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  Сагласно вашем допису 72 број 021-1106/2014 од 05.02.2014. године 
достављамо вам извештај о оствареним мерама и активностима из Акционог плана: 
 
 3.4.1.1. Група за буџет јавних тужилаштава, израдила је студије реалних 
потреба јавних тужилаштава услед примене новог Законика о кривичном поступку, 
као и студију реалних потреба због примене новог Закона о седиштима и 
подручјима судова и јавних тужилаштава, који је ступио  на снагу 1. јануара 2014. 
године. У складу са наведеним припремљени су финансијски планови за сва јавна 
тужилаштва који су индиректни корисници буџета. 
 У циљу јачања капацитета буџетског одељења организоване су 
континуиране обуке за запослене у оквиру Групе за планирање буџета. 
 Група за буџет јавних тужилаштава, је у септембру 2013. године прикупила 
предлоге финансијских планова од индиректних буџетских корисника, а октобра 
2013. године, у складу са упутством Министарства финансија, израдила предлог 
финансијског плана за Државно веће тужилаца и јавна тужаилаштва за 2014. 
годину. 
 Државно веће тужилаца је сагласно нацрту кадровског плана за 2014. 
годину, који је усвојен од стране Министарства финансија, израдило нацрт 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
административној канцеларији Већа којим је предвиђено јачање административних 
капацитета канцеларије. Нацртом Правилника  предвиђена су нова радна места која 
се односе на статус носилаца јавнотужилачке функције, буџет јавних тужилаштава 
и рачуноводствено-финансијске послове у административној канцеларији. У 



наредном периоду, по усвајању наведеног Правилника Државно веће тужилаца 
доставиће вам исти. 
 Ради попуњавања капацитета административне канцеларије Државног већа 
тужилаца расписан је јавни конкурс за попуњавање извршилачког  радног места, 
руководилац групе за рачуноводствено-финансијске послове, који је објављен у 
„Службеном гласнику РС”, број 93/13 од 25. октобра 2013. године. Конкурсна 
комисија је дана 15. новембра 2013. године обавила разговор са кандидатима који 
су се пријавили на јавни конкурс. Донета је одлука по конкурсу и једно лице је 
засновало радни однос на радном месту руководилац групе за рачуноводствено-
финансијске послове. 
 
 3.4.1.2. Имајући у виду да су Закон о изменама и допунама Закона  о јавном 
тужилаштву као и Закон о подручјима и седиштима судова и јавних тужилаштава 
усвојени и ступили на снагу, биће формирана радна група за дефинисање јасних 
критеријума за избор менаџера као и израду Правилника о систематизацији радних 
места дана. 
 
 3.4.1.3. Запослени у Административној канцеларији укључени су у семинаре 
и едукације на основу ad hoc планова. У складу са потребама административне 
канцеларије израђена је анализа потреба за стручним усавршавањем запослених у  
канцеларији Државног већа тужилаца и иста је  достављена Правосудној академији, 
а ради израде програма обуке. За спровођење плана обуке запослених одговорни 
субјект је Правосудна академија и једино њој је као носиоцу мере а у складу са 
потребама предвиђено је да се определи износ од 300.000 динара по обуци најмање. 
 
 3.4.1.4. Транспарентност података о финансирању ДВТ-а биће обезбеђена у 
периоду како је то наведено акционим планом имајући у виду да је у току 
објављивање података на сајту ДВТ, као и да су у току договори са USAID-ом у 
вези уређења сајта Државног већа тужилаца. Законом о буџетском систему и 
Правилником о састављању, извештавању буџетских корисника прописано је да се 
финансијски извештаји објављују квартално и годишње. 
 
 3.4.2.5. Радна група формирана за доношење нацрта Правилника о 
вредновању рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, доставила је Нацрт 
правилника Државном већу тужилаца дана 17. јануара 2013. године на упознавање 
и даље одлучивање. Наведени нацрт достављен је на мишљење Генералном 
директорату за проширење ЕУ и делегацији ЕУ у Републици Србији. По пријему 
сугестија радна група је у периоду од 10. до 12. јуна 2013. године, одржала радне 
састанке и сачинила коначну верзију Нацрта правилника о вредновању рада јавних 
тужилаца и заменика усвајајући коментаре и примедбе достављене од стране 
Европске комисије, ОЕБС-а и јавних тужилаштава у Републици Србији. Радна 
верзија Нацрта завршена је 14. јуна 2013. године, након чега је 18. јуна 2013. 
године достављена Удружењу јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца као и 
свим јавним тужилаштвима у Републици Србији како би се изјаснили и дали 
препоруке. Иста је постављена и на сајт Државног већа тужилаца. Државно веће 
тужилаца израдило је и завршни нацрт Упутства за тумачење и примену  
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Правилника о вредновању рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца који 
је достављен делегацији ЕУ у Београду, Директорату за проширење ЕУ у Бриселу 
као и свим јавним тужилаштвима у Републици Србији и струковном удружењу. 
Нацрт Упутства објављен је и на сајту Државног већа тужилаца. 
  Дана 28.06.2013. године, у просторијама Апелационог јавног тужилаштва у 
Крагујевцу, у сарадњи са ОЕБС-ом одржала се стручна расправа – округли сто, са 
циљем упознавања носилаца јавнотужилачке функције са Нацртом правилника о 
вредновању рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. Округли сто, на 
исту тему, одржан је 18. септембра 2013. године у просторијама Апелационог 
јавног тужилаштва у Нишу, као и 23. септембра 2013. године, у просторијама 
Правосудне академије за носиоце јавнотужилачких функција са подручја 
Апелационог јавног тужилаштва у Београду и Апелационог јавног тужилаштва у 
Новом Саду. 
  Веће је дана  26.06.2013. године, донело одлуку којом је формирано радно 
тело за израду Правилника за вредновање сложености и тежине предмета у јавним 
тужилаштвима у Републици Србији. Дана 17.10.2013. године, у организацији Већа 
и ОЕБС-а, одржана је презентација поводом израде Правилника за вредновање 
сложености и тежине предмета у јавним тужилаштвима у Републици Србији. 
Специјални гост био је Томас Готвалд, заменик шефа одељења директората за 
управљање  и координацију у Министарству правде Републике Аустрије. 
 Дана 20. децембра 2013 године Директорату за проширење Европске 
Комисије је послат на мишљење нацрт Правилника о вредновању рада јавних 
тужилаца и заменика јавних тужилаца, заједно са нацртом Упутства за примену 
Правилника, које мишљење очекујемо ради финализације текста и усвајања истог, 
у складу са Заједничким правним тековинама Е.У. 
 Радна група је интензивирала рад на изради Правилника о вредновању рада 
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и одржани су састанци дана 29.01, 
12.02 и 19.02.2014. године. Правилник је у завршној фази израде и у њега су 
инкорпориране нове измене Законика о кривичном поступку.  
   

