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ГОДИНЕ 
 
 

 Народна скупштина Републике Србије изабрала је чланове првог састава 
Државног већа тужилаца дана 30. марта 2009. године,  који су ступили на функцију 
дана 06. априла 2009. године. 
 
 Изборни чланови првог састава Државног већа тужилаца из реда јавних 
тужилаца и заменика јавних тужилаца били су: Ђорђе Остојић, заменик 
Републичког јавног тужиоца, Владимир Вукчевић, тужилац за ратне злочине, Саша 
Иванић, заменик Окружног јавног тужиоца у Београду, Ивана Летица Павић, 
заменик Окружног јавног тужиоца у Новом Саду, Љубиша Драгашевић, 
Општински јавни тужилац у Новој Вароши, Небојша Ћирјаковић, заменик 
општинског јавног тужиоца у Крагујевцу, из реда професора правних факултета, 
проф др Милан Шкулић. 
 
 Сагласно члану 165. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 98/06), Државно веће тужилаца предлаже Народној скупштини кандидате за 
први избор за заменика јавног тужиоца, бира заменика јавног тужиоца за трајно 
обављање функције заменика јавног тужиоца, бира заменике јавном тужиоца који 
су на сталној функцији за заменике јавног тужиоца у другом јавног тужилаштву, 
одлучује у поступку за престанак функције заменика јавног тужиоца, на начин 
предвиђен Уставом и законом, и врши и друге послове одређене законом. 
 
 Уставним законом за спровођење Устава Републике Србије („Службени 
гласник РС”, број 98/06),  чланом 8. прописано је да ће се избор Републичког јавног 
тужиоца извршити у року од  90 дана од дана ступања на снагу закона којим се 
уређују организација и надлежност јавног тужилаштва и избор и престанак 
функције јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. Избор осталих јавних 
тужилаца извршиће се најкасније у року од 6 месеци од дана ступања на снагу 
закона којим се уређују организација и надлежност јавног тужилаштва и избор и 
престанак функције јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. Избор заменика 



 
 

јавних тужилаца извршиће се најкасније у року од једне године од дана 
конституисања Државног већа тужилаца. Обзиром да је Државно веће тужилаца 
конституисано 06. априла 2009. године, рок за избор заменика јавних тужилаца био 
је 06. април 2010. године. 
 
 Имајућу у виду напред наведено објављен је оглас за избор заменика јавних 
тужилаца у Службеном гласнику Републике Србије, број 62/09 од 05. августа 2009. 
године, као и оглас за избор јавних тужилаца који је објављен у Службеном 
гласнику Републике Србије, број 89/09 од 02. новембра 2009. године. 
 
 Први састав Државног већа тужилаца донео је Правилник о критеријумима 
и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за 
носиоца јавнотужилачке функције који је објављен у Службеном гласнику 
Републике Србије, број 55/09 од 21. јула 2009. године, као и Одлуку о просечном 
броју донетих одлука по носиоцу јавнотужилачких функција за период 2006. до 
2008. године који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 78/09 
од 28. септембра 2009. године.  
 
 Имајући у виду Закон о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, број 
116/08 и 104/09), горе наведене позитивноправне прописе и Одлуку о броју 
заменика јавних тужилаца у Републици Србији, број 021-07-4/2009-01, од 30. 
априла 2009. године, први састав Државног већа тужилаца донео је Одлуку о 
избору заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 106/09) од 15. 
децембра 2009. године. Сагласно члану 130. Закона о јавног тужилаштву, јавним 
тужиоца и заменицима јавних тужилаца који нису изабрани у складу са овим 
законом дужност престаје 31. децембра 2009. године. Јавни тужиоци и заменици 
јавних тужилаца из става 1. овог члана имају право на накнаду плате у трајању од 6 
месеци у висини плате коју су имали у тренутку престанка дужности.  
 
 За обављање стручних, административних и других послова у оквиру 
Државног већа тужилаца образована је административна канцеларија. Државно 
веће тужилаца има секретара који се поставља на период од пет година и који 
руководи Административном канцеларијом и за свој рад је одговоран Државном 
већу тужилаца. 
 
 У првој половини месеца јануара 2011. године Административна 
канцеларија Државног већа тужилаца доставила је одговоре на Упитник Европске 
комисије примљен 07. децембра 2010. године, под бројем 337-00-5/2010-01, а 
допуну је доставила у траженом року у априлу 2011. године. 
 
 Имајући у виду препоруке Европске комисије Државно веће тужилаца 
усвојило је Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Изборне 
комисије Државног већа тужилаца („Службени гласник РС“ број 2/11  од 
18.01.2011. године). 
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 Председник Државног већа тужилаца дана 20. јануара 2011. године донео је 
Одлуку о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове 
Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 
(„Службени гласник РС“, број 3/11  од 24.01.2011. године). 
 
 Сагласно Правилнику о раду Изборне комисије Државног већа тужилаца 
Изборна комисија донела је дана 25. јануара 2011. године Одлуку о начину 
остваривања права јавности рада на праћење поступка предлагања кандидата за 
изборног члана Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика 
јавних тужилаца, као и Одлуку о изборним радњама и роковима, а 31. јануара 2011. 
године Правила за представљање кандидата у поступку предлагања за изборне 
чланове Државног већа тужилаца. 
 
 Изборна комисија Државног већа тужилаца на седници одржаној 31. јануара 
2011. године донела је Упутство за спровођење поступка предлагања кандидата за 
изборне чланове Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика 
јавних тужилаца са сталном функцијом („Службени гласник РС“, број 5/11 од 
01.02.2011. године). 
 
 На седници одржаној 14. фебруара 2011. године Изборна комисија 
Државног већа тужилаца донела је Одлуку о објављивању укупног броја бирача у 
јавним тужилаштвима у Републици Србији, Решење којим се одређују бирачка 
места за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Државног 
већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном 
функцијом и Решење о утврђивању коначне листе кандидата за изборне чланове 
Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са 
сталном функцијом („Службени гласник РС“, број 10/11 од 18.02.2011. године). 
 
