РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА
ул. Ресавска бр. 42
11000 Београд
A бр. 95/21
23.4.2021. године
Београд
На основу члана 17. став 1. Закона о Државном већу тужилаца („Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15) и члана 21а став 1. Пословника о раду Државног
већа тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 29/17, 46/17 и 39/21),
Државно веће тужилаца, на седници одржаној 23. априла 2021. године, донело је
ОДЛУКУ
МИЛАН ТКАЛАЦ, изборни члан Државног већа тужилаца, именује се за Повереника за
самосталност.
Образложење

Одредбом члана 21а став 1. Пословника о раду Државног већа тужилаца, прописано је да
се Повереник за самосталност именује се из редова јавних тужилаца и заменика јавних
тужилаца, изборних чланова Већа, док је ставом 2. истог члана, прописано је да
Повереник за самосталност:
– поступа по захтевима јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца за заштиту од
недозвољеног утицаја;
– испитује постојање недозвољеног утицаја испољеног у јавности, преко медија,
друштвених мрежа, на јавним скуповима или на неки други јаван начин;
– прибавља потребне доказе и информације о постојању недозвољеног утицаја;
– подноси образложени предлог за сазивање седнице Већа ради одлучивања о
постојању недозвољеног утицаја;

– на седници Већа представља чињенично стање и даје предлог одлуке;
– сарађује са надлежним институцијама у спровођењу обука јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца о препознавању и реаговању на недозвољени утицај;
– предлаже Већу мере за спречавање недозвољеног утицаја;
– сарађује са Етичким одбором и дисциплинским органима;
– води евиденцију о свим случајевима недозвољеног утицаја;
– подноси Већу годишњи извештај о недозвољеном утицају на носиоце
јавнотужилачке функције најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину, као и
увек када Веће то затражи.
Имајући у виду напред наведено, Државно веће тужилаца, на седници одржаној 23. априла
2021. године, донело је одлуку да се Милан Ткалац, изборни члан Државног већа
тужилаца, именује за Повереника за самосталност.
ПРЕДСЕДНИК
ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
Загорка Доловац