3.4.2.6.  Законом о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву у 
члану 13. прописано је да при предлагању и избору кандидата за јавнотужилачку 
функцију Државно веће тужилаца саставља ранг листу кандидата на основу 
стручности, оспособљености и достојности кандидата, а према критеријумима и 
мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности које прописује 
Државно веће тужилаца, у складу са законом. Ранг листа се објављује на интернет 
страници Државног већа тужилаца.  

Приликом избора и предлагања кандидата за јавнотужилачку функцију 
забрањена је дискриминација по било ком основу. Државно веће тужилаца 
образлаже предлог и одлуку о избору кандидата за јавнотужилачку функцију. 
Законом о јавном тужилаштву чланом 78. прописано је да избор јавних тужилаца 
као и заменика јавних тужилаца оглашава Државно веће тужилаца у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ и другом средству јавног обавештавања које покрива 
територију целе Републике Србије, а осим наведеног одлуку о избору кандидата 
Државно веће тужилаца објављивало је и на свом сајту. Мера под наведеним 
бројем опредељена је као трајна тако да тренутно по огласу које је објавило 
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Државно веће тужилаца у „Службеном гласнику РС“ број 2 од 10.01.2014. године 
оглас је у току.  

На сајту Државног већа тужилаца објављена су имена и презимена 
кандидата који су се пријавили на напред наведени оглас. 
 
  3.4.2.7. Након усвајања Правилника о дисциплинском поступку и 
дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, на 
седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 20.05.2013. године, 
именовани су дисциплински органи и то: Дисциплински тужилац и заменици 
Дисциплинског тужиоца, председник Дисциплинске комисије као и чланови 
Дисциплинске комисије и заменици чланова Дисциплинске комисије. Исти су 
започели са радом у просторијама Државног већа тужилаца, с обзиром да, сагласно 
члану 15. Закона о Државном већу тужилаца представљају стално радно тело Већа. 
  Посебно напомињемо да Дисциплински тужилац и његови заменици током 
вођења дисциплинског поступка имају право на умањење норме у матичном јавном 
тужилаштву што Државно веће тужилаца одобрава посебном одлуком на предлог 
Дисциплинског тужиоца.  
  Дисциплински тужилац има право на потпуно умањење норме док заменици 
Дисциплинског тужиоца имају право на умањење норме од најмање 50%, које 
умањење може бити повећано на основу образложене одлуке Дисциплинског 
тужиоца. Државно веће тужилаца донело је одлуку да се Дисциплинском тужиоцу 
потпуно умањи норма. 
  Пре формирања дисциплинских органа, Административној канцеларији 
достављане су представке од стране грађана и других лица, а у вези евентуалних 
пропуста у раду носилаца јавнотужилачке функције. Имајући у виду да је највећи 
број представки представљао притужбе на рад, исте су се, сходно чл. 72. и 73. 
Правилника о управи у јавним тужилаштвима, прослеђивале надлежном 
непосредном тужиоцу, у којим случајевима су нас, након провера из матичних 
тужилаштава, обавештавали о основаности, односно неоснованости притужбе, као 
и да ли постоје елементи за вођење дисциплинског поступка. 
  У временском периоду од 20.05 до 11.02.2014.године, у 50 предмета поднета 
је дисциплинска пријава, од тога у 29 предмета дисциплинска пријава је одбачена 
јер није било елемената дициплинског прекршаја. У 18 предмета је у току поступак 
провере постојања елемената дисциплинског поступка, а у 3 предмета поднет је 
предлог ѕа вођење дисциплинског поступка. 
 У четвртом поглављу Етичког кодекса под називом Одговорност за кршење 
Етичког кодекса утврђена су значајна кршења, а која представљају вољно тешко 
или учестало нарушавање самосталности, непристрасности, поштовања права, 
одговорности и бриге за професионалне дужности, професионализма и 
достојанствености, сходно одредбама овог кодекса. 
 Одредбе Етичког кодекса не искључују одговорност јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца на основу Закона о јавном тужилаштву и Закона о 
Државном већу тужилаца и Правилника о дисциплинском поступку и 
дисциплинској одговорности. 
 На седници Већа која је одржана дана 10.01.2014. године донета је одлука о 
формирању радне групе које ће радити на усавршавању Правилника о 
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дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца као и Етичког кодекса. 
  
 3.4.2.8. Законом о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву није 
обухваћена наведена измена, а у смислу шта се треба сматрати тајном у Закону о 
јавном тужилаштву, а у складу са Законом о тајности података и Закону о Агенцији 
за борбу против корупције, те ће у наредном периоду, Државно веће тужилаца, 
урадити анализе о томе који подаци би требало да се сматрају тајним у личном 
листу.  
 Транспарентност података из праксе дисциплинских органа Државног већа 
тужилаца који се односи на број пријава, врсте повреда, врсте и броја одлука, рока 
у којим су решене, биће обезбеђена у периоду како је то наведено акционим 
планом имајући у виду да је у току објављивање података на сајту ДВТ, при чему 
су у току и договори са USAID-ом, а у вези уређивања сајта Државног већа 
тужилаца. Статистички подаци и пракса поступања дисциплинских органа 
Државног већа тужилаца, који се односе на број пријава и број одлука постаљени 
су на сајт Већа и налазе се у Информатору о раду Већа. 
 Сарадња са Повереником за информације од јавног значаја, као и 
Министраством правде и државне управе је професионална и коректна. 
 
  3.4.3.4. У циљу спровођења наведене мере Републичко јавно тужилаштво  и 
Државно веће тужилаца израдило је анализу потреба за повећањем броја заменика 
јавних тужилаца и за јачање капацитета. Израда Анализе потреба сачињене на 
основу следећих критеријума: 
 

1. Укупног број заменика предвиђен одлуком Државног већа тужилаца о 
броју заменика јавних тужилаца од 2.12.2013. године, 

2. Укупног броја заменика јавних тужилаца у Тужилаштву за организовани 
криминал и вишим јавним тужилаштвима; 

3. Укупног броја заменика који сада поступају у коруптивним предметима 
(садашње стање) и изражених потреба; 

4. Укупног броја предмета и лица по којима тужилаштво поступа (анализа 
за период од 3 године од 2011. до 2013. године; 

5. Структура предмета, 
6. Трајање поступка; 
7. Досадашња примена посебних доказних радњи; 
8. Права и обавезе јавних тужилаца на основу Законика о кривичном 

поступку („Службени гласник РС“ бр. 72/11… 45/13). 
 
   1. Републичко јавно тужилаштво и Државно веће тужилаца су од трећег 
квартала 2012. године отпочели системске анализе ради техничке припреме за 
отпочињање примене новог Законика о кривичном поступку. 
 С тим у вези предузете су опсежне анализе људског, материјалног и 
финансијског стања у 65 јавних тужилаштава и то апелационим, вишим и 
основним, имајући у виду да су тужилаштва за организовани криминал и ратне 
злочине отпочели примену новог Законика 15. јануара 2012. године. 