 По окончању изборног поступка Изборна комисија поднела је Извештај о 
раду који се односи на период од 29.10.2010. године до 28.03.2011. године, а 
Сагласно члану 12. став 5. Правилника о раду Изборне комисије Државног већа 
тужилаца („Службени гласник Репубилике Србије“ број 59/10 и 2/11). 
 
 Стални састав Државног већа тужилаца конституисан је 06. априла 2011. 
године. За изборне чланове Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца са сталном функцијом изабрани су: из Републичког 
јавног тужилаштва Зорица Стојшић, заменик јавног тужиоца у Републичком јавном 
тужилаштву, из Апелационих јавних тужилаштава, Тужилаштава за организовани 
криминал и Тужилаштва за ратне злочине Миљко Радисављевић, Тужилац за 
организовани криминал у Тужилаштву за организовани криминал, из јавних 
тужилаштава са територије Аутономне покрајине Драгољуб Барјамовић, заменик 
јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду, из Вишег јавног 
тужилаштва Бранко Стаменковић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном 
тужилаштву у Београду, из Основих јавних тужилаштава Данијела Синђелић, јавни 
тужилац у Другом основном јавном тужилаштву у Београду и Мајда Ракић, 
заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву. 
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 Чланом 6. Закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву 
(„Службени гласник РС”, број 101/10), прописано је да ће стални састав Државног 
већа тужилаца преиспитати одлуке првог састава Државног већа тужилаца о 
престанку дужности  јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца из члана 130. 
став 1. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, број 116/08 и 104/09) 
у складу са критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљеноси и 
достојности који ће донети стални састав Државног већа тужилаца. Жалбе односно 
Уставне жалбе из става 2. овог члана сматраће се приговором на одлуку Државног  
већа тужилаца. Јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца из става 1. овог члана 
који нису поднели жалбу, односно Уставну жалбу Уставном суду, могу изјавити 
приговор на одлуку из става 1. овог члана у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу овог закона. О овом приговору одлучује стални састав Државног већа 
тужилаца. 
 
 На седници Државног већа тужилаца дана 02. марта 2011. године донета је 
одлука да се образује радна група за израду предлога одлуке о поступку за 
преиспитивање одлуке првог састава Државног већа тужилаца, као и за израду 
нацрта за измену Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 
оспособљености и достојности кандидата за носиоца јавнотужилачке функције од 
21. јула 2009. године. Половину чланова радне групе чиниће чланови Државног 
већа тужилаца, а другу половину представници Удружења јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца Србије. 
 
 У априлу 2011. године формирана је радна група за израду Правилника о 
поступку преиспитивања одлука првог састава Државног већа тужилаца и примени 
критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности. 
 
 Радна група одржала је три састанка 04. априла, 13. априла и 21. маја 2011. 
године у присуству представника ЕУ, ОЕБС-а и Удружења јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца Србије. 
 
  Дана 04. априла 2011. године састанку су присуствовали Ђорђе Остојић, 
заменик Републичког јавног тужиоца, Данијела Синђелић и Бранко Стаменковић, 
изборни чланови Државног већа тужилаца, испред Удружења јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца Србије др Горан Илић, мр Јасмина Киурски и Лидија 
Комлен Николић, ОЕБС-а Ruth van Rhijn, Ивана Рамадановић, Синиша Милатовић, 
Савета Европе Nadia Cuk и Владан Јоксимовић, делегације ЕУ Thomas Gnocchi и 
Мирјана Цветковић и помоћник министра правде за европске интеграције и 
пројекте Слободан Бошковић. 
 
  Дана 13. априла 2011. године састанку су присуствовали Републички јавни 
тужилац и председник Државног већа тужилаца Загорка Доловац, помоћник 
министра правде за европске интеграције и пројекте Слободан Бошковић, 
амбасадор ЕУ Vincent Degert, из делегације ЕУ Thomas Gnocchi и Милена 
Пантелић, Савета Европе Nadia Cuk и Владан Јоксимовић, ОЕБС-а Ruth van Rhijn, 
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Ивана Рамадановић, Синиша Милатовић, изборни чланови Државног већа 
тужилаца Данијела Синђелић и Бранко Стаменковић, испред Удружења јавних 
тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије др Горан Илић, мр Јасмина Киурски 
и Лидија Комлен Николић и заменик јавног тужиоца за ратне злочине и портпарол 
Државног већа тужилаца Бруно Векарић.   
 
 Дана 21. маја 2011. састанку су присуствовали Републички јавни тужилац и 
председник Државног већа тужилаца Загорка Доловац, министар правде Снежана 
Маловић, помоћник министра правде за европске интеграције и пројекте Слободан 
Бошковић, амбасадор ЕУ Vincent Degert, експерт ЕУ судија Герхарт Рајзнер, ОЕБС-
а, Ивана Рамадановић, изборни чланови Државног већа тужилаца Миљко 
Радисављевић, Зорица Стојшић, Драгољуб Барјамовић, Мајда Ракић, Данијела 
Синђелић и Бранко Стаменковић, члан Државног већа тужилаца из реда професора 
правног факултета Милан Шкулић, испред Удружења јавних тужилаца и заменика 
јавних тужилаца Србије др Горан Илић, мр Јасмина Киурски, Лидија Комлен 
Николић и Радован Лазић, заменик тужиоца за ратне злочине и портпарол 
Државног већа тужилаца Бруно Векарић. 
 
 Као резултат рада радне групе усвојен је Правилник о поступку 
преиспитивања одлука првог састава Државног већа тужилаца и примени 
критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности 
(„Службени гласник РС“, број 36/11) и исти је ступио на снагу 04. јуна 2011. 
године. 
 
