правилне 

одлуке, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, због погрешне примене 

материјалног права и због одлуке о изреченој дисциплинској санкцији. 

 

Поступајући по жалби Веће може да одбаци жалбу као неблаговремену или недозвољену, 

одбије жалбу као неосновану и усвоји жалбу и преиначи одлуку Дисциплинске комисије. 

 

Жалба против одлуке Државног већа тужилаца у другом степену може бити поднета 

Управном суду, у складу са Законом о управним споровима. Жалба против одлуке Државног 

већа тужилаца о разрешењу може бити поднета Уставном суду Србије у року од 30 дана од 

дана уручења одлуке, у ком случају ће се поступак водити на основу Закона о јавном 

тужилаштву. 

 

Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије донет је 

ради успостављања стандарда професионалне етике носилаца јавнотужилачке функције, а 

исти треба да допринесе јачању владавине права и поверења јавности у вршење 

јавнотужилачке функције.  

 

Принципи на којима се заснива Етички кодекс су: самосталност, непристрасност, поштовање 

права, професионалност и достојанство. 

 

Приликом вођења поступка и одлучивања, тужиоци и заменици јавних тужилаца поступају 

непристрасно на основу сопствене оцене доказа и тумачења правних норми, уз поштовање 

претпоставке невиности и права на правично суђење, у смислу одредбе члана 32. Устава РС и 

Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.  

 

Носиоци јавнотужилачке функције дужни су да врше своју функцију у складу са важећим 

националним и међународним правом, да поступају у општем интересу, али и да теже да 

постигну равнотежу између општег интереса и оправданих интереса појединаца. 

 

У свом раду носиоци јавнотужилачке функције дужни су да поступају стручно, 

непристрасно, одговорно и ефикасно и да поштују прописане рокове за предузимање 

процесних радњи, као што су дужни да се према учесницима поступка опходе пристојно, 

коректно и са поштовањем. 

 

У случају сумње да је дошло или могло доћи до кршења одредаба Етичког кодекса, 

јавни тужилац и заменик јавног тужиоца се могу обратити за тумачење члана кодекса, 

савет или разјашњење чињеничног стања Етичком одбору Државног већа тужилаца, 

који се образује као повремено радно тело Већа у складу са законом. 

 

Само значајна кршења Етичког кодекса могу представљати дисциплински прекршај. 

 

 

         ЧЛАНОВИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

 

Тамара Мировић 

председник Етичког одбора Државног већа тужилаца, 

заменик Републичког јавног тужиоца 



 

Бранислава Инић Јашаревић 

члан Државног већа тужилаца 

заменик јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду 

 

др Јасмина Киурски 

заменик Републичког јавног тужиоца 

 

Миљко Радисављевић 

заменик Републичког јавног тужиоца  

 

Проф. др. Јован Бабић 

редовни професор Етике на Филозофском факултету Универзитета у Београду. 

 

Сходно члану 4 став 1 Пословника о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца, Етички 

одбор поступа на основу иницијативе Већа, дисциплинских органа, носилаца јавнотужилачке 

функције, других државних органа и институција и грађана. Грађани иницијативу подносе 

преко надлежног јавног тужиоца у складу са чланом 72 став 4 Правилника о управи у јавним 

тужилаштвима, а јавни тужилац може да затражи мишљење Етичког одбора.  

 

Етички одбор доставља иницијативу носиоцу јавнотужилачке функције, на кога се 

иницијатива односи, ради изјашњавања. Након протека рока од 30 дана од дана пријема 

иницијативе, Етички одбор доноси мишљења или препоруке већином гласова. Мишљење се 

доставља подносиоцу иницијативе, надлежном јавном тужиоцу, носиоцу јавнотужилачке 

функције на кога се иницијатива односи и Државном већу тужилаца. Препоруке и мишљења 

Етичког одбора  која могу бити од значаја за примену Етичког кодекса, објављују се на 

интернет презентацији Државног већа тужилаца. 

 

Изменама и допунама Пословника о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца, 

прописано је да у раду Етичког одбора може учествовати поверљиви саветник, који поседује 

знања из области етике, коме  на основу Смерница Етичког одбора, ближе уређује њихов рад. 

Поверљиви саветник се бира на период од три године и може бити поново биран, с тим да  

такво лице не може бити члан Државног већа тужилаца. 