 5



 Посебна анализа је спроведена на основу процена самих јавних тужилаца о 
оптималном броју заменика јавних тужилаца за испуњење нових овлашћења и 
обавеза сходно новом Законику у току целог предистражног кривичног и 
кривичног поступка, дакле, од иницијалног акта до правноснажне пресуде, имајући 
при томе у виду одређене постојеће параметре као што су број судија који су 
поступали у истражној материји, прилив предмета у трогодишњем периоду, те 
врсту предмета. 
 На основу тако извршених анализа, утврђено је да постоји потреба за 
повећањем укупног броја заменика јавних тужилаца ради примене новог Законика 
о кривичном поступку, и то за 58 заменика јавних тужилаца у вишим јавним 
тужилаштвима и за 182 заменика јавних тужилаца у основним јавним 
тужилаштвима, са пратећим повећањем броја потребног тужлачког особља. 
 Након одржаних састанака заједничке Радне групе Министарства правде и 
државне управе, Државног већа тужилаца и Високог савета судства за примену 
новог Законика о кривичном поступку, констатовано је да због отежаних 
економских услова и буџетских ограничења Републике Србије за 2014. годину, није 
реално очекивати да ће Министарство финансија одобрити такво повећање радне 
снаге, већ да је вероватније да је могуће постепено повећање наведених радних 
места, и то у три наврата: до краја четвртог квартала 2013, до половине 2014. и до 
краја 2014. године. 
 Сходно томе, Државно веће тужилаца дана 2.12.2013. године донело је 
Одлуку о броју заменика јавних тужилаца којом је повећан број заменика јавних 
тужилаца за 43, односно за 12 заменика тужиоца у вишим тужилаштвима и 31 у 
основним тужилаштвима. Тако је повећан укупан број заменика у вишим јавним 
тужилаштвима у којима су и формирана одељења за борбу против корупције и то за 
6 у Вишем јавном тужилаштву у Београду и за по 2 у Вишим јавним тужилаштвима 
у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. 
 Сходно наведеној одлуци, новом систематизацијом предвиђен је укупно 741 
заменик јавног тужиоца. Од тог броја, за сада изабрано је 654 заменика. 
 
 

I   Тужилаштво за организовани криминал 
 

 На основу Закона о организацији и надлежности државних органа о 
сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких 
кривичних дела, Тужилаштво за организовани криминал надлежно је за „високу 
корупцију“ и тешких и сложених кривичних дела корупције (чл. 2. ст. 1. тач. 3. и 4. 
напред наведеног Закона). 
 
 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.   Систематизовано 25 заменика јавних тужилаца.  
 
3.    Попуњено 18 (избором и упућивањем на рад). 
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- Сви заменици поступају у коруптивним предметима. 
 
-     Изражена потреба за повећањем од 10% 
 
4.   Анализа предмета:  

 
2011. година 
- укупан број предмета – 27,  од тога коруптивних 12 (44,44%) 
- укупан број пријављених лица – 274, од тога коруптивних 111 (40,51%). 
  
 2012. година 
-   укупан број предмета - 29 од тога коруптивних 12 (41,38%),  
-   укупан број пријављених лица - 264, од тога за коруптивних 133 (50,38%). 
 
 2013. година 
-  укупан број предмета - 25 од тога коруптивних 21 (84%),  
-  укупан број пријављених лица - 171 од тога коруптивних 106 (61,99%). 

 
 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године  99% за кривично дело злоупотреба службеног положаја 
       из чл. 359. КЗ,  
 
-      2012. године у свим случајевима – 100% због наведеног кривичног дела,  
 
- 2013. године 67,92% за кривично дело злоупотреба службеног положаја 

из чл. 359. КЗ и 31,13% за кривично дело из чл. 234. КЗ (у складу са 
Законом о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и 
других посебно тешких кривичних дела и Кривичног законика). 

 
 II Виша јавна тужилаштва која имају посебно Одељење за борбу против 
                корупције: 
 
 Више јавно тужилаштво Београд 
 
 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.   Систематизовано 50 заменика јавних тужилаца.  
 
3.   Попуњено 44  
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- У Посебном одељењу за борбу против корупције распоређено је 6 
заменика 

 
- Изражена је потреба за повећањем 4 заменика за поступање у Одељењу за 
борбу против корупције. 
 
- У односу на просечан број предмета и пријављених лица у извештајном 
периоду сразмерно би требало да поступа 16 заменика јавног тужиоца. 

 
4. Анализа предмета:  

 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  1054, од тога коруптивних 380 (36,05%),  
- укупан број пријављених лица - 2030 од тога коруптивних 530 (26,11%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 1403  од тога коруптивних 450 (32,07%),    
- укупан број пријављених лица - 1944 од тога коруптивних 690 (35,49%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 1141 од тога коруптивних 367 (32,16%),  
- укупан број пријављених лица - 2003 од тога коруптивних 630 (31,45%) 
 

 5.. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 76,04% за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 21,13%. за 
кривично дело из чл. 360. КЗ  
 
- 2012. године 80%,за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 16,67%.за кривично 
дело из чл. 360. КЗ  
 
-  2013. године 68,10% за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 29,68% за кривично 
дело из чл. 360. КЗ  

 
Више јавно тужилаштво Нови Сад 

 
 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.  Систематизовано 13 заменика јавних тужилаца.  
 
3.   Попуњено 11  
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- У Посебном одељењу за борбу против корупције распоређено је 3 
заменика. 

 
Изражена је потреба за повећањем 4 заменика за поступање у Одељењу за 
борбу против корупције. 
 
У односу на просечан број предмета и пријављених лица у извештајном 
периоду сразмерно би требало да поступа 4 заменика јавног тужиоца. 
 
4.. Анализа предмета:  

 
2011. годинa 
- укупан број предмета - 621 од тога коруптивних 258 (41,55%)  
 - укупан број пријављених лица 2174, од тога коруптивних 496 (22,82%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета – 587 од тога коруптивних 201 (34,24%) 
  - укупан број пријављених лица 1168 од тога коруптивних 396 (33,90%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета – 554 од тога коруптивних  180 (32,49%) 
- укупан број пријављених лица – 1159 од тога коруптивних 384 (33,13%)  
 

 5.. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 73,79% за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 24,40% за 

кривично дело из чл. 360. КЗ. 
 
- 2012. године 66,92% за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 28,03% за 

кривично дело из чл. 360. КЗ. 
 
- 2013. године 45,57% због кривичног дела из чл. 359. КЗ, а 44,01% за 

кривично дело из чл. 360. КЗ. 
 
Више јавно тужилаштво у Крагујевацу 

 
 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.   Систематизовано 7 заменика јавних тужилаца.  
 
3.   Попуњено 7 
 
У Посебном одељењу за борбу против корупције распоређено је 3 заменика. 
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Изражена је потреба за повећањем 2 заменика за поступање у Одељењу за 
борбу против корупције. 