 Државно веће тужилаца је дана 31. маја 2011. године донело Одлуку о 
поступку преиспитивања одлука првог састава Државног већа тужилаца, према  
којој отпочиње поступак преиспитивања одлука првог састава Државног већа 
тужилаца о престанку дужности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца из 
члана 130. став 1. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 
104/09 и 101/10), Одлуке о избору јавних тужилаца („Службени гласник РС“,  број 
98/09), Одлуке о избору заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС“, број 
106/09), Одлуке о избору заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС“, број 
111/09), Одлука о избору заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС“, број 
52/10), Одлука о избору заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС“, број 
54/10). Поступак преиспитивања односи се на одлуку првог састава Државног већа 
тужилаца о престанку јавнотужилачке функције за 163 неизабрана носиоца 
јавнотужилачке функције. 
 
 Након усвајања Правилника и доношења Одлуке, прибављена је 
документација од Уставног суда и формирани су предмети за сваког неизабраног 
носиоца јавнотужилачке функције који је изјавио жалбу Уставном суду, а у 
периоду маја и јуна месеца 2011. године. 
 
 Поступак преиспитивања започео је 04. јула 2011. године. Формиране су две 
комисије (I и II) коју су чинили чланови Државног већа тужилаца који нису 
учествовали у доношењу одлука у децембру 2009. године. Одлука о формирању 
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радних тела – комисија у поступку преиспитивања одлука првог састава Државног 
већа тужилаца, донета је на седници одржаној дана 27. јуна 2011. године, а на 
основу члана 30. став 2. Пословника о раду Државног већа тужилаца („Службени 
гласник РС”, број 55/09). 
 
 Прва комисија је заседала у следећем саставу: Бранко Стаменковић, 
Данијела Синђелић и Мајда Ракић, а другу су чинили: Миљко Радисављевић, 
Зорица Стојшић и Драгољуб Барјамовић. Свака комисија је дневно разговарала са 
просечно осам неизабраних носилаца јавнотужилачке функције уз присуство 
представника Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, као 
представника Европске комисије и ОЕБС-а.  
 
 Обе комисије су обавиле разговор са 162 неизабрана носиоца 
јавнотужилачке функције у укупном трајању од 295 сати у присуству посматрача. 
Посматрачи Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и други 
посматрачи релевантних институција и организација, били су присутни у току 
обављања разговора са неизабраним носиоцима јавнотужилачке функције, као и на 
појединим седницама Државног већа тужилаца. Из Удружења јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца били су присутни др Горан Илић, мр Јасмина Киурски, 
Лидија Комлен Николић, Радован Лазић, као посматрачи делегације Европске 
уније у Београду, били су присутни др Марио Рељановић, Весна Живковић, Јелена 
Симић, Марко Јовановић и Ана Кнежевић Бојић, из Организације за европску 
безбедност и сарадњу, била је присутна у својству посматрача Ивана Рамадановић, 
а испред амбасаде Сједињених америчких држава у Републици Србији, Маријана 
Сантрач. 
 
 Посматрачи Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца имали 
су право да се упознају са предметом, да изврше увид у комплетну документацију, 
присуствују свим фазама поступка преиспитивања осим већања и гласања, а преко 
председавајућег већа уз његову претходну сагласност да постављају питања 
неизабраном носиоцу јавнотужилачке функције, као и да сачињавају извештај о 
току поступка који садржи оцену непристрасности и објективности рада и одлука 
Већа. Права поматрача Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у 
поступку преиспитивања утврђена су чланом 7. Правилника о поступку 
преиспитивања одлука првог састава Државног већа тужилаца и примени 
критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности  
(„Службени гласник РС”, број 36/11), а која су у потпуности остварили у поступку 
преиспитивања јер не само да су у својству посматрача присуствовали разговорима 
са неизабраним носиоцима јавнотужилачке функције, већ су ивршили увид у списе 
предмета неизабраних носилаца јавнотужилачке функције, што се може утврдити 
увидом списе предмета, а из записника о обављеним разговорима са неизабраним 
носиоцима јавнотужилачке функције произилази да су и постављали питања 
неизабраним носиоцима јавнотужилачке функције уз претходну сагласност 
председника Већа. 
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 Поступак преиспитивања вођен је сагласно Закону о изменама и допунама 
Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, број 55/09), Правилника о 
поступку преиспитивања одлука првог састава Државног већа тужилаца и примени 
критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности  
(„Службени гласник РС”, број 36/11), Правилника о критеријумима и мерилима за 
оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за носиоца 
јавнотужилачке функције („Службени гласник РС”, број 55/09), као и Одлуке о 
просечном броју донетих одлука по носиоцу јавнотужилачких функција за период 
2006. до 2008. године који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, 
број 78/09 од 28. септембра 2009. године.  
 
 Сагласно члану 12. став 1. Правилника о поступку преиспитивању одлука 
првог састава Државног већа тужилаца и примени критеријума и мерила за оцену 
стручности, оспособљености и достојности Државно веће тужилаца поред 
документације којом је располагало, прикупило је додатну документацију до 
окончања поступка преиспитивања, сходно овом Правилнику. Накнадно 
прибављена документација представља извештаје о раду, а за период 2006. – 2008. 
године, којом је располагао и први састав Државног већа тужилаца, што се може 
утврдити из појединачних одлука које су донете у току 2010. године. 
 
 Неизабрани носилац јавнотужилачке функције имао је право да се упозна са 
предметом, изврши увид у комплетну документацију у свакој фази поступка 
преиспитивања, учествује у поступку преиспитивања, изјашњава се пред сталним 
саставом Државног већа тужилаца о наводима и одговара на постављена питања, 
даје примедбе, износи предлоге, доставља поднеске и документацију од значаја за 
одлуку у поступку преиспитивања, а како је то прописано чланом 6. став 2. 
Правилника о поступку преиспитивању одлука првог састава Државног већа 
тужилаца и примени критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и 
достојности. Чланови Државног већа тужилаца који су обављали разговоре са 
неизабраним носиоцима јавнотужилачке функције омогућили су истим да остваре 
сва своја права у поступку преиспитивања онако како је то прописано 
Правилником. 
 
 Након формирања предмета и одређивања известиоца, сачињавања 
извештаја известиоца Државног већа тужилаца и обављених разговора са 
неизабраним носиоцима јавнотужилачке функције, а све сагласно члану 9. 
Правилника о поступку преиспитивања одлука првог састава Државног већа 
тужилаца и примени критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и 
достојности Државно веће тужилаца је на седницама које су се одржавале у 
периоду од 07. јула 2011. године до 07. децембра 2011. године донело 162 одлуке, 
од тога 133 одлуке којима се одбија приговор неизабраних носиоца јавнотужилачке 
функције као неоснован и потврђује одлука Државног већа тужилаца о избору 
заменика јавних тужилаца од 15.12.2009. године, а у 29 одлука усвојен је приговор 
неизабраних носилаца јавнотужилачке функције и измењена је одлука Државног 
већа тужилаца од 15.12.2009. године у делу у коме је неизабраним носиоцима 
престала јавнотужилачка функција. 
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 Поводом жалби неизабраних носилаца јавнотужилачке функције у 3 
предмета, Државно веће тужилаца донело је одлуку којом се мења одлука 
Државног већа тужилаца из поступка преиспитивања и неизабрани носиоци су 
изабрани на једну од јавнотужилачких функција за коју су конкурисали, сагласно 
члану 226. Закона о општем управном поступку.   
 
 Од 133 одлуке сталног састава Државног већа тужилаца којим се приговор 
неизабраних носилаца јавнотужилачке функције одбија као неоснован, 40 одлука 
засноване су на инструктивним прегледима Републичког јавног тужилаштва као и 
непосредно виших јавних тужилаштава. Обзиром да су приликом инструктивних 
прегледа код неизабраних носилаца уочени озбиљни пропусти у раду због чега је 
став Државног већа тужилаца био да ти неизабрани носиоци јавнотужилачке 
функције нису испунили критеријуме стручности и оспособљености предвиђених 
Правилником о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 
достојности кандидата за носиоца јавнотужилачке функције („Службени гласник 
РС”, број 55/09). Републичко јавно тужилаштво врши надзор над радом јавних 
тужилаштава, а сходно члану 29. став 3. тачка 2. Закона о јавном тужилаштву, а 
сходно члану 16. наведеног закона нижи јавни тужилац подређен је непосредно 
вишем јавном тужиоцу, а ниже јавно тужилаштво непосредно вишем јавном 
тужилаштву.  
 
 Према критеријумима за оцену заменика јавног тужиоца оцена стручности и 
оспособљености је: ефикасност у поступању, испољена стручност, исказана 
способност у предузимању процесних радњи, квалитет писаног и усменог 
изражавања и умешност образлагања правних ставова, усвајање нових знања, 
примена нових овлаћења, стручно усавршавање и обука, однос и сарадња са 
запосленима, судом и другим државним органима, организацијама и учесницима у 
поступку, а како је то прописано чланом 7. Правилника о критеријумима и 
мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за 
носиоца јавнотужилачке функције. О стручности и оспособљености кандидата из 
реда заменика јавних тужилаца поред мишљења јавног тужиоца, мишљење даје и 
колегијум јавног тужилаштва у коме заменик јавног тужиоца врши јавнотужилачку 
функцију, а сагласно члану 25. и 26. наведеног Правилника. Сходно наведеном 
према датим мишљењима јавних тужилаца и колегијума донето је 7 одлука у 
којима су неизабрани носиоци јавнотужилачке функције оцењени оценом 
„незадовољава”. 
 
 Оцена достојности врши се на основу моралних особина које би заменик 
јавног тужиоца требало да поседује, као и понашања у складу са тим особинама а 
којима се чува углед јавнотужилачке функције, како је то прописано чланом 13. 
Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 
достојности кандидата за носиоца јавнотужилачке функције. Обзиром да је против 
4 неизабрана носиоца јавнотужилачке функције вођен кривични поступак, Државно 
веће тужилаца било је мишљења да такви неизабрани носиоци јавнотужилачке 
функције не могу да преузму одговорност за углед јавнотужилачке организације у 
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јавности те да су већ својим понашањем и поступцима нарушили углед 
јавнотужилачке организације.  
 
 Одредбом члана 10. став 4. Правилника о критеријумима и мерилима за 
оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за носиоца 
јавнотужилачке функције поред осталог прописано је да носилац јавнотужилачке 
функције незадовољава степен остварености мерила из члана 10. Правилника 
уколико је изразито неажуран. Сагласно члану 257. Законика о кривичном 
поступку прописано је да по завршеној истрази истражни судија доставља списе 
јавном тужиоцу који је дужан да у року од 15 дана стави предлог да се истрага 
допуни или подигне оптужницу или да да изјаву да одустаје од гоњења. Овај рок 
може веће (члан 24. став 6.) продужити на предлог јавног тужиоца најдуже за још 
15 дана. Како поједини неизабрани носиоци јавнотужилачке функције нису 
предузимали процесне радње у наведеном законском року тј. нису подизали 
оптужнице у року од 15 дана од дана достављања списа од истражног судије, те 
нису подносили оптужне предлоге нити захтеве за спровођење истраге, нити пак 
друге процесне радње по подношењу кривичних пријава а у периодима од по 
неколико месеци чак и по годину и више дана, то је став Државног већа тужилаца 
био да су исти изразито неажурни, те у тим ситуацијама Државно веће тужилаца 
због изразите неажурности донело 82 одлуке којима се приговор неизабраних 
носилаца јавнотужилачке функције одбија као неоснован. 
 
 Против одлуке сталног састава Државног већа тужилаца донетих по 
приговору из става 3. и 4. члана 6. Закона о изменама и допунама Закона о јавном 
тужилаштву, којом се потврђује одлука првог састава Државног већа тужилаца о 
престанку дужности, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца из става 1. 
наведеног члана може се изјавити жалба Уставном суду у року од 30 дана од дана 
достављања одлуке.  
 
