
 

 СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ПОСТУПАЊА  

ДИСЦИПЛИНСКИХ ОРГАНА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА  

за период од 01.01.2015. до 30.11.2015. године 

 

У периоду од 01.01.2015. до 30.11.2015. године, у уписнику Дисциплинског тужиоца 

евидентирано је 250  предмета у којима је поднета дисциплинска пријава. 

 

Од укупног броја предмета дисциплинске пријаве су поднете против 299 носилаца 

јавнотужилачке функције и то против 100  јавних тужилаца и 199 заменика јавног 

тужиоца. 

 

У извештајном периоду поступајући у предметима како из 2015. године, тако и у 

предметима из претходне године Дисциплински тужилац је у 145 предмета  

дисциплинску пријаву одбацио као неосновану јер није било елемената дисциплинског 

прекршаја,  док је у 43 предмета дисциплинска пријава решена на други начин 

спајањем предмета или достављањем надлежним државним органима.  

 

У 62 предмета, су на основу захтева Дисциплинског тужиоца у току провере постојања 

елемената евентуалног дисциплинског прекршаја.  

 

У временском периоду од 01.01.2015. до 30.11.2015. године, Дисциплински тужилац је 

након извршених провера поводом поднетих дисциплинских пријава, како у 

претходној години, тако и у 2015. години у 8 предмета Дисциплинској комисији 

Државног већа тужилаца поднео предлог за вођење дисциплинског поступка. 

 

Дисциплинска комисија је у седам предмета донела одлуке поводом поднетих предлога 

за вођење дисциплинског поступка од стране Дисциплинског тужиоца, тако што су 

усвојени предлози за вођење дисциплинског поступка и носиоци јавнотужилачке 

функције оглашени одговорни због извршених дисциплинских прекршаја, и то: у два 

предмета због извршеног дисциплинског прекршаја из  члана 104. став 1. алинеја 9. 

Закона о јавном тужилаштву РС, у којима је изречена дициплинска санкција умањење 

плате од 10%, у једном предмету за период од три месеца – дужина трајања 

дисциплинског поступка 3 месеца, а у другом предмету за период од два месеца – 

дужина трајања дисциплинског поступка 2 месеца; због извршеног дисциплинског 

прекршаја из члана 104. став 1. алинеја 1. Закона о јавном тужилаштву РС, за које је 

изречена дисциплинска санкција умањење плате од 10% за период од четири месеца – 

дужина трајања дисциплинског поступка 4 месеца; због извршеног тешког 

дисциплинског прекршаја из члана 104. став 2. у вези става 1. алинеја 13. Закона о 

јавном тужилаштву РС, за које је изречена дисциплинска санкција забрана 

напредовања у трајању од три године - дужина трајања дисциплинског поступка 7 

месеци; у два предмета због извршеног дисциплинског прекршаја из члана 104. став 1. 

алинеја 1. Закона о јавном тужилаштву РС, у којима је изречена дисциплинска 

санкција јавна опомена - дужина трајања дисциплинског поступка 6 месеци; у једном 

предмету због извршеног дисциплинског прекршаја из члана 104. став 1. алинеја 13. 

Закона о јавном тужилаштву РС, у којем је изречена јавна опомена, али је поводом 

жалбе Дисциплинског тужиоца од стране Државног већа тужилаца преиначена у 



дисциплинску санкцију умањење плате од 10% у трајању од три месеца - дужина 

трајања дисциплинског поступка 7 месеци. 

 

 У једном предмету Дисциплинска комисија је одбила предлог за вођење 

дисциплинског поступка Дисциплинског тужиоца као неоснован, а које решење је и 

потврђено од стране Државног већа тужилаца - дужина трајања дисциплинског 

поступка 3 месеца.  

 

 

 