 
У односу на просечан број предмета и пријављених лица у извештајном 
периоду с размерно би требало да поступа 3 заменика јавног тужиоца. 

 
4. Анализа предмета:  
 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  172 од тога коруптивних 48 (27,91%), 
 - укупан број пријављених лица - 332 од тога коруптивних 113 (34,94%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 207 од тога коруптивних 104 (50,24%),   
 - укупан број пријављених лица - 425 од тога коруптивних 182 (42,82%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 183 од тога коруптивних 86 (46,99%),  
- укупан број пријављених лица - 363 од тога коруптивних 102 (28,10%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 69,91% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 21,24% за 

кривично дело из чл. 359. КЗ 
 
- 2012. године 54,40% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 37,36% за 

кривично дело чл. 359. КЗ.  
 
- 2013. године 83,33% због кривичног дела из чл. 360. КЗ, а 11,76% за 

кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 
Више јавно тужилаштво у  Нишу 

 
 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.   Систематизовано 12 заменика јавних тужилаца.  
 
3.   Попуњено 11 
 
У Посебном одељењу за борбу против корупције распоређено је 3 заменика. 
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Изражена је потреба за повећањем 3 заменика за поступање у Одељењу за 
борбу против корупције. 

 
У односу на просечан број предмета и пријављених лица у извештајном 
периоду сразмерно би требало да поступа 10 заменика јаног тужиоца. 

 
4. Анализа предмета:  
 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  319 од тога коруптивних 276 (86,52%), 
 - укупан број пријављених лица - 717 од тога коруптивних 388 (54,11%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 318 од тога коруптивних 235 (73,90%),   
 - укупан број пријављених лица - 557 од тога коруптивних 312 (56,01%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 310 од тога коруптивних 129 (41,61%),  
- укупан број пријављених лица -454 од тога коруптивних 248 (54,63%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 69,07% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 25,52% за 

кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 
- 2012. године 75,00% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 20,19% за 

кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 
- 2013. године 77,82% због кривичног дела из чл. 360. КЗ,  а 9,68% за 

кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 
III  Виша јавна тужилаштва која немају посебно Одељење за борбу  
       против корупције: 

 
 Подручје Апелационог јавног тужилаштва Београд: 
 

Више јавно тужилаштво у Ваљеву 
 
 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.     Систематизовано 3 заменика јавних тужилаца.  
 
3. Попуњено 3 
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-     Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима 
 
4. Анализа предмета:  

 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  136 од тога коруптивних 51 (37,5%), 
 - укупан број пријављених лица - 274 од тога коруптивних 114 (41,61%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 146 од тога коруптивних 71 (48,63%),   
 - укупан број пријављених лица -229 од тога коруптивних 100 (43,67%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 114 од тога коруптивних 53(46,49%),  
- укупан број пријављених лица - 198 од тога коруптивних 95 (47,98%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 56,14% за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 37,72% за 

кривично дело из чл. 360. КЗ. 
 
- 2012. године 50%  за кривично дело из чл. 360. КЗ – 36,00% за кривично 

дело чл. 359. КЗ. 
 
- 2013. године 66,32% због кривичног дела из чл. 360. КЗ  и 23,16% за 

кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 
Више јавно тужилаштво у  Панчеву 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.     Систематизовано 5 заменика јавних тужилаца.  
 
3. Попуњено 4 

 
- Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима,  
      изражена је потреба за повећањем 2 заменика јавног тужиоца 
 
4.. Анализа предмета:  
 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  134 од тога коруптивних 29 (21,64%), 
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 - укупан број пријављених лица - 255 од тога коруптивних 87 (34,12%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 131 од тога коруптивних 9 (6,87%),   
 - укупан број пријављених лица - 234 од тога коруптивних 20 (8,55%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 125 од тога коруптивних 16 (12,80%),  
- укупан број пријављених лица - 222 од тога коруптивних 40 (18,02%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 95,40% за кривично дело из чл. 359. КЗ, 
  
- 2012. године 100%  за кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 
- 2013. године 55% због кривичног дела из чл. 359. КЗ. 
 
Више јавно тужилаштво у Смедереву 

 
 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.     Систематизовано 4 заменика јавних тужилаца.  
 
3. Попуњено 4 

 
-     Два заменика јавног тужиоца поступају у коруптивним предметима 
 
4. Анализа предмета:  

 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  70 од тога коруптивних 3 (4,29%), 
 - укупан број пријављених лица - 195 од тога коруптивних 4 (2,05%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 69 од тога коруптивних 6 (8,70%),   
 - укупан број пријављених лица - 331 од тога коруптивних 8 (2,42%) 
 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 66 од тога коруптивних 7 (10,61%),  
- укупан број пријављених лица - 251 од тога коруптивних 12 (4,78%) 
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 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 75% за кривично дело из чл. 367. КЗ, и 25% за кривично 
       дело из чл. 359. КЗ. 
 
- 2012. године 62,50%  за кривично дело из чл. 368. КЗ, а 25,% за кривично 

дело чл. 359. КЗ. 
 
- 2013. године 41,67% због кривичног дела из чл. 360. КЗ, а 25% за 

кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 

Подручје Апелационог јавног тужилаштва Нови Сад 
 
Више јавно тужилаштво у  Суботици 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.     Систематизовано 4 заменика јавних тужилаца.  
 
2. Попуњено 4 

 
- Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима,  
       
4. Анализа предмета:  
 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  122 од тога коруптивних 33 (27,05%), 
 - укупан број пријављених лица - 193 од тога коруптивних 54 (27,98%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 130 од тога коруптивних 24 (18,46%),   
 - укупан број пријављених лица - 200 од тога коруптивних 44 (22%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 144 од тога коруптивних 39 (27,08%),  
- укупан број пријављених лица - 240 од тога коруптивних 62 (25,83%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило у току: 
 
- 2011. године 53,70% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 44,44% за 

кривично дело из чл. 359. КЗ. 
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- 2012. године 63,64%  за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 29,55% за 

кривично дело из чл. 360. КЗ. 
 
- 2013. године 32,26% због кривичног дела из чл. 360. КЗ, а 22,58% за 

кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 

Више јавно тужилаштво у  Сомбору 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.    Систематизовано 3 заменика јавних тужилаца.  
 
3. Попуњено 3 

 
- Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима,  
   изражена је потреба за повећањем 1 заменика јавног тужиоца 
 
4. Анализа предмета:  

 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  132 од тога коруптивних 11 (8,33%), 
 - укупан број пријављених лица - 216 од тога коруптивних 21 (9,72%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 146 од тога коруптивних 8 (5,48%),   
 - укупан број пријављених лица - 203 од тога коруптивних 13 (6,40%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 122 од тога коруптивних 2 (1,64%),  
- укупан број пријављених лица - 192 од тога коруптивних 4 (2,08%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 57,14% за кривично дело из чл. 359. КЗ, 
  
- 2012. године 53,85%  за кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 
- 2013. године 75% за кривично дело из чл. 234. КЗ. 

 
Више јавно тужилаштво у  Зрењанину 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
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                2.12.2013. године је: 
 
2.    Систематизовано 3 заменика јавних тужилаца.  
 
3. Попуњено 3 

 
Два заменика поступају у предметима са коруптивним елементима 

            Изражена је потреба за повећањем 2 заменика јавног тужиоца 
 
4. Анализа предмета:   

 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  243 од тога коруптивних 15 (6,17%), 
 - укупан број пријављених лица - 425 од тога коруптивних 52 (12,24%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 194 од тога коруптивних 5 (2,58%),   
 - укупан број пријављених лица - 304 од тога коруптивних 28 (9,21%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 173 од тога коруптивних 3 (1,73%),  
- укупан број пријављених лица - 290 од тога коруптивних 19 (0,34%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 86,54% за кривично дело из чл. 359. КЗ, 
  
- 2012. године 42,86% за кривично дело из чл. 367. КЗ, а 35,71% за кривично 
дело из чл. 359. КЗ. 
 
- 2013. године 78,95 због кривичног дела из чл. 368. КЗ, а 10,53% за 
кривично дело из чл. 359. КЗ. 

 
Више јавно тужилаштво у  Сремској Митровици 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.    Систематизовано 6 заменика јавних тужилаца.  
 
3.     Попуњено 6 

 
Три заменика поступају у предметима са коруптивним елементима      
Изражена је потреба за повећањем 2 заменика јавног тужиоца 
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4. Анализа предмета:  

 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  191 од тога коруптивних 119 (62,3%), 
 - укупан број пријављених лица - 356 од тога коруптивних 151 (42,42%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 157 од тога коруптивних 67 (42,68%),   
 - укупан број пријављених лица - 233 од тога коруптивних 79 (33,91%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 141 од тога коруптивних 45 (31,91%),  
- укупан број пријављених лица - 283 од тога коруптивних 66 (23,32%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 53,64% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 39,07% за кривично 
дело из чл. 359. КЗ. 
  
- 2012. године 60,76% за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 34,18% за кривично 
дело из чл. 360. КЗ. 
 
- 2013. године 57,58% због кривичног дела из чл. 359. КЗ, а 37,88% за 
кривично дело из чл. 360. КЗ. 

 
Више јавно тужилаштво у  Шапцу 

 
 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.     Систематизовано 8 заменика јавних тужилаца.  
 
3.   Попуњено 8 

 
-     Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима 
 
4. Анализа предмета:  

 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  244 од тога коруптивних 91 (40,63%), 
 - укупан број пријављених лица - 430 од тога коруптивних 169 (39,30%) 
 
 2012. година 
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- укупан број предмета - 203 од тога коруптивних 80 (39,41%),   
 - укупан број пријављених лица - 348 од тога коруптивних 134 (38,51%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 177 од тога коруптивних 52 (29,38%),  
- укупан број пријављених лица - 297 од тога коруптивних 96 (32,32%) 
 

 5.  Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 65,09% за кривично дело из чл. 360. КЗ, и 29,59% за кривично  
дело из чл. 359. КЗ. 
 
- 2012. године 52,24% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 35,07,% за кривично 
дело чл. 359. КЗ. 
 
- 2013. године 37,50% због кривичног дела из чл. 360. КЗ  и 27,08 за 
кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 
 
Подручје Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу 
 
Више јавно тужилаштво у Пожаревцу 

 
 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.   Систематизовано 6 заменика јавних тужилаца.  
 
3. Попуњено 6 

 
-  Три заменика поступају у коруптивним предметима 
 
4.  Анализа предмета:  

 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  67 од тога коруптивних 52 (71,61%), 
 - укупан број пријављених лица - 106 од тога коруптивних 57 (53,77%) 
 
  
2012. година 
- укупан број предмета - 71 од тога коруптивних 11 (14,29%),   
 - укупан број пријављених лица - 107 од тога коруптивних 11 (10,28%) 
 
2013. година 
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- укупнан број предмета - 64 од тога коруптивних 19 (29,69%),  
- укупан број пријављених лица - 98 од тога коруптивних 19 (19,39%) 
 

 5.  Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 59,65% за кривично дело из чл. 359. КЗ 
 
- 2012. године 81.82%  за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 18,18% за кривично 
дело чл. 364. КЗ. 
 
- 2013. године 47,37% због кривичног дела из чл. 359. КЗ, а 21,05% за 
кривично дело из чл. 367. КЗ. 
 
Више јавно тужилаштво у  Јагодини 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.     Систематизовано 6 заменика јавних тужилаца.  
 
3.   Попуњено 6 

 
Два заменика јавног тужиоца поступају у предметима са коруптивним 
елементима. 
 
4.   Анализа предмета:  
 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  150 од тога коруптивних 66 (44%), 
 - укупан број пријављених лица - 288 од тога коруптивних 114 (39,58%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 149 од тога коруптивних 54 (36,24%),   
 - укупан број пријављених лица - 262 од тога коруптивних 90 (34,35%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 103 од тога коруптивних 45 (43,69%),  
- укупан број пријављених лица - 203 од тога коруптивних 97 (47,78%) 
 

 5.  Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
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- 2011. године 55,26% за кривично дело из чл. 360. КЗ и 36,84% за кривично 
дело из чл. 359. КЗ. 
  
- 2012. године 67,78%  за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 30% за кривично 
дело из чл. 360. КЗ. 
 
- 2013. године 46,39% због кривичног дела из чл. 359. КЗ, а 43,30% за 
кривично дело из чл. 360. КЗ. 
 
Више јавно тужилаштво у  Крушевцу 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.   Систематизовано 4 заменика јавних тужилаца.  
 
3.  Попуњено 3 

 
Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима,  
 
4.  Анализа предмета:  
2011. годинa 
- укупан број предмета -  144 од тога коруптивних 19 (13,91%), 
 - укупан број пријављених лица - 282 од тога коруптивних 43 (15,25%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 133 од тога коруптивних 21 (15,79%),   
 - укупан број пријављених лица - 271 од тога коруптивних 72 (26,57%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 91 од тога коруптивних 1 (1,1%),  
- укупан број пријављених лица - 174 од тога коруптивних 2 (1,15%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 95,35% за кривично дело из чл. 359. КЗ, 
  
- 2012. године 55,56% за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 12,50% за кривично 
дело из чл. 367. КЗ. 
 
- 2013. године 100% због кривичног дела из чл. 360. КЗ. 

 
Више јавно тужилаштво у  Краљеву 
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 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.    Систематизовано 5 заменика јавних тужилаца.  
 
3. Попуњено 5 

 
Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима,  
 
4.   Анализа предмета:  

 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  132 од тога коруптивних 58 (43,94%), 
 - укупан број пријављених лица - 255 од тога коруптивних 90 (35,29%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 214 од тога коруптивних 47 (21,96%),   
 - укупан број пријављених лица - 378 од тога коруптивних 75 (19,84%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 102 од тога коруптивних 24 (23,53%),  
- укупан број пријављених лица - 203 од тога коруптивних 76 (37,44%) 
 

 5.  Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
4. 2011. године 63,33% за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 22,22% за 

кривично дело из чл. 360. КЗ, 
  
5. 2012. године 69,33%  за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 16% за кривично 

дело из чл. 367. КЗ. 
 
6. 2013. године 32,89% због кривичног дела из чл. 359. КЗ, а 26,32% за 

кривично дело из чл. 367. 
 
Више јавно тужилаштво у  Новом Пазару 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.   Систематизовано 5 заменика јавних тужилаца.  
 
3. Попуњено 4 

 
Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима,  
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4.  Анализа предмета:  

 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  151 од тога коруптивних 18 (11,92%), 
 - укупан број пријављених лица - 256 од тога коруптивних 36 (14,06%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета -162 од тога коруптивних 16 (9,88%),   
 - укупан број пријављених лица - 278 од тога коруптивних 37 (13,31%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 104 од тога коруптивних 22 (21,15%),  
- укупан број пријављених лица - 172 од тога коруптивних 29 (16,86%) 
 

 5.. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 63,89% за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 27,78% за 

кривично  дело из чл. 367. КЗ. 
  
- 2012. године 62,16% за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 16,22% за кривично 
дело из чл. 367. КЗ. 
 
- 2013. године 62,07% због кривичног дела из чл. 359. КЗ и 24,14% за 
кривично дело из чл. 360. КЗ. 

  
Више јавно тужилаштво у  Чачку 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.    Систематизовано 3 заменика јавних тужилаца.  
 
3. Попуњено 2 

 
Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима,  
 
4.   Анализа предмета:  
 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  76 од тога коруптивних 11 (14,47%), 
 - укупан број пријављених лица - 168 од тога коруптивних 37 (22,02%) 
 
 2012. година 
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- укупан број предмета - 87 од тога коруптивних 27 (31,03%),   
 - укупан број пријављених лица - 144 од тога коруптивних 55 (38,19%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 65 од тога коруптивних 14 (21,54%),  
- укупан број пријављених лица - 131 од тога коруптивних 41 (31,3%) 
 

 5.  Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 100% за кривично дело из чл. 359. КЗ, 
  
- 2012. године 74,55%  за кривично дело из чл. 359. КЗ и 25,45% за кривично 
дело из чл. 360. КЗ. 
 
- 2013. године 48,78% због кривичног дела из чл. 359. КЗ и 26,83% за 
кривично дело из чл. 360. КЗ. 
 
Више јавно тужилаштво у Ужицу 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.    Систематизовано 4 заменика јавних тужилаца.  
 
3. Попуњено 4 

 
Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима,  
 
4.   Анализа предмета:  
 
2011. годинa 
- укупан број предмета - 137 од тога коруптивних 26 (18,98%), 
 - укупан број пријављених лица - 262 од тога коруптивних 51 (19,47%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 114 од тога коруптивних 37 (32,46%),   
 - укупан број пријављених лица - 194 од тога коруптивних 62 (31,96%) 
 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 112 од тога коруптивних 49 (43,75%),  
- укупан број пријављених лица - 202 од тога коруптивних 65 (32,18%) 
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 5.  Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 66,67% за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 27,45% за кривично 
дело из чл. 360. КЗ, 
  
- 2012. године 54,84% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 27,42% за кривично 
дело из чл. 359. КЗ. 
 
- 2013. године 72,31% због кривичног дела из чл. 360. КЗ, а 13,89% за  
кривично дело из чл. 359. КЗ. 

 
Подручје Апелационог јавног тужилаштва у Нишу: 

 
Више јавно тужилаштво у Зајечару 

 
 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.     Систематизовано 4 заменика јавних тужилаца.  
 
3.  Попуњено 3 
 
-  Три заменика јавног тужиоца поступају у коруптивним предметима.- по 
извештају АЈТ БГД А 357/13 од 25.12.2013. 

 
-   Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима??? 
 
4.  Анализа предмета:  
 
2011. годинa 
- укупан број предмета - 83 од тога коруптивних 35 (42,17%), 
 - укупан број пријављених лица - 124 од тога коруптивних 52 (26,80%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 107 од тога коруптивних 22 (20,56%),   
 - укупан број пријављених лица - 133 од тога коруптивних 46 (34,06%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 126 од тога коруптивних 46 (36,5%),  
- укупан број пријављених лица - 204 од тога коруптивних 73 (35,79%) 
 
5. Структура предмета 

 
Кривично гоњење се односило: 
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- 2011. године 61,54% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 30,77% за 

кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 
- 2012. године за 69,57%  за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 17,39% за 

кривично дело чл. 359. КЗ. 
 
- 2013. године 68,49% због кривичног дела из чл. 360. КЗ, а 16,44% за 

кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 

Више јавно тужилаштво у Неготину 
 
 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2. Систематизовано 4 заменика јавних тужилаца.  
 
3. Попуњено 3 

 
  Два заменика јавног тужиоца поступају у коруптивним предметима. 
 
4. Анализа предмета:  
 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  61 од тога коруптивних 17 (27,87%), 
 - укупан број пријављених лица - 102 од тога коруптивних 32 (31,37%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 46 од тога коруптивних 7 (15,22%),   
 - укупан број пријављених лица - 57 од тога коруптивних 11 (19,3%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 22 од тога коруптивних 4 (18,18%),  
- укупан број пријављених лица - 26 од тога коруптивних 4 (15,38%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 56,25% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 18,75% за  
       кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 
- 2012. године 54,55%  за кривично дело из чл. 364. КЗ, а 18,18% за 

кривично дело чл. 359. КЗ. 
 
- 2013. године 100% због кривичног дела из чл. 360. КЗ. 
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Више јавно тужилаштво у Врању 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.     Систематизовано 7 заменика јавних тужилаца.  
 
3.   Попуњено 7 

 
Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима,  
 
4.  Анализа предмета:  

 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  144 од тога коруптивних 40 (27,78%), 
 - укупан број пријављених лица -296 од тога коруптивних 56 (18,92%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 129 од тога коруптивних 40 (31,01%),   
 - укупан број пријављених лица - 216 од тога коруптивних 69 (30,56%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 120 од тога коруптивних 47 (39,17%),  
- укупан број пријављених лица - 205 од тога коруптивних 67 (32,68%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 48,21% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 41,07% за кривично 
дело из чл. 359. КЗ, 
  
- 2012. године 56,52% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 39,13% за кривично 
дело из чл. 359. КЗ. 
 
- 2013. године у 55,22% због кривичног дела из чл. 360. КЗ и 34,33% за 
кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 
Више јавно тужилаштво у Лесковцу 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.   Систематизовано 4 заменика јавних тужилаца.  
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3. Попуњено 4 
 

Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима, 
Изражена потреба за још два заменика јавног тужиоца 
 
4. Анализа предмета:  
 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  127 од тога коруптивних 46 (36,22%), 
 - укупан број пријављених лица - 212 од тога коруптивних 78 (36,79%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 134 од тога коруптивних 56 (41,79%),   
 - укупан број пријављених лица - 232 од тога коруптивних 122 (52,59%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 110 од тога коруптивних 67 (60,91%),  
- укупан број пријављених лица - 208 од тога коруптивних 118 (56,73%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило у току: 
 
- 2011. године 66,67% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 24,36% за кривично 
дело из чл. 359. КЗ, 
  
- 2012. године 84,43%  за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 10,66% за кривично 
дело из чл. 359. КЗ. 
 
- 2013. године 52,54% због кривичног дела из чл. 360. КЗ, а 43,22% за 
кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 
Више јавно тужилаштво у Прокупљу 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.   Систематизовано 5 заменика јавних тужилаца.  
 
3. Попуњено 5 

 
Једна контакт особа у вези са поступањем са коруптивним предметима,  
 
4. Анализа предмета:  

 
2011. годинa 
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- укупан број предмета -  68 од тога коруптивних 22 (32,35%), 
 - укупан број пријављених лица - 127 од тога коруптивних 56 (44,09%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета - 84 од тога коруптивних 47 (55,95%),   
 - укупан број пријављених лица - 184 од тога коруптивних 118 (64,13%) 
 
2013. година 
- укупнан број предмета - 79 од тога коруптивних 38 (48,1%),  
- укупан број пријављених лица - 154 од тога коруптивних 83 (53,90%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 55,36% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 42,86% за кривично 
дело из чл. 359. КЗ, 
  
- 2012. године 72,88% за кривично дело из чл. 360. КЗ, а 22,88% за кривично 
дело из чл. 359. КЗ. 
 
- 2013. године 50,60% због кривичног дела из чл. 360. КЗ, а 46,99% за 
кривично дело из чл. 359. КЗ. 
 
Више јавно тужилаштво у Пироту 
 

 1. Одлуком о броју заменика јавних тужилаца Државног већа тужилаца од 
                2.12.2013. године је: 

 
2.   Систематизовано 4 заменика јавних тужилаца.  
 
3. Попуњено 4 

 
Два заменика јавног тужиоца поступају у предметима са коруптивним 
елементима.  
 
4.  Анализа предмета:  
 
2011. годинa 
- укупан број предмета -  83 од тога коруптивних 13 (15,66%), 
 - укупан број пријављених лица - 145 од тога коруптивних 41 (28,28%) 
 
 2012. година 
- укупан број предмета – 65 од тога коруптивних 29 (44,62%),   
 - укупан број пријављених лица 165 -  од тога коруптивних 57 (34,55%)  
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2013. година 
- укупнан број предмета - 64 од тога коруптивних 11 (17,19%),  
- укупан број пријављених лица - 132 од тога коруптивних 27 (20,45%) 
 

 5. Структура предмета 
 

Кривично гоњење се односило: 
 
- 2011. године 73,17% за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 21,95% за кривично 
дело из чл. 364. КЗ. 
  
- 2012. године 92,98%  за кривично дело из чл. 359. КЗ, а 5,26% за кривично 
дело из чл. 367. КЗ. 

 
- 2013. године 96,30% због кривичног дела из чл. 359. КЗ. 

 
6.  У Тужилаштву за организовани криминал предистражни поступак у 

просеку траје 12 месеци (најчешће због чињенице да се у оквиру предитражног 
поступка примењују посебне доказне радње које могу трајати до 12 месеци). 

Истрага у просеку траје 6 месеци. 
 Предкривични поступак у осталим вишим јавним тужилаштвима у просеку 
од 80% трају до годину дана, а истраге 45% до 6 месеци, 25% до 1 године и 30% 
преко једне године. 
 
 7.  Истражне, односно посебне доказне радње у извештајном периоду 
коришћене су у укупно 1235 предмета, од тога у Тужилаштву за организовани 
криминал у 614 предмета и то:  
 - мера надзора и снимања телефонских и других разговора или 
комуникација другим техничким средствима и оптичка снимања – чл. 504-е ЗКП 
(старог) – 790. 
 - тајни надзор комуникација чл. 166. новог ЗКП – 224. 
 - тајно праћење и снимање чл. 171. новог ЗКП – 118 
 - мера аутоматског рачунарског претраживања личних и других са њима 
повезаних података чл.504-л старог ЗКП – 1 
 - рачунарско претраживање података – чл. 178. новог ЗКП – 91 
 - контролисана испорука чл. 181. нови ЗКП – 4 
 - прикривени иследник  чл. 183. нови ЗКП – 6 
 
 Од предметног броја предмета - 614 Тужилаштва за организовани криминал 
коришћене су посебне доказне радње и то 2011. године у 177 предмета; 2012. у 234 
предмета и 2013. године у 203 предмета (не воде се подаци по кривичним делима 
због чега немамо анаизу у ком проценту се односи на коруптивна кривична дела). 
 
 8.  Нова улога јавног тужиоца у предистражном и истражном поступку на 
основу новог Законика о кривичном поступку, наглашен изричит терет доказивања 
оптужбе на тужиоцу и нову улогу суда, захтев за проактивним поступањем и 
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наведена структура предмета, у највећем броју поступано је због кривичног дела 
изчл. 359. КЗ (која је изменама КЗ-а у великом броју преквалификовано на друга 
кривична дела, односно највише на кривична дела из чл. 234. и 234-а КЗ-а), 
кривична дела са бланкетном нормом која због своје сложености захтевају тимски 
рад и координацију од стране тужиоца, посебно знање из других области, а посебно 
форензичког рачуноводства и праћење финансијских токова, захтева повећање 
броја заменика јавних тужилаца који поступају у овим предметима и њихову 
континуирану едукацију и специјализацију. 
 На основу чл. 603. новог Законика о кривичном поступку који прописује 
примену новог Законика и поступање у започетим поступцима од стране суда, 
тужилаштвима је враћено укупно 38.871 предмет, од тога 658 вишим јавним 
тужилаштвима (највише Вишем јавном тужилаштву у Београду – 381, Вишем 
јавном тужилаштву у Новом Саду – 48, Вишем јавном тужилаштву Крагујевац – 13 
и Вишем јавном тужилаштву у Нишу – 5). 
 Дана 10.02.2014. године, достављене су препоруке о повећању броја 
заменика јавног тужиоца у одељењима за борбу против корупције у вишима јавним 
тужилаштвима у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, а на основу резултата 
урађене анализе потреба за повећањм броја заменика јавних тужилаца и њиховом 
специјализацијом. 
 Након израђивања анализе успостављено је више контаката са директором 
Правосудне академије од стране Државног већа тужилаца и Републичког јавног 
тужилаштва и сачињен је план и програм специјализације. Правосудна Академија 
израдила је програм и план обуке за носиоце јавнотужилачке  функције. 
Републичко јавно тужилаштво  и Државно веће тужилаца су сагласни са 
предложеним програмом јер је у реализацији истиг поред Правосудне академије 
укључени ПАКС, тј. пројекат Савета Европе који се финансира из ИПА фондова. У 
току је израда програма од стране Правосудне академије која ће бити презентована 
Републичком јавно тужилаштво  и Државном већу тужилаца, а која се односи на 
финансијске форензичаре. 
   
      3.4.3.5. Републичко јавно тужилаштво и Државно веће тужилаца су од 2011. 
године до данас предузимали и предузимају значајне радње у правцу 
оспособљавања јавних тужилаштава у Републици Србији за примену новог 
Законика о кривичном поступку, а у складу са својим ограниченим законским, 
организационим и финансијским надлежностима. Планирано је да се до краја 
године определи обавезан број дана обуке, имајући у виду анализу потреба и врсту 
специјализације, а како је то већ опредељено мером број 3.4.3.4.  
 Пошто је постигнута сагласност о едукацијама према мери 3.4.3.4., Државно 
веће тужилаца разматра доношење одлуке о броју обавезних дана су носиоци 
јавнотужилачке функције обавезни да присуствују едукацијама, при чему вас 
обавештавамо да је Правосудна Академија у сарадњи са Републичким јавним 
тужилаштвом и Државним већем тужилаца организовала други циклу обуке за 
примену новог ЗКП-а, а наведени носиоци посла су ангажовани на изради 
специјализованих програма обуке. 
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  3.4.5.1. Унапређивање сарадње и кординација активности на сузбијању 
корупције између релевантних институција је као мера опредељена у активности 
Министарства правде и државне управе. 
 
  3.4.6.1. Доношење решења о образовању мултиресорне радне групе израђене 
методологије предвиђено је Акционим планом као мера Министарства правде и 
државне управе. 
 
      3.4.8.1. Државно веће тужилаца израдило је анализу потреба за јачање 
капацитета јавних тужилаштава, а ради спровођења кривичног поступка, на основу 
података која су доставила матична тужилаштва. 

Ради попуњавања упражњених места, Веће је донело одлуку на седници 
одржаној дана 10.01.2014.године да се распише оглас за 47 заменика у Основним 
јавним тужилаштвима, 15 заменика у Вишим јавним тужилаштвима, 2 заменика у 
Тужилаштву за организовани криминал и 4 јавна тужиоца у Апелационим јавним 
тужилаштвима у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. 
 Значајни кораци су предузети у сарадњи са Делегацијом Европске Уније у 
Републици Србији у реализацији предприступних фондова ИПА 2008 и 2012 у виду 
увођења електронског система за вођење предмета САПО у првих 13 јавних 
тужилаштава као и набављању аудио-визуелне опреме за потребе нове истраге за 
сва јавна тужилаштва у Републици Србији, као и за спровођење обуке и јачање 
капацитета јавнотужилачког система за рад у новим условима. 
 Такође, значајни кораци у том правцу су предузети и са другим 
међународним партнерима, пре свега са Мисијом ОЕБС у Републици Србији, 
Мисијом ОПДАТ при амбасади САД у Београду, Мисијом Светске банке и 
амбасадама других заинтересованих земаља. 
 Државно веће тужилаца се обратило јавним тужилаштвима дописом А број: 
344/2013 од 02.07.2013. године, а  имајући у виду надлежност тужиоца прописаном 
новим Закоником о кривичном поступку, како би доставили  процене о потребама 
тужилаштава која се односе на: потребан број просторија, процене трошкова на 
месечном нивоу за примену новог Законика о кривичном поступку за период 
октобар-децембар 2013. године, као и процена повећања броја тужилачког особља. 
 На основу прикупљених података у том периоду, извршена је анализа те је 
установљено да у основним и вишим јавним тужилаштвима постоји недовољан 
број заменика јавних тужилаца, недовољан број тужилачког особља, недовољан 
број просторија и смештајних капацитета, (мали број закључених споразума о 
преузимања просторија између судова и јавних тужилаштава, као и неодговарајуће 
структуре истих). Такође на основу прикупљених финансијских извештаја, 
установљен је недостатак новчаних средстава за примену Законика о кривичном 
поступку.  

Пошто је установљено да су додељени лимити недовољни за рад јавних 
тужилаштава, Министарству финансија су достављени захтеви за додатним 
средствима за нормалан рад тужилаштава и захтев за додатна средства за примену 
новог ЗКП-а.  
 Државно веће тужилаца је 06.09.2013.године упутило допис Министарству 
правде и државне управе за привремено повећање броја заменика јавних тужилаца 
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у јавним тужилаштвима у Републици Србији. Дана 18.10.2013. године Веће је 
упутило хитан предлог ради давања сагласности за привремено повећање броја 
заменика јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у Републици Србији, као и за 
повећањем броја тужилачког особља, уз достављање копија образложених 
предлога тужилаштава.   
 Актом број 460/13 од 08.10.2013. године, поводом припреме Нацрта 
кадровског плана за јавна  тужилаштва ради попуне табеле, а сходно подацима које 
су нам доставили везано за наш допис А.број 344/13 од 02.07.2013. године. 

Дописом А. број 499/13 од 05.11.2013. године обратили смо се свим јавним 
тужилаштвима у Републици Србији да нам доставе податке које се односе на 
просторије, тужилачко особље и уступљене предмете од стране надлежних судова. 
 
 3.4.8.2. Републичко јавно тужилаштво је, у сарадњи са Државним већем 
тужилаца, у циљу реализације увођења тима економских форензичара у састав 
јавних тужилаштава и ради обезбеђења адекватних ресурса јавних тужилаштава, за 
поступање у случајевима корупције (јачање капацитета), затражени су извештаји од 
свих тужилаштава за израду анализе потреба према структури предмета и броју 
заменика јавних тужилаца за коруптивна кривична дела у складу са дефиницијом 
коруптивног кривичног дела датој у Националној стратегији за борбу против 
корупције. С обзиром на број заменика који поступају у коруптивним предметима 
и структуру предмета (описано у мери 3.4.3.4.) највеће потребе за увођење тима 
економских форензичара по следећем реду су за:  
 

- Тужилаштво за организовани криминал,  
- Више јавно тужилаштво у Београду,  
- Више јавно тужилаћтво у Новом Саду,  
- Више јавно тужилаштво у Крагујевцу 
- Више јавно тужилаштво у Нишу, 
сразмерно броју исказаних предмета, а који би покривали и тужилаштва са 

подручја одговарајуће апелације. 
 Није било препрека за спровођење смерница при реализацији Акционог 
плана за борбу против корупције. 
 
     
                 ЧЛАН  
                ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 
              

     Мајда Ракић 
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