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        РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА 
            ул. Ресавска бр. 42 
               11000 Београд 
 
 
А.  бр. 950/15 
21.01. 2015. год. 
Б е о г р а д 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 

-Општа питања остваривања функције Државног већа тужилаца- 
 

 
Државно веће тужилаца формирано је 06. априла 2009. године. Надлежност 
Државног већа тужилаца прописана је чланом 165. Устава Републике Србије и 
чланом 13. Закона о Државном већу тужилаца. Државно веће тужилаца је 
самосталан орган који обезбеђује и гарантује самосталност јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца у складу са Уставом Републике Србије.  
 
У састав Државног већа тужилаца улазе Републички јавни тужилац, министар 
надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као 
чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина у 
складу са законом. Изборне чланове чине шест јавних тужилаца или заменика 
јавних тужилаца са сталном функцијом од којих је један са територије аутономних 
покрајина и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у 
струци од којих је један адвокат, а други професор правног факултета.  
 
Најзначајније одлуке Државног већа тужилаца везане су за функционисање 
јавнотужилачке организације и то предлагање кандидата за први избор за заменика 
јавног тужиоца Народној скупштини, бирање заменика јавних тужилаца за трајно 
обављање функције заменика јавних тужилаца, бирање заменика јавних тужилаца 
које су на сталној функцији за заменике јавног тужиоца у другом тужилаштву, 
одлучивање о поступку за престанак функције заменика јавног тужиоца на начин 
предвиђен Уставом и законом.  
 
За обављање стручних административних и других послова у оквиру Државног 
већа тужилаца образована је Административна канцеларија. Државно веће 
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тужилаца има секретара који се поставља за период од пет година и који руководи 
Административном канцеларијом и за свој посао одговоран је Државном већу.  
 
У оквиру своје надлежности Државно веће остварује сарадњу са Високим саветом 
судства, државним и другим органима и организацијама, тужилачким саветима 
других држава и међународним организацијама.  
 
 

-Обим рада Државног већа тужилаца- 
 

1. Писарница 
 
У 2014. години у писарници Административне канцеларије примљено је 1926 
предмета, што је у односу на претходну годину повећање за 38,66%, с обзиром 
да је у претходној години заведено укупно 1389 предмета.  
 
У уписнику „ДВТР“ у којем се бележе молбе, притужбе, предлози, извештаји и 
други поднесци државних органа, правних лица и грађана, заведено је 379 
предмета, што је повећање за 61,28% у односу на претходни извештајни период у 
коме је заведено 235 предмета.  
 
У уписнику „А“ у којем се бележе административни предмети и акти у 2014. 
години евидентирано је 992 предмета, те имајући у виду да је претходне године 
евидентирано 632 предмета, то представља повећање за 55,96%. У уписнику у 
којем се бележе захтеви и одлуке о остваривању права на приступ информацијама 
од јавног значаја – „Пи“, у 2014. години заведено је 57 предмета, а у 2013. години у 
истом уписнику било је заведено 16 предмета, што представља повећање у односу 
на претходни извештајни период за 256,25%.  
 
У уписнику за персоналне послове – „П“, заведено је 190 предмета, а у 
претходној години заведен је исти број предмета. У уписнику „Р“, у који се у 
Административној канцеларији Државног већа тужилаца заводе сви други 
предмети у смислу „разно“ заведено је 175 предмета, а у претходној години је 
заведено 222 предмета, што представља  смањење за 21,17%, у уписнику са 
ознаком степена тајности „строго поверљиво“ - Стр. Пов. заведен је 1 предмет, а 
претходног извештајног периода 3 предмета, што је смањење за 66,67%.  
 
У уписнику Дисциплинског тужиоца – „ДВТ – ДТ“, у 2014. години заведено је 
127 предмета, а у 2013. години заведено је 88 предмета, што је за 44,32% увећан 
број предмета, и у уписнику Дисциплинске комисије - ДВТ-ДК заведено је 5 
предмета у 2014. години, а у претходном извештајном периоду заведено је 3 
предмета, што представља повећање за 66,67%. 
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2. Одржане седнице 
 
Државно веће тужилаца је у току 2014. године одржало 5 (пет) редовних и  21 
(двадесет и једна) ванредна седница.  
 