 

На седници Етичког одбора Државног већа тужилаца, одржаној 2. септембра 2021. године, 

донета је одлука којом је професор др Јован Бабић, редовни професор Етике на Филозофском 

факултету Универзитета у Београду, изабран за Поверљивог саветника.  

 

 

ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА 

СТАВЉА НА УВИД 

 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 

значаја је Тања Вукићевић, изборни члан Државног већа тужилаца. 

 

Све информације којима располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, Државно 

веће тужилаца ће саопштити тражиоцу информације, односно ставити на увид документ који 

садржи тражену информацију или му издати копију докумената, у складу са одредбама 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим у случајевима када је то 

право ограничено законом. 

 

 



   ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА    

                                                       ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 

гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10), зантересована лица имају право на приступ 

информацијама од јавног значаја које се односе на рад Државног већа тужилаца. Уколико не 

добије одговор у предвиђеном року, заинтересовано лице се обраћа Поверенику за 

информације од јавног значаја, који преко овлашћених лица налаже државном органу да у 

наведеном року поступи по захтеву. 

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писменој форми, на 

адресу Државног већа тужилаца, Ресавска 42, Београд или у електронској форми. 

 

Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као што су 

прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке које 

олакшавају проналажење тражене информације. 

 

 

   ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА И ОДРЖАВАЊА НОСАЧА 

ИНФОРМАЦИЈА 

 

Информације којима располаже Државно веће тужилаца чувају се: 

 

1. у архиви Државног већа тужилаца, Ресавска 42, Београд 

2. извештајима о раду Државног већа тужилаца, његових сталних и повремених радних 

тела, који се чувају у архиви Већа 

3. евиденцији о именима запослених у Већу, која се чува у кадровској служби Већа. 

 

Државно веће тужилаца отворило је своју web страницу (www.dvt.jt.rs) на којој су објављени 

сви закони и општи акти који су у вези са радом Државног већа тужилаца.  

 

Државно веће тужилаца ће носач информација одржавати тако, да буде погодан да омогући 

остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.   

 

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 

Државно веће тужилаца располаже са следећим информацијама: 

 

-    информације у вези са поднетим притужбама на рад носилаца јавнотужилачке функције; 

- информације у вези са дисциплинским пријавама поднетим против носилаца 

јавнотужилачке функције; 

-  информације у вези са поступком преиспитивања одлука првог састава Државног већа 

тужилаца о престанку јавнотужилачке функције; 

-  информације у вези са поступањем Већа у складу са одлукама Уставног суда, којима је 

одлучено о жалбама неизабраних носилаца јавнотужилачке функције; 

-    информације о носиоцима јавнотужилачке функције; 

-    информације о запосленима у Државном већу тужилаца; 

-  информације које се односе на примену Закона о слободном приступу информација од 

јавног значаја и друго. 

 

 

   Садржина права на слободни приступ информацијама од јавног значаја 



 

У складу са чланом 1. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) јавност има право на приступ 

информацијама од јавног значаја којима располаже Државно веће тужилаца, „ради остварења 

и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка  и 

отвореног друштва“ . 

 

Сагласно члану 2. став 1. наведеног Закона, информација од јавног значаја јесте информација 

којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, 

садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан 

интерес да зна.  

 

По члану 5. овог закона, Државно веће тужилаца је обавезно да информацију од јавног 

значаја учини доступном, тако што ће заинтересованим омогућити увид у документ који 

садржи информацију од јавног значаја, као и његово копирање и слање копије документа 

поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, ако постоји такав захтев. 

 

 

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја Државном већу 

                                                                      тужилаца 

 

Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба обавезно 

да садржи: назив органа, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис 

информације која се тражи. Сем наведеног, може да садржи и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације. Тражилац није дужан да наведе разлоге за захтев. 

 

Ако захтев не садржи наведене податке, односно није уредан, овлашћено лице дужно је да 

поучи тражиоца упутством о допуни како да те недостатке отклони. Ако тражилац у року од 

15 дана од дана пријема упутства то не учини, а недостаци су такви да се по захтеву не може 

поступати, овлашћено лице ће закључком одбацити захтев као неуредан. 

 

Одлучивање по захтеву 

 

Веће је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 

обавести тражиоца о поседовању информације, стави на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Уколико није у могућности 

да то учини у наведеном року, дужан је да тражиоца о томе обавести и да одреди накнадни 

рок за поступање по захтеву, који не може бити дужи од 40 дана. 

 

Ако Веће одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, 

да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути 

копију тог документа, дужан је да у року од 15 дана од пријема захтева донесе решење о 

одбијању захтева и да то решење писмено образложи. 

 

 

Ограничења права (члан 8. Закона) 

 

Права из овог закона могу се изузетно подврћи ограничењима прописаним овим Законом ако 

је то неопходно у демократском друштву, ради заштите од озбиљне повреде претежнијег 

интереса заснованог на уставу или закону. 

 

Ниједна одредба овог закона не сме се тумачити на начин који би довео до укидања неког 



права које овај закон признаје, или до његовог ограничења у већој мери од оне која је 

прописана у ставу 1. овог члана. 

 

 

Искључење и ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја 

 

Сагласно члану 9. Закона, Државно веће тужилаца неће омогућити тражиоцу остваривање 

права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме: 

  1)  угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица; 

2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за 

кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење 

пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер 

поступање и правично суђење; 

 

3) озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне 

односе; 

 

4) битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно 

отежао остварење оправданих економских интереса; 

 

5) учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом 

заснованим на закону, одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга 

тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле 

наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу 

над интересом за приступ информацији. 

 

 

Злоупотреба слободног приступа информацијама од јавног значаја (Члан 13. Закона) 
 

Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од 

јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног 

значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ 

добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација.                                                                                                                                

 

 

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 

У протеклом периоду најчешће тражене информације од јавног значаја биле су записници са 

седница Државног већа тужилаца, подаци који су коришћени о кандидатима приликом 

избора, подаци који се односе на личне листове чланова Државног већа тужилаца, пријаве 

које су поднете по огласу за избор Републичког јавног тужиоца и поводом поступања 

дисциплинских органа по поднетим дисциплинским пријавама. 

 

Државно веће тужилаца је, поступајући у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја и Законом о заштити података о личности у сваком 

конкретном случају када су за то били испуњени законом прописани услови, достављао 

тражене информације, односно поступао у складу са одлукама и решењима Повереника.   

 

 

 

 



Захтеви у 2011. години: 

 

Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр.усвојених- 

делимично 

усвој.захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број  

одбијених 

захтева 

1. Грађани 7 7   

2. Медији     

3. 

Невладине орг. и 

др. 

удружења грађана 

    

4. Политичке странке     

5. Органи власти 1 1   

6. Остали 1 1   

7. Укупно 9 9   

 

 

Захтеви у 2012. години: 

 

Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр.усвојених- 

делимично 

усвој.захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број  

одбијених 

захтева 

1. Грађани 18 17  1 

2. Медији 6 6   

3. 

Невладине орг. и 

др. 

удружења грађана 

    

4. Политичке странке     

5. Органи власти 1 1   

6. Остали 1 1   

7. Укупно 26 25  1 

 

 

 

Захтеви у 2013. години: 

 

Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр.усвојених- 

делимично 

усвој.захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број  

одбијених 

захтева 

1. Грађани 11 11   

2. Медији 1 1   

3. 

Невладине орг. и 

др. 

удружења грађана 

1 1   

4. Политичке странке     

5. Органи власти     

6. Остали 3 3   

7. Укупно 16 16   

 

 

 

 



 

Захтеви у 2014. години: 

 

Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр.усвојених- 

делимично 

усвој.захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број  

одбијених 

захтева 

1. Грађани 40 30   

2. Медији 4 4   

3. 

Невладине орг. и 

др. 

удружења грађана 

9 9   

4. Политичке странке 1  1  

5. Органи власти 1 1   

6. Остали 2 2   

7. Укупно 57 46 1  

 

 

Захтеви у 2015. години: 

 

Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр.усвојених- 

делимично 

усвој.захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број  

одбијених 

захтева 

1. Грађани 33 29  4 

2. Медији 6 6   

3. 

Невладине орг. и 

др. 

удружења грађана 

12 12   

4. Политичке странке 2 2   

5. Органи власти 1 1   

6. Остали 5 5   

7. Укупно 59 55  4 

 

 

Захтеви у 2016. години: 
 

Ред.

бр. 

Тражилац  

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр. 

усвојених- 

делимично 

усвој. захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број 

одбијених 

захтева 

1. Грађани 16 16   

2. Медији 12 12   

3. Невладине орган. и 

др. удружења 

грађана  

11 11   

4. Политичке странке / /   

5. Органи власти / /   

6. Остали 3 3   

7. Укупно 42 42   

 
 

 

 



Захтеви у 2018. години: 
 

Ред.

бр. 

Тражилац  

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр. 

усвојених- 

делимично 

усвој. захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број 

одбијених 

захтева 

1. Грађани 37 31   

2. Медији 6 3   

3. Невладине орган. и 

др. удружења 

грађана  

11 10   

4. Политичке странке / /   

5. Органи власти / /   

6. Остали        / /   

7. Укупно      55 45   

 

 

Жалбе у 2018. години 
 

Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Укупан бр. 

изјављених 

жалби 

Бр. жалби  

због 

одбијања 

захтева 

Бр. жалби 

на 

закључак о 

одбацивању 

затева 

Бр. жалби 

због 

непоступа

ња по 

захтеву 

Бр. осталих 

жалби  

1. Грађани  /   /  

2. Медији /   /  

3. Невладине 

орган. и  

др. 

удружења 

грађана  

/   /  

4. Политичке 

странке 

/   /  

5. Oргани 

власти 

/   /  

6. Остали /   /  

7. Укупно /   /  

 

 

 

 

Захтеви у 2019. години  
 

Ред.

бр. 

Тражилац  

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр. 

усвојених- 

делимично 

усвој. захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број 

одбијених 

захтева 

1. Грађани 29 28   

2. Медији 1 1   

3. Невладине орган. и 

др. удружења 

грађана  

      12 11   



4. Политичке странке / /   

5. Органи власти 1 1   

6. Остали        2 1   

7. Укупно       45 42   

 

 

Жалбе у 2019. години 
 

Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Укупан бр. 

изјављених 

жалби 

Бр. жалби  

због 

одбијања 

захтева 

Бр. жалби 

на 

закључак о 

одбацивању 

затева 

Бр. жалби 

због 

непоступа

ња по 

захтеву 

Бр. осталих 

жалби  

1. Грађани  1   1  

2. Медији /   /  

3. Невладине 

орган. и  

др. 

удружења 

грађана  

1   1  

4. Политичке 

странке 

/   /  

5. Oргани 

власти 

       2   1  

6. Остали /   /  

7. Укупно 3   3  

 

 

 

Захтеви у 2020. години  
 

Ред.

бр. 

Тражилац  

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр. 

усвојених- 

делимично 

усвој. захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број 

одбијених 

захтева 

1. Грађани 8 7 1  

2. Медији / /   

3. Невладине орган. и 

др. удружења 

грађана  

        5 5   

4. Политичке странке / /   

5. Органи власти / /   

6. Остали        / /   

7. Укупно       13 12   

 

 

Жалбе у 2020. години 
 

Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Укупан бр. 

изјављених 

жалби 

Бр. жалби  

због 

одбијања 

захтева 

Бр. жалби 

на 

закључак о 

одбацивању 

Бр. жалби 

због 

непоступа

ња по 

Бр. осталих 

жалби  



затева захтеву 

1. Грађани  /   /  

2. Медији /   /  

3. Невладине 

орган. и  

др. 

удружења 

грађана  

1   1  

4. Политичке 

странке 

/   /  

5. Oргани 

власти 

       /   /  

6. Остали /   /  

7. Укупно 1   1  

 

 

 

 

Захтеви у 2021. години (у периоду од 01.01.2021. године до 15.07.2021. године)   
 

Ред.

бр. 

Тражилац  

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр. 

усвојених- 

делимично 

усвој. захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број 

одбијених 

захтева 

1. Грађани 11 11 /  

2. Медији 3 3   

3. Невладине орган. и 

др. удружења 

грађана  

            

4. Политичке странке / /   

5. Органи власти / /   

6. Остали        / /   

7. Укупно       14 14   

 

 

Жалбе нису поднете по основу захтева за информације од јавног значаја.  

 

 

СПИСАК ПРОПИСА КОЈЕ ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА КОРИСТИ У СВОМ РАДУ 

 

• Устав Републике Србије („Сл. гласник РС”, број 98/06) 

• Закон о Државном већу тужилаца („Сл. гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 

106/15) 

• Закон о јавном тужилаштву („Сл. гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11-др. 

закон, 101/11, 38/12-одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14-одлука УС, 117/14, 106/15 и 

63/16-одлука УС) 

• Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава(„Сл. гласник 

РС”, број 101/13) 

• Закон о раду („Службени  гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-



УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачњње) 

• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 

гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) 

• Закон о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-испр., 83/05-

испр., 64/07, 67/07-испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18 и 157/20) 

• Закон о платама државних службеника и намештеика („Сл. гласник РС”, бр. 

62/06, 63/06-испр., 115/06-испр., 101/07, 99/10, 108/13, 99/14, 76/17-одлука УС и 

95/18) 

• Закон о Државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 

30/18-др. закон) 

• Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС”, број 149/20) 

• Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 

72/19 и 149/20) 

• Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 

45/13, 55/14 и 35/19) 

• Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18-

аутентично тумачење) 

• Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19) 

• Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 

64/04-УС, 84/04-др. закон, 85/05, 101/05-др. закон, 63/06-УС, 5/09, 107/09, 30/10-др. 

закон, 101/10, 93/12, 62/13, 10/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19-УС и 86/19) 

• Закон о допириносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник 

РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 10/13, 57/14, 68/14-др. закон, 

112/15, 113/17, 95/18, 86/19 и 153/20) 

• Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 25/19) 

• Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18) 

• Закон о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19 и 11/21-

аутентично тумачење) 

• Уредба о припреми кадровског плана у државним органима („Службени гласник 

РС”, број 8/06) 

• Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у 

државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08-пречишћен текст и 78/12) 

• Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника 

(„Службени гласник РС”, бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15) 

• Уредба о вредновању радне успешности државних службеника („Службени 

гласник РС”, бр. 2/19 и 69/19) 

• Уредба о одређивању компетенција за рад државних службеника („Службени 

гласник РС”, број 4/19) 

• Правилник о управи у јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, бр. 

110/09, 87/10, 5/12, 54/17, 14/08 и 57/19) 

• Посебан колективни уговор за државне органе („Службени  гласник РС”, бр. 

38/19 и 55/20) 

• Кодекс понашања државних службеника („Службени гласник РС”, бр. 2908, 30/15, 

20/18, 42/18, 80/19 и 32/20) 

                           

 

АКТИ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

 

 

 



• Пословник о раду Државног већа тужилаца („Сл. гласник РС”, бр. 29/17, 46/17 и 

39/21) 

• Правилник о раду Изборне комисије Државног већа тужилаца („Службени 

гласник РС”, бр. 59/10 и 2/11) 

• Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних 

тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије („Службени  гласник 

РС”, бр. 64/12, 109/13 и 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”, бр. 43/15 и 80/16-др. 

правилник) 

• Правилник o критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и 

заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број  58/14) 

• Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности кандидата у поступку предлагања за зaменике јавног тужиоца који 

се први пут бира („Службени  гласник РС”, број  80/16) 

• Правилник о програму и начину полагања испита на коме се проверава 

стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију 

заменика јавног тужиоца („Службени  гласник РС”, бр. 82/17 и 91/18) 

• Одлука о образовању и раду Административне канцеларије („Службени гласник 

РС”, број  55/09) 

• Одлука о броју заменика јавних тужилаца („Сл. гласник РС”, бр. 106/13, 94/15, 

114/15, 80/16, 39/18, 68/18 и 36/19) 

• Правилник о попуњавању извршилачких радних места и положаја у 

Административној канцеларији Државног већа тужилаца („Службени гласник 

РС”, број 19/20) 

• Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Административној канцеларији Државног већа тужилаца од 3.12.2020. године 

• Правилник о безбедности и здравља на раду од 29.03.2017. године 

• Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, март 2021. године 

• Пословник о раду Жалбене комисије јавног тужилаштва („Службени гласник РС, 

број 10/10) 

• Пословник о раду Жалбене комисије Државног већа тужилаца од 28.03.2012. 

године 

• Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије 

(„Службени гласник РС”, број  42/21)  

• Етички кодекс чланова Државног већа тужилаца („Службени  гласник РС”, број 

60/14) 

• Пословник о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца („Службени  гласник 

РС”, бр. 59/18 и 69/21) 

 

 