 120 неизабраних носилаца јавнотужилачке функције изјавило је жалбу 
Уставном суду Републике Србије, а на одлуку Државног већа тужилаца којом се 
приговор одбија као неоснован и потврђује одлука о избору првог састава 
Државног већа тужилаца од 15. децембра 2009. године, док 13 неизабраних 
носилаца јавнотужилачке функције није изјавило је жалбу Уставном суду 
Републике Србије. 
 
 По завршетку поступка преиспитивања и достављања одлука првог састава 
Државног већа тужилаца, Уставни суд доставио је до 01. априла 2012. године 124 
жалбе које су поднете Уставном суду од стране неизбраних носилаца 
јавнотужилачке функције, на које се благовремено одговорило.  
 
 До јула месеца 2012. године Уставни суд доставио је Државном већу 
тужилаца спорна питања у 64 предмета, на које је благовремено одговорено. 
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 Чланови Државног већа тужилаца су 14. и 15. марта 2012. године 
учествовали  на расправи пред Уставним судом Републике Србије, а у вези 
поступка по жалби девет неизабраних носилаца јавнотужилачке функције. 
 
  Уставни суд Републике Србије је својим одлукама VIII У 412/2011 од 24. 
07.2012. године и VIII У 421/2011 од 24.07.2012. године усвајио жалбе свих 124 
неизабрана носиоца јавнотужилачке функције и утврдио да у поступку одлучивања 
о приговорима подносиоца жалби није оборена претпоставка да подносиоци 
испуњавају услове за избор на јавнотужилачку функцију, при чему је  поништио  
одлуке Државног већа тужилаца из тачке 1. и наложио Државном већу тужилаца да 
у року од 60  дана од дана пријема ове одлуке изврши избор подносилаца жалби у 
складу са чланом 14. став 1. и 2. Правилника о поступку преиспитивања одлука 
првог састава Државног већа тужилаца и примени критеријума и мерила за оцену 
стручности, оспособљености и достојности („Службени гласник РС“, број 36/11). 
 
 Народна скупштина Републике Србије на Трећој седници Другог редовног 
заседања одржаној 05. децембра 2011. године из реда адвоката, на предлог 
Адвокатске коморе Србије, изабрала је Мирослава Бојића. Ова одлука објављена је 
у Службеном гласнику Републике Србије, број 92/11 од 07. децембра 2011. године. 
 
 Сагласно члану 13. Закона о Државном већу тужилаца поред поступка 
преиспитивања и доношења општих правних аката, 24. новембра 2011. године у 
„Службеном гласнику РС“, број 88/11, као и дневном листу „Политика“ и на сајту 
Државног већа тужилаца www.dvt.jt.rs, Државно веће тужилаца објавило је оглас за 
избор јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.  

 Оглашен је избор за јавне тужиоца за три тужилаштва и то: у Вишем јавном 
тужилаштву у Врању, Основном јавном тужилаштву у Врању и Основном јавном 
тужилашатву у Лозници. 

 За заменика јавних тужилаца расписан је оглас за 13 места за следећа 
тужилаштва: Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду, Више јавно 
тужилаштво у Београду, Смедереву и Више јавно тужилаштво у Сомбору, Прво 
основно јавно тужилаштво Београд, Основно јавно тужилаштво Врање,  
Крагујевац, Нови Сад и Шабац.  

 На конкурс се пријавило 129 кандидата са којима је обављан разговор од 12. 
до 20. децембра 2011. године у просторијама Државног већа тужилаца, Ресавска 42, 
Београд. 

 Кандидати су уз пријаве доставили тражену документацију, а органима и 
организацијама из којих долазе послат је захтев за доставу мишљења о њиховој 
стручности и оспособљености. 
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 Државно веће тужилаца је дана 27. јануара 2011. године донело Одлуку о 
избору заменика јавних тужилаца и то: за заменика јавног тужиоца у Апелационом 
јавном тужилаштву у Новом Саду, изабрана је Бурић Марица, заменик јавног 
тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду; за заменика јавног тужиоца у 
Вишем јавном тужилаштву у Смедереву, изабран је Кузмановић Милорад, заменик 
јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву; за заменике јавног 
тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору, изабрани су Бабић Драган 
заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору и Дедић 
Јадранка, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору; за 
заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, изабран је 
Кендришић Дражен, самостални стручни сарадник у Заводу за трансфузију крви 
Војводине. 

 Истог дана Веће је поднело Предлог за доношење одлуке о избору заменика 
јавних тужилаца, који се бирају на период од три године, и то: за заменика јавног 
тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, предложени су 
Ђорђевић Владимир, шефа кабинета у Републичком јавном тужилаштву и 
Марковић Миодраг, полазника Правосудне академије у Београду; за заменика 
јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању, предложена је 
Михајловић Бранислава, адвокат Адвокатске коморе Ниш; за заменика јавног 
тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, предложена је Остојић 
Весна, секретар у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу; за заменика 
јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, предложен је Ракић 
Мирослав, тужилачки помоћник у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду; за 
заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу, предложени су 
Симић Пајић Милена, тужилачки помоћник у Основном јавном тужилаштву у 
Шапцу и Прстојевић Бојан, судијски помоћник у Основном јавном тужилаштву у 
Шапцу. Народна скупштина је на седници одржаној 08. фебруара 2012. године, 
изабрала све напред наведене кандидате осим Симић Пајић Милене. 

 У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године, Државно веће 
тужилаца је у свом раду имало укупно 940 предмета. 
 
 Поред предмета који су формирани у поступку преиспитивања одлука првог 
састава Државног већа тужилаца, који подразумевају и сачињавање одговора по 
жалбама неизабраних носилаца јавнотужилачке функције достављаних Уставном 
суду Републике Србије, као и одговора на спорна питања, Државно веће тужилаца 
је у свом раду имало 152 предмета, а који су се односили на притужбе на рад 
носилаца јавнотужилачке функције на територији РС, као и 12 предмета у којима је 
поступано по захтеву повереника за информације од јавног значаја, према Закону о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
  
 Од априла месеца 2011. године, Стални састав Државног већа тужилаца 
одржао је конститутивну седницу, седам редовних и 11 телефонских седница. Од 7. 
јула 2011. године до 07. децембра 2011. године одржано је три седнице које су се 
односиле на доношење одлука по приговорима неизабраних нослилаца 
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јавнотужилачке функције у поступку преиспитивања, с тим што је последња 
седница настављана у седам наврата и одржана је у периоду од 10. августа 2011. 
године до 15. новембра 2011. године, а иста се односила на доношење одлука по 
приговорима у поступку преиспитивања. Одржана је једна телефонске седница за 
једног неизабраног носиоца јавнотужилачке функције чији је приговор усвојен, 
дана 07. децембра 2011. године. 
 
 У периоду од јануара до јула месеца 2012. године, Државно веће тужилаца 
одржало је две редовне седнице, на седници одржаној дана 02. јула 2012. године 
размотрен је и усвоје Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској 
одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. У наведеном периоду 
одржано је и 17 телефонских седница. 
 
 На првој редовној седници одржаној 27. јануара 2012. године Државно веће 
тужилаца је, уз сагласност министра правде, број 112-01-65/2012-03 од 26. јануара 
2012. године утврдило број заменика јавних тужилаца у јавним тужилаштвима.  
 
 На седници одржаној 26. и 27. јануара 2012. године донета је одлука о броју 
заменика јавних тужилаца.  
 
 Дана 05. фебруара 2012. године, у „Службеном гласнику“ број 9/12 објављен 
је конкурс за избор јавних тужилаца у Вишем јавном тужилаштву у Врању, у 
Основном јавном тужилаштву у Врању и у Основном јавном тужилаштву у 
Лозници, као и избор за заменике јавних тужилаца у: Тужилаштву за огранизовани 
криминал (број места 4), Апелационо јавно тужилаштву у Београду (број места 1), 
Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу (број места 1), Апелационо јавно 
тужилаштво у Новом Саду (број места 1), Вишем јавном тужилаштву у Београду 
(број места 6), Вишем јавном тужилаштву у Смедереву (број места 1), Вишем 
јавном тужилаштву у Новом Саду (број места 2), Вишем јавном тужилаштву у 
Крушевцу (број места 1), Вишем јавном тужилаштву у Краљеву (број места 1), 
Вишем јавном тужилаштву у Чачку (број места 1), Првом основном јавном 
тужилаштву у Београду (број места 3), Другом основном јавном тужилаштву у 
Београду (број места 2), Основном јавном тужилаштву у Пироту (број места 1), 
Основном јавном тужилаштву у Новом Саду (број места 2), Основном јавном у 
Панчеву (број места 1), а 10. фебруара 2012. године, а у „Службеном гласнику“ 
број 10/12 објављен је избор за заменике јавног тужиоца у Основном јавном 
тужилаштву у Сомбору (број места 2). За наведени конкурс пријавило се 231 
кандидат.  
 
 У периоду од 05. до 09. марта 2012. године обављен је разговор са 
кандидатима који су конкурисали за избор на јавнотужилачку функцију.   
  
 Државно веће тужилаца на основу члана 13. став 1. алинеја 25 Закона о 
Државном већу тужилаца, а у вези члана 78. Закона о јавном тужилаштву, на 
седници одржаној 12. јуна 2012. године, донело одлуку да се поништавају огласи за 
избор јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у Републици Србији, објављени 
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у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 9 од 05. фебруара 2012. године и 
дневном листу „Политика” од 09. фебруара 2012. године, као и оглас за избор 
заменика јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у Републици Србији, објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, број 10 од 10. фебруара 2012. године и 
дневном листу „Политика” од 11. фебруара 2012. године. 
 
 На истој седници Државно веће тужилаца донело је одлуку да распише нов 
оглас за избор јавних тужилаца, као и оглас за заменике јавних тужилаца који је 
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 61/12 од 22. јуна 2012. 
 
 Државно веће тужилаца је у сарадњи са Министарством правде Републике 
Србије и Агенцијом за борбу против корупције у припреми новог стратешког плана 
у домену борбе против корупције за период 2012. – 2016. године. Приоритети 
области које ће бити обухваћене новом Стратегијом за борбу против корупције су: 
процесуирање кривичних дела у вези са корупцијом (проактивна истрага, резултати 
кривичног гоњења, базе података, судска пракса у вези са кривичним предметима 
корупције, статистика, имунитет), развој капацитета антикорупцијских институција 
и правосуђе као посебна област. Поводом напред наведеног одржана су два 
састанка и то: 21. маја 2012 године и 18. јуна 2012. године. 
 
 Државно веће тужилаца је у току 2011. године било активно укључено у 
израду стратегије реформе правосуђа у периоду од 2012. до 2017. године, заједно са 
представницима Светске банке, како канцеларије у Београду, тако и експертима и 
руководиоцима из седишта Светске банке у Вашингтону. У оквиру ових 
активности, практично сваког месеца су организовани и радни састанци, који су 
кулминирали дводневним радним састанком у Аранђеловцу током децембра 
месеца 2011. године, којом приликом су представници Државног већа тужилаца, 
заједно са представницима Високог савета судства, Министарства правде и Светске 
банке дефинисали приоритете реформе правосуђа за наведени период.  

 
 Државно веће тужилаца је у току 2011. године имало међународну сарадњу 
како са међународним институцијама које своја представништва имају у Републици 
Србији, тако и са међународним институцијама у иностранству, те сродним 
тужилачким или правосудним саветима који сличне или исте функције обављају, 
као и Државно веће тужилаца на основу Закона о државном већу тужилаца. С тим у 
вези, Државно веће тужилаца је имало активне контакте и сарадњу са 
представницима делегације Европске Уније у Републици Србији, Савета Европе, 
ОЕБС-а, Уједињених нација, као и других међународних организација и 
институција, те је развило интензивну сарадњу са многим амбасадама земаља које 
су представљене у Републици Србији. 
 
 С тим у вези, оно што је посебно потребно истаћи, је чињеница да је 
Државно веће тужилаца у сарадњи са делегацијом Европске уније у Републици 
Србији, ОЕБС-ом и Саветом Европе интензивно сарађивало приликом поступка 
преиспитивања одлука првог састава Државног већа тужилаца. У оквиру те 
сарадње Државно веће тужилаца је активно сарађивало са експертима наведених 
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институција приликом израде Правилника као и организације процедуралних 
активности спровођења овог поступка, што је за резултат имало присуство 
посматрача делегације Европске уније у Београду у поступку преиспитивања, као и 
присуству посматрача како ОЕБС-а тако и Савета Европе.  
 

У оквиру пројекта са Владом Велике Британије и амбасадом те земље у 
Републици Србији, Државно веће тужилаца је отпочело пројекат подршке Владе 
Велике Британије Државном већу тужилаца, а у оквиру приступања Републике 
Србије Европској Унији, са посебним областима интересовања планског документа 
Државног већа тужилаца у циљу дефинисања даљих улога Већа, помоћи при 
интеграцији буџетског процеса, процене радног учинка заменика јавних тужилаца, 
како први пут тако и стално изабраних, те могућности успостављања „Твининг 
пројекта” између Државног већа тужилаца и надлежне институције у Великој 
Британији. 

 
Државно веће тужилаца је имало активну сарадњу и са „АBА ROLI” 

организацијом Сједињених Америчких Држава, која представља струковно 
удружење тужилаца и судија САД. У оквиру наведене сарадње Државно веће 
тужилаца је пружило активну помоћ приликом израде индекса реформе 
тужилаштва као дела низа „АBА ROLI” навода индикатора процене која 
свеобухватно врши анализу примарних учесника у правном систему једне земље, у 
овом случају Републике Србије. У извештају „АBА ROLI” је наведено да су се 
реформа правосуђа и промене одвијале под будним оком Европске комисије, 
пошто Србија тежи уласку у Европску унију. Приврженост Републичког јавног 
тужиоца и јавног тужилаштва истинској реформи била је тестирана услед многих 
стварних изазова на сузбијању криминала на националном и глобалном нивоу, и 
даље проверавана изазовима да се сачува суштинска самосталност, док у исто 
време постоји одговорност према јавности за доношење одлука у свим фазама 
кривичноправног континуума. Почетак иницијалног програма обуке за тужиоце и 
судије, који је координисан са Правосудном академијом, обећава и тежи 
обезбеђивању високог квалитета, усаглашеног приступа у припреми 
квалификованих кандидата за функције у правосуђу. У важној области 
међународне сарадње, повећани интерни капацитет и проактивност јавног 
тужилаштва, заједно са темељним правним оквиром се показао као веома ефикасан 
у одговарању на изазове у борби против криминала на глобалном нивоу.   

 
Представници Државног већа тужилаца су учествовали у раду „Венецијанске 

комисије“ у марту месецу 2011. године, поводом реформе правосудног и 
тужилачког система у Републици Србији. 

 
Државно веће тужилаца је активно учествовало у изради одговора на питања 

Европске комисије – Управе за проширења Европске Уније у више наврата током 
2011. године, у којим приликама су дати детаљни одговори на сва питања која су 
била од интереса за Европску комисију и Европску унију у процесу давања 
позитивног мишљења за кандидатуру Србије за приступање Европској Унији. У 
оквиру ових напора представници Државног већа тужилаца су учествовали у 
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такозваном „унапређеном дијалогу” између представника Европске Уније у 
Републици Србији и надлежних државних органа Републике Србије. 

 
Државно веће тужилаца је наставило активну сарадњу са мисијом ОЕБС-а у 

Републици Србији одржавањем сталних и редовних састанака као и организацијом 
заједничких радионица, семинара као и присуству догађајима који су од значаја за 
рад Већа и ОЕБС-а. У оквиру ових делатности усвојен је предлог сарадње између 
ОЕБС-а, Генералног тужилаштва Краљевине Шпаније и Државног већа тужилаца 
ради сарадње у изради нацрта Правилника о дисциплинском тужиоцу као и 
примени процедуре, те подршци успостављању система процене радног учинка 
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у Републици Србији.  

 
Представници Државног већа тужилаца су активно учествовали у свим 

пројектима Савета Европе који су били намењени подршци раду овог већа, у вези 
чега су организовани састанци као и радни разговори у вези тема које су биле од 
заједничког интереса. 

 
Државно веће тужилаца је наставило сарадњу и са ТАЈЕКС инструментом 

Европске комисије у виду учешћа и организовања разних семинара и обука како у 
земљи тако и у иностранству. 

 
 Дана 21. фебруара 2012. године одржана је радионица (Financial & Budget 
Management) на којој су учествовали чланови Државног већа тужилаца и 
Административне канцеларије Државног већа тужилаца са Стивом Џакобсоном и 
Мајком Робсоном.  
 
 Од јануара месеца 2012. године у оквиру Административне канцеларије 
Државног веће тужилаца формирана је писарница. Одлуком Државног већа  
тужилаца А бр. 427/12 од 12. јуна 2012. године образована је комисија за 
примопредају рачуноводствене документације између Министарства правде и 
Државног већа тужилаца. Комисија је образована са задатком да у складу се 
надлежношћу Државног већа тужилаца, прописану Законом о буџету Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 101/11), преузме целокупну документацију 
из Министарства правде у вези са закључком 05 Број: 119-2321/2012 од 05. априла 
2012. године и овлашћења број А 5/12 од 04. јануара 2012. године, а имајући у виду 
да је Државно веће тужилаца преузело надзор над потрошњом средстава буџета 
опредељених за рад јавних тужилаштава, а формиране су и одговарајуће 
финансијскеслужбе које прате и врше расподелу средстава на јавна тужилаштва.  
 
 У писарници Државног већа тужилаца, у периоду од јанура до јула 2012. 
године, примљено је 313 предмета заведених у ДВТР уписник, 26 предмета 
заведених у ПИ уписник, 113 предмета заведених у П уписник, и 702 предмета 
заведених у А уписник. Сви напред наведени предмети су обрађени или су у раду. 
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 У току 2012. године Државно веће тужилаца је проширило сарадњу са свим 
међународним организацијама и институцијама са којима је сарађивало и у 
претходном периоду. 
 
 Сарадња са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) се 
остварује у следећим пројектима: 
 

1. Пројекат подршке доношењу Правилника о дисциплинском поступку и 
дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, 
као и почетку рада дисциплинских органа Већа. 

2. Пројекат подршке изради коначног нацрта те примени Етичког Кодекса 
јавних тужилаштава. 

3. Пројекат израде Правилника за оцењивање први пут изабраних заменика 
јавних тужилаца. 

4. Пројекат успостављања Службе за подршку жртвама и сведоцима у 
кривичном поступку при Јавним тужилаштвима. 

5. Пројекат израде Плана интегритета Државног већа тужилаца. 
6. Пројекат подршке и унапређења капацитета Административне канцеларије 

Већа. 
7. Пројекат унапређења Интернет садржаја и презентације Већа као и 

унапређење јавних комункација са грађанима. 
 
  Одлуком Државног већа тужилаца А број 611/12  од 09. јула 2012. 
године формирана је радна група за израду Правилника о оцењивању први пут 
изабраних заменика јавних тужилаца у Републици Србији, која ће поступати у 
следећем саставу: Председник радне групе, Љубивоје Ђорђевић, јавни тужилац у 
Првом основном јавном тужилаштву у Београду, члан радне групе Данијела 
Синђелић, јавни тужилац у Другом основном јавног тужилаштву у Београду и члан 
радне групе Небојша Поповић, јавни тужилац у основном јавном тужилаштву у 
Сремској Митровици. 
 
 Државно веће тужилаца је продубило даљу сарадњу са Делегацијом 
Европске Уније у Србији, уз учешће Републичког јавног тужилаштва на пројектима 
ИПА 2008, 2010, 2012 и 2013. 
 ИПА 2008, унапређење процеса рада и транспарентности поступања јавних 
тужилаштава кроз примену информационих технологија. 
 ИПА 2010, Мрежа за сарадњу јавних тужилаштава у региону земаља 
Западног Балкана са делегираним тужиоцима из земаља ЕУ. При Републичком 
јавном тужилаштву се налази канцеларија Холандског државног тужилаштва. 
 ИПА 2012, проширење осавремењивања рада јавних тужилаштава кроз 
примену информационих технологија. 
 ИПА 2013, у плану. 
 
 Државно веће тужилаца је посебну пажњу посветило наставку сарадње са 
Канцеларијом Светске банке у Београду кроз неколико важних пројеката, од којих 
се највише истичу: 
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1. Пројекат подршке стратешком планирању и извршењу буџетских и 
финансијских надлежности Државног већа тужилаца уз повећање 
капацитета надлежних служби Већа у овој области. 

2. Пројекат израде наставка Стратегије реформе правосуђа за период 
2012. – 2017. године. 

3. Пројекат техничке анализе процеса рада у јавним тужилаштвима 
Републике Србије. 

 
 Амбасада Велике Британије у Београду уз подршку владе те земље је са 
Државним већем тужилаца наставило и проширило пројекте из 2011. године у 
следећим областима: 

1. Компаративне анализе и предлога израде нацрта Правилника за оцењивање 
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. 

2. Учешће у заједничком пројекту покретања Службе за подршку жртвама и 
сведоцима у кривичном поступку. 

3. Унапређењу административних капацитета канцеларије Већа са посебним 
освртом на управљање људских и финансијским ресурсима. 
 

 Амбасада Републике Француске у Републици Србији уз подршку 
Министарства правде Републике Француске и Државног правосудног већа заједно 
са Државним већем тужилаца је усагласило даљи рад на подршци успостављању 
дисциплинских органа већа. 
 
 Државно веће тужилаца почело је са израдом свог плана интегритета, 
обавезе предвиђене Законом о Агенцији за борбу против корупције, у складу са 
Смерницама за израду и спровођење плана интегритета које израђује Агенција за 
борбу против корупције. План интегритета је документ који је резултат 
самопроцесне изложености институције ризицима за настанак и развој корупције и 
других неправилности у циљу одржавања и унапређења интегритета институције. 
Израда плана интегритета се обавља у три фазе.  
 
 У првој фази, која је фаза припреме, руководилац институције доноси 
одлуку о изради и спровођењу плана интегритета и именује координатора, чланове 
радне групе и лице задужено за надзор. 
 
 Друга фаза се односи на процену и оцену постојећег стања изложености и 
отпорности радних процеса и односа у областима функционисања институције на 
ризике за настанак и развој етичких и професионално неприхватљивих поступака, 
коруптивних  поступака и корупције и других неправилности. 
 Завршна фаза предвиђена је предлагању мера и активности за побољшање 
интегритета институције.  
 
 Дана 06. марта 2012. године започело се са првом фазом израде плана 
интегритета, доношењем Одлуке о изради и спровођењу плана интегритета и 
именовањем чланова радне групе, А број 51/12 од 06. марта 2012. године. 
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 На наредном састанку радне групе, одржаној 23. априла 2012. године, 
припремљено је писмено обавештење за запослене о доношењу одлуке и 
спровођењу плана интегритета, као и ко су чланови радне групе. Чланови радне 
групе су преузели обавезу да запослене, у другој фази израде плана, упознају са 
обавезом и роком попуњавања упитника и корисничким именом за приступ.  
 
 Одржан је и састанак са представницима ОЕБС-а, не тему израде плана 
интегритета као и постигнутим договорима. 
 
 
 
                   ПРЕДСЕДНИК 
              ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 
                  Загорка Доловац 