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 10.  јануара 2014. 
године донета је одлука о објављивању огласа за избор јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца у Републици Србији, у следећим тужилаштвима: за 
избор јавних тужилаца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду, Крагујевцу, 
Нишу и Новом Саду. Сагласно је донета одлука да се распише оглас за избор 
заменика јавних тужилаца у Тужилаштву за организовани криминал (2 места), 
Вишем јавном тужилаштву у Београду (6 места), у Вишем јавном тужилаштву у 
Зајечару (1 место), у Вишем јавном тужилаштву у Крушевцу (1 место), у Вишем 
јавном тужилаштву у Неготину (1 место), у Вишем јавном тужилаштву у Нишу (1 
место), у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару (1 место), у Вишем јавном 
тужилаштву у Новом Саду (2 места), у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву (1 
место), у Вишем јавном тужилаштву у Чачку (1 место), у Основном јавном 
тужилаштву у Аранђеловцу (`1 место), у Првом основном јавном тужилаштву у 
Београду (2 места), у Другом основном јавном тужилаштву у Београду (3 места), у 
Трећем основном јавном тужилаштву у Београду (5 места), у Основном јавном 
тужилаштву у Великој Плани (1 место), у Основном јавном тужилаштву у Врбасу 
(4 места), у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину (1 место), у Основном 
јавном тужилаштву у Крагујевцу (3 места), у Основном јавном тужилаштву у 
Краљеву (2 места), у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу (1 место), у 
Основном јавном тужилаштву у Младеновцу (3 места), у Основном јавном 
тужилаштву у Нишу (5 места), у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду (1 
место), у Основном јавном тужилаштву у Пироту (1 место), у Основном јавном 
тужилаштву у Пожеги (2 места), у Основном јавном тужилаштву у Пријепољу (1 
место), у Основном јавном тужилаштву у Прокупљу (1 место), у Основном јавном 
тужилаштву у Смедереву (2 места), у Основном јавном тужилаштву у Старој 
Пазови (2 места), у Основном јавном тужилаштву у Суботици (2 места), у 
Основном јавном тужилаштву у Ужицу (1 место), у Основном јавном тужилаштву 
у Чачку (3 места).  
 
Државно веће тужилаца је огласило избор за заменике јавних тужилаца у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, број 2/14 од 10.01.2014. године, за 
укупно 64 места, 2 места за Тужилаштво за организовани криминал, 15 за виша 
јавна тужилаштва и 47 за основна јавна тужилаштва. 
 
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 07. маја 2014. године 
утврђена је листа кандидата за избор јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у 
Републици Србији, а поводом огласа објављеног у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ број 2/2014 од 10. јануара 2014. године.  
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На оглас се пријавило укупно 577 кандидата, од тога 19 кандидата за апелациона 
јавна тужилаштва, 2 пријаве су одбачене јер кандидати нису испуњавали услове за 
избор по Закону о јавном тужилаштву, а једна пријава је одбачена  као непотпуна. 
 
За све пријављене кандидате који испуњавају законом прописане услове за избор за 
заменике јавних тужилаца спроведен је поступак утврђивања стручности, 
оспособљености и достојности у складу са члановима 25. до 36. Пословника о раду 
Државног већа тужилаца („Службени гласник РС“ број 55/09). 
 
Посебна комисија за избор по истеку рока за подношење пријава проверила је 
благовременост и потпуност поднетих пријава и решењем одбацила 
неблаговремене и непотпуне пријаве. 
 
Благовремене и потпуне пријаве Комисија је доставила Државном већу тужилаца 
на даљи поступак. 
 
По пријему пријава, Државно веће тужилаца, сагласно члану 80. Закона о јавном 
тужилаштву, прибавило је податке и мишљења о стручности, оспособљености и 
достојности сваког кандидата од органа и организација у којима је кандидат радио 
у правној струци. 
 
Државно веће тужилаца, сагласно члану 81. Закона о јавном тужилаштву, одлучило 
је, пре доношења одлуке о избору, да обави разговор са кандидатима за избор и 
потом утврди предлог за избор заменика јавног тужиоца. Кандидати су 
благовремено обавештени о времену и месту обављања разговора.  

 
Државно веће тужилаца је, у складу са чланом 30. став 2. Пословника о раду 
Државног већа тужилаца, образовало радно тело – комисију од три члана за 
обављање разговора са кандидатима.  
 
У складу са чл. 30. до 32. Пословника о раду Државног већа тужилаца, комисија 
Државног већа тужилаца од три члана обавила је разговор са кандидатима и 
поднела извештај Већу о резултатима за сваког кандидата посебно и предложила за 
избор кандидате који испуњавају услове. О обављеном разговору састављен је 
записник, на обрасцу који је прописало Веће, а сви чланови Већа, који су 
учествовали у разговору, дали су своје мишљење о кандидату, на основу којих Веће 
доноси одлуку о избору. 

 
Пословником о раду Државног већа тужилаца, чланом 33. прописано је да Веће 
већином гласова утврђује листу кандидата који испуњавају услове за избор. 
Државно веће тужилаца предложило је избор заменика јавних тужилаца, који су у 
највишем степену испунили критеријуме на основу којих се утврђује стручност, 
оспособљеност и достојност. 

 



 7

Гласање се спровело, у складу са чланом 35. Пословника о раду Државног већа 
тужилаца, путем писаних листића који садрже попис свих кандидата који 
испуњавају услове за избор.  

 
Државно веће тужилаца одлучило је о сваком избору појединачно већином гласова 
свих чланова, а на основу члана 82. Закона о јавном тужилаштву. 
 
Државно веће тужилаца, у складу са чланом 13. став 1. алинеја прва Закона о 
Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10 и 88/11), 
утврдило је листу кандидата за избор јавних тужилаца у апелационим јавним 
тужилаштвима :  

 
1. за Апелационо јавно тужилаштво у Београду Томислава Килибарду, јавног 

тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду;  
2. за Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу Милијану Дончић, заменика 

јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу;  
3. за Апелационо јавно тужилаштво у Нишу Едварда Јерина, заменика јавног 

тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу;  
4. за Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду Милана Ткалца, заменика 

јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду.  
 

Ову листу кандидата Државно веће тужилаца доставило је Влади Републике 
Србије. 
 
Државно веће тужилаца на седници одржаној дана 07. маја 2014. године донело 
је одлуку да се изабере 19 кандидата за трајно обављање функције, 2 за 
Тужилаштво за организовани криминал, 14 за виша јавна тужилаштва и 3 за 
основна јавна тужилаштва, а одлука је објављена у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, број 50/14 од 09.05.2014. године. 
 
Државно веће тужилаца  сагласно члану 75. став 3. Закона о јавном тужилаштву 
као и члана 13. став 1. алинеја трећа и четврта Закона о Државном већу тужилаца 
предложило је Народној скупштини кандидате за први избор за заменике 
јавног тужиоца и Скупштина их је изабрала на седници која је одржана 23. маја 
2014. године, а одлука о избору је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 
55/14. Народна скупштина је изабрала 45 предложених кандидата, 44 за основна 
јавна тужилаштва и једног за више јавно тужилаштво. 

  
Народна скупштина је 25.11.2014. године изабрала четири апелациона јавна 
тужиоца и одлука је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 
128/14 од 26.11.2014. године. 
 
На истој седници донета је одлука да се образује комисија коју сачињавају чланови 
Државног већа тужилаца и то Данијела Синђелић, Мајда Ракић и Бранко 
Стаменковић која ће радити на унапређењу текста Правилника о дисциплинском 
поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних 
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тужилаца, доношењу Етичког кодекса за чланове Државног већа тужилаца, 
унапређењу Етичког кодекса јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 
Републике Србије, измени интерног акта Државног већа тужилаца у правцу веће 
транспарентности рада Већа уз поштовање правила о заштити података права на 
приватност и заштиту жртава.  
 
Дана 29. априла 2014. године, одржана је свечана седница Државног већа тужилаца 
на којој су ступили на функцију чланови Државног већа по положају и то Никола 
Селаковић – министар правде у Влади Републике Србије и Петар Петровић – 
председник Одбоа за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу у Народној 
скупштини Републике Србије.  
 
На седници која је одржана дана 27.05.2014. године, Државно веће тужилаца 
донело је одлуку да се Снежана Марковић, заменик Републичког јавног тужиоца 
именује за члана Управног одбора Правосудне академије. 
 
Дана 25. септембра 2014. године, на основу члана 13. став 1. алинеја 25. Закона о 
Државном већу тужилаца, члана 21. став 1. Пословника о раду Државног већа 
тужилаца, а у вези члана 7. став 2. Закона о Правосудној академији, Веће је донело 
одлуку да именује Радована Лазића заменика јавног тужиоца у Апелационом 
јавном тужилаштву у Новом Саду за члана Управног одбора Правосудне 
академије, а на предлог Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 
Републике Србије.  
 
Дана 29. маја 2014. године на седници Државног већа тужилаца усвојен је 
Правилник о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца, након прибављеног позитивног мишљења Генералног 
директората за проширење Европске Уније о усклађености текста Правилника са 
Заједничким правним тековинама Уније. 
 
Правилник  се пробно примењивао у 18 јавних тужилаштава, од којих је у 14 јавних 
тужилаштава у сврху пробне примене искоришћен и „САПО“ систем за 
електронско вођење предмета, и то до 15. децембра 2014. године. Након окончања 
пробне примене радна група која је учествовала у изради Правилника отпочела је 
анализу примене Правилника ради евентуалних измена и допуна.  
 
Правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, док је његова примена у целокупном систему јавних 
тужилаштава одложена за 15.01.2015. године.  
 
На истој седници формирана је радна група за израду Правилника о 
критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 
достојности кандидата приликом предлагања избора на јавнотужилачку 
функцију, те је размотрен текст нацрт Етичког кодекса за чланове Државног 
већа тужилаца. 
 



 9

Сходно Етичком кодексу јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 
именована су три члана Етичког одбора са великим професионалним 
искуством.  
 
На седници одржаној дана 29. маја 2014. године усвојен и Правилник о 
изменама и допунама Правилника о дисциплинском поступку и 
дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, 
чији је циљ унапређивање рада дисциплинских органа и дисциплинског поступка, а 
измене и допуне Правилника у потпуности су усклађене са одредбама Закона о 
јавном тужилаштву и препорукама ОЕБС-а.  
 
На истој седници поднет је извештај о раду Дисциплинског тужиоца за 2013. 
годину. 
 
Усвојен је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
у Административној канцеларија Државног већа тужилаца, све са циљем јачања 
капацитета Административне канцеларије.  
 
Донета је одлука о броју корисника почетне обуке у Правосудној академији 
сходно члану 26. став 2. Закона о Правосудној академији, тако да ће пета 
генерација полазника имати осам корисника почетне обуке на Правосудној 
академији. 
 
Државно веће тужилаца је на седници која је одржана дана 03. јуна 2014. 
године донело одлуку о усвајању Етичког кодекса чланова Државног већа 
тужилаца.  
 
Државно веће тужилаца је на седници одржаној дана 20. јула 2014. године, 
сагласно члану 73. став 5. и 6. Закона о јавном тужилаштву и члану 5. став 1. 
Уредбе о накнадама и примањима изабраних и постављених лица у државним 
органима, као и члана 48. став 1. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини 
државних службеника и намештеника, утврдило право на накнаду за одвојен живот 
заменицима јавних тужилаца у Републичком јавном тужилаштву, Тужилаштву за 
организовани криминал, Апелационом јавном тужилаштву у Београду, Новом 
Саду, Крагујевцу и Нишу.  
 
Одржана је и седница Државног већа тужилаца дана 12. септембра 2014. године, на 
којој је донета одлука о избору заменика јавног тужиоца у Основном јавном 
тужилаштву у Пријепољу, као и одлуку о захтеву за изузеће Републичког јавног 
тужиоца у предмету Тужилаштва за организовани криминал.  
 
На седници Државног већа тужилаца која је одржана дана 07.11.2014 године донета 
је одлука о постављењу вршиоца дужности секретара Државног већа тужилаца  
почев од 10.11.2014. године. 
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Сагласно Закону о Државном већу тужилаца на седници која је одржана 22. 
октобра 2014. године дато је мишљење Већа о изменама одредаба Закона о јавном 
тужилаштву. 
 
На ванредним седницама, које су у одржане телефонским путем, одлучивано је и о 
престанку функције заменицима јавних тужилаца по сили закона или на лични 
захтев, а сагласно чл. 88. и 89. Закона о јавном тужилаштву. Одлуку о престанку 
функције јавног тужиоца доноси Народна скупштина, а Државно веће тужилаца 
доноси одлуку да су испуњени услови за престанак функције јавног тужиоца и исту 
доставља Народној скупштини. 
 
 

-Дисциплинска одговорност јавних тужилаца и  
заменика јавних тужилаца- 

 
У периоду од 01. јануара 2014. до 31. децембра 2014. године, евидентирано је 
127 предмета што је повећање броја предмета за 44% у односу на претходну 
годину када је запримљено 88 предмета. 
 
Од укупног броја предмета дисциплинске пријаве поднете су против 139 
носилаца јавнотужилачке  функције што је повећање за 143% у односу на 2013. 
годину када су дисциплинске пријаве биле поднете против 57 носилаца 
јавнотужилачке функције. 
 
У извештајном периоду дисциплинске пријаве поднете су против 37 јавних 
тужилаца и 102 заменика јавног тужиоца.  
 
Подносиоци дисциплинских пријава су у првом реду грађани који су поднели 101 
дисциплинску пријаву, носиоци јавнотужилачке  функције који су поднели 21 
дисциплинску пријаву и  анонимна лица која су поднела 5 дисциплиснких пријава. 
 
Поводом поднетих дисциплинских пријава сходно члану 4. и 19. став 5. 
Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних 
тужилаца и заменика јавних тужилаца РС у 91 предмету извршене су провере 
што је повећање за 139% у односу на претходну годину када су провере тражене 
у 38 предмета. 
 
Дисциплински тужилац је у извештајном периоду у 64 предмета на основу члана 
108. Закона о јавном тужилаштву и члана 25. став 1. тачка 1. Правилника о 
дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и 
заменика јавних тужилаца одбацио као неосноване дисциплинске пријаве поднете 
против носилаца јавнотужилачке функције и није покретао дисциплински поступак 
услед непостојања елемената дисциплинског прекршаја из члана 104. Закона о 
јавном тужилаштву. 
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На крају извештајног периода остало је нерешено 34 предмета у којима је 
дисциплински тужилац тражио провере сходно члану 4. и 19. став 5. Правилника. 
У току 2014. године дисциплински тужилац је дисциплинској комисији Државног 
већа тужилаца у 5 предмета поднео предлог за вођење дисциплинског поступка и 
то против 6 носилаца јавнотужилачке функције. 
 
Поступајући по предлогу за вођење дисциплинског  поступка, дисциплинска 
комисија у једном предмету је усвојила предлог за вођење дисциплинског поступка 
и носиоцу јавнотужилачке функције изрекла санкцију – јавна опомена, на наведену 
одлуке странке нису изјавиле жалбе. 
 
Транспарентност података из праксе дисциплинских органа Државног већа 
тужилаца који се односе на број пријава, врсте повреда, врсте и број одлука, у 
којима су пријаве решене, обезбеђена је на веб презентацији Већа. Статистички 
подаци и пракса поступања дисциплинских органа пре постављања веб 
презентације била је доступна јавности на сајту Већа, као и у информатору о раду 
Већа.   
 
Дисциплински тужилац у организацији Мисије ОЕБС у Републици Србији укључен 
је у програм едукације заменика јавних тужилаца као и јавних тужилаца у 
Републици Србији, тако што је на тему дисциплинског поступка и дисциплинске 
одговорности одржан округли сто у Београду 27. октобра 2014. године, у 
Правосудној академији. Дана 29. октобра 2014. године, у Београду, у хотелу 
„Москва“, одржан је састанак на тему „Размена искустава са дисциплинским 
тужиоцем и чланом Сталне комисије за судијску и тужилачку етику, независност и 
неспојивост Високосудског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине“ . 
 
Дана 16.12.2014. године Дисциплински тужилац је у Нишу, на подручју 
апелационог јавног тужилаштва за све носиоце јавнотужилачке функције одржао 
округли сто у којем је представљен рад дисциплинских органа са освртом на 
дисциплинске прекршаје и етички кодекс и презентацијом конкретних случајева од 
подношења дисциплинске пријаве до окончања дисциплинског поступка. Округли 
сто на исту тему одржан је и у Новом Саду дана 23.12.2014. године, за носиоце 
јавнотужилачке функције са подручја Апелационог јавног тужилаштва Нови Сад. 
 
У Београду дана 02. и 03. децембра одржана је обука за тренере о етици и сукобу 
интереса у правосуђу, а наредних дана одржан је састанак на тему дилеме и изазови 
дисциплинског поступка са освртом на однос између кривичних и дисциплинских 
поступака, прикупљању доказа, судској пракси Европског суда за људска права. 
 
 

-Група за планирање и извршење буџета јавних тужилаштава- 
 

Група за планирање и извршење буџета јавних тужилаштава израдила је 
студије реалних потреба јавних тужилаштава услед примене новог Законика о 
кривичном поступку, као и студије реалних потреба због примене новог Закона о 
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седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава који је ступио на снагу 01. 
јануара 2014. године. У складу са наведеним прибављени су финансијски планови 
за сва јавна тужилаштва која 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 у октобру 2013. године у складу са упутством 
Министарства финансија израдило предлог финансијског плана за Државно веће 
тужилаца и јавна тужилаштва за 2014. годину.  
 
Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, 
од 27. октобра 2014. године прописане су нове вредности за финансирање јавних 
тужилаштава у Републици Србији. Сходно наведеном Државно веће тужилаца, 
Група за планирање и извршење буџета јавних тужилаштава извршила је 
прерасподелу средстава за све индиректне кориснике. Одобрена средства неће 
задовољити потребе јавних тужилаштава на свим нивоима за које индиректни 
корисници имају потребе предвиђене финансијским планом за 2014. годину.  
 
Транспарентност података о финансирању Државног већа тужилаца 
обезбеђена је на веб презентацији Већа, на којој су објављени финансијски 
извештаји. Државно веће тужилаца презентацију ажурира квартално, тако да су на 
истој приказани табеларни прикази за први и други квартал 2014. године, као и 
материјални и други финансијски трошкови – Раздео 8 – јавна тужилаштва.  
 
 

Раздео 8 Јавна тужилаштва 
Глава 8.00 Јавна тужилаштва 

330 Судови 
 
 
АПРОПРИЈАЦИЈА  
одобрена у Закону о 

буџету РС за 
2014.годину 

Извршење до 
30.09.2014 

411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

413 Накнаде у натури 
414 Социјална давања запосленима 
415 Накнаде трошкова за запослене 

416 
Нагрaдe запосленима и остали 
посебни расходи 

421 Стални трошкови 5.000.000 2.036.694
422 Трошкови путовања 
423 Услуге по уговору 1.500.000 1.077.120
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425 Текуће поправке и одржавање  
426 Материјал  
482 Порези, обавезне таксе и казне  

483 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

3.918.000 5.459.147

10.418.000 8.572.961
 
 

Раздео 8 Јавна тужилаштва 
Глава 8.04 Апелациона јавна тужилаштва 

330 Судови 
 
 
АПРОПРИЈАЦИЈА  
одобрена у Закону о 

буџету РС за 
2014.годину 

Извршење до 
30.09.2014 

411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

232.000.000 152.438.226

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

41.820.000 27.407.219

413 Накнаде у натури 2.000.000 1.020.000
414 Социјална давања запосленима 300.000
415 Накнаде трошкова за запослене 22.000.000 14.746.500

416 
Нагрaдe запосленима и остали 
посебни расходи 

1.000

421 Стални трошкови 19.995.000 14.996.000
422 Трошкови путовања 2.000.000 1.435.000
423 Услуге по уговору 3.000.000 2.250.000
425 Текуће поправке и одржавање  1.500.000 1.125.000
426 Материјал  5.098.000 3.838.000
482 Порези, обавезне таксе и казне  104.000 89.700,00

483 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

329.818.000 219.345.645
 
 

Раздео 8 Јавна тужилаштва 
Глава 8.05 Виша јавна тужилаштва 

330 Судови 
 
 
АПРОПРИЈАЦИЈА  
одобрена у Закону о 

буџету РС за 

Извршење до 
30.09.2014 
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2014.годину 

411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

768.430.000 542.989.618

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

140.790.000 97.226.297

413 Накнаде у натури 4.000.000 1.579.651
414 Социјална давања запосленима 1.000
415 Накнаде трошкова за запослене 20.000.000 6.490.946

416 
Нагрaдe запосленима и остали 
посебни расходи 

1.000

421 Стални трошкови 40.400.000 30.600.000
422 Трошкови путовања 5.000.000 3.760.000
423 Услуге по уговору 154.000.000 117.549.000
425 Текуће поправке и одржавање  5.100.000 3.819.000
426 Материјал  20.843.000 15.630.000
482 Порези, обавезне таксе и казне  750.000 459.025

483 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1.159.315.000 820.103.537
 
 

Раздео 8 Јавна тужилаштва 
Глава 8.06 Основна јавна тужилаштва 

330 Судови 
 
 
АПРОПРИЈАЦИЈА  
одобрена у Закону о 

буџету РС за 
2014.годину 

Извршење до 
30.09.2014 

411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

1.589.200.000 1.070.598.319

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

284.880.000 191.874.570

413 Накнаде у натури 4.000.000 3.665.635
414 Социјална давања запосленима 1.000

415 
Накнаде трошкова за 
запослене 

30.000.000 14.052.692

416 
Нагрaдe запосленима и остали 
посебни расходи 

1.000

421 Стални трошкови 32.437.000 23.100.000
422 Трошкови путовања 1.000.000 747.000
423 Услуге по уговору 359.000.000 257.396.400
425 Текуће поправке и одржавање  1.000.000 747.000
426 Материјал  15.000.000 18.750.000
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482 Порези, обавезне таксе и казне 500.000 459.509

483 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

2.317.019.000 1.581.391.125
 
Укупно за раздео 8 јавна тужилаштва 3.816.570.000 2.629.413.268
 
 

-Група за финансијско рачуноводствене послове- 
 

На основу Закона о буџету РС прерасподељују се средства за рад административне 
канцеларије Државног већа тужилаца, усклађивање главне књиге трезора са 
помоћним књигама, узпостављање и праћење евиденција о реализацији 
финансијских трансакција са Трезором и екстерним корисницима, обраду 
документације и давање налога за све врсте плаћања за Веће. 
 
Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије, Државном већу 
тужилаца су умањена средства и извршена је прерасподела.  
 
Од јануара 2014. године Веће обавља електронско пословање са Пореском управом, 
подноси електронске појединачне пријаве за порезе и доприносе по одбитку путем 
портала Пореске управе и коришћењем система обједињене наплате.  
 
Група за финансијско – рачуноводствене послове је обавила обуку за Програмско 
буџетирање, учестовали су на више стручних семинара и у пројекту НПАА за 
период 2014 – 2018. године. 
 
 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2014. годину 
 

 

Ред.б
р. 

Назив Одобрено % Извршено Неутрошено 

1 Плате, додаци и накнаде запослених 
(Зараде) 

46.500.000,00 20.58 9.571.527.73 36.928.472.27 

2 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

7.500.000,00 21,64 1.623.367,37 5.876.632.63 

3 Накнаде у натури 160.000,00 0,00 / 160.000,00 

4 Социјална давања запосленима 199.000,00 0,00 -81.56 199.081.56 

5 Накнаде трошкова за запослене 2.800.000,00 24,64 689.864,74 2.110.135,26 

6 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1.000,00 0,00 / 1.000,00 

7 Стални трошкови 410.000,00 23.29 95.502,19 314.497,81 

8 Трошкови путовања 2.000.000,00 4,01 80.176,60 1.919.823,40 

9 Услуге по уговору 5.747.800,00 22,84 1.313.006,50 4.434.793,50 

10 Текуће поправке и одржавање 1.000,00 0,00 / 1.000,00 

11 Материјал 500.000,00 24,00 120.000,00 380.000,00 
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12 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 35.000,00 0,00 / 35.000,00 

13 Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

253.200,00 99,22 251.230,23 1.969,77 

14 Машине и опрема 200.000,00 0,00 / 200.000,00 

 УКУПНО 66.307.000,00  13.744.593,80 52.562.406,20 

 
 
 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2014. годину 
 

Ред.б
р. 

Назив Одобрено % Извршено Неутрошено 

1 Плате, додаци и накнаде запослених 
(Зараде) 

46.500.000,00 30,41 19.244.314,53 27.255.685,47 

2 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

7.500.000,00 43,63 3.272.242,76 4.227.757,24 

3 Накнаде у натури 160.000,00 0,00 / 160.000,00 

4 Социјална давања запосленима 199.000,00 -22,47 -44.707,00 243.707,00 

5 Накнаде трошкова за запослене 2.800.000,00 53,78 1.505.811,43 1.294.188,57 

6 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1.000,00 0,00 / 1.000,00 

7 Стални трошкови 370.007,00 56,06 207.422,40 162.584,60 

8 Трошкови путовања 2.000.000,00 11,74 234.836,40 1.765.163,54 

9 Услуге по уговору 5.585.800,00 48,18 2.691.368,00 2.894.432,00 

10 Текуће поправке и одржавање 6.400,00 79,69 5.100,00 1.300,00 

11 Материјал 500.000,00 42,79 213.887,50 286.112,50 

12 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 35.000,00 60,84 21.295,00 13.705,00 

13 Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

455.193,00 99,50 413.134,89 42.058,11 

14 Машине и опрема 194.600,00 47,22 91.888,00 102.712,00 

 УКУПНО 66.307.000,00  27.856.593,97 38.450.406.03 

 
 
 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ТРЕЋИ  КВАРТАЛ 2014. годину 
 
Ред.б
р. 

Назив Одобрено % Извршено Неутрошено 

1 Плате, додаци и накнаде запослених 
(Зараде) 

46.500.000,00 62,20 28.921.121,29 17.578.878,71 

2 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

7.500.000,00 65,77 4.932.588,51 2.567.411,49 

3 Накнаде у натури 160.000,00 0,00 / 160.000,00 

4 Социјална давања запосленима 199.000,00 1,89 3.558,15 186.411,85 

5 Накнаде трошкова за запослене 2.800.000,00 76,76 2.149.407,22 650.592,78 

6 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1.000,00 0,00 / 1.000,00 

7 Стални трошкови 370.007,00 73,89 273.413,94 196.593,06 

8 Трошкови путовања 2.000.000,00 19,70 394.017,43 1.605.982,57 

9 Услуге по уговору 4.873.756,00 86,92 4.236.069,00 637.687,00 
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10 Текуће поправке и одржавање 15.400,00 33,12 5.100,00 10.300,00 

11 Материјал 500.000,00 66,94 334.705,90 165.294,10 

12 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 35.000,00 60,84 21.295,00 13.705,00 

13 Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

1.167.237,00 97,78 1.141.342,73 25.894,27 

14 Машине и опрема 194.600,00 47,22 91.888,00 102.712,00 

 УКУПНО 66.307.000,00  42.504.537,17 23.802.462,83 

 
 

-Јавне набавке- 
 
У 2014. години Административна канцеларија Државног већа тужилаца спровела је 
2 јавне набавке за потребе јавних тужилаштава у Србији.  
 
Дана 24.02.2014.године закључен је на годину дана уговор у набавци услуга 
одржавања инсталираног рачуноводственог програма „Трезор“ за потребе 
Државног већа тужилаца и јавних тужилаштава у Србији. 
 
Уговор у поступку набавка услуга осигурања имовине и запослених који су у 
радном односу у тужилаштвима на територији Републике Србије и запослених који 
су у радном односу у Државном већу тужилаца, закључен је 18.06.2014. године, у 
трајању од годину дана са компанијама „Ђенерали осигурање Србија“ а.д.о. за 
осигурање лица и „Дунав осигурање“ а.д.о. за осигурање имовине. Уговор о 
осигурању се ове године по први пут закључује унапред у целости, до сада смо због 
преузете праксе вођења поступка из Министарства правде унапред осигуравали 
само другу половину текуће године, док је прва осигуравана ретроактивно.  
Наведена промена је утицала на примљене понуде, те смо постигли велику уштеду, 
тачније сада нас осигурање за годину дана кошта 54% мање него прошле 
године(упркос повећању броја тужилаштава и запослених) - око 1.900.000 динара 
мање. 

 
 

-Заштита података о личности- 
 

У извештајном периоду било је поднето укупно 57 захтева за приступ 
информацијама од јавног значаја, број усвојених и делимично усвојених захтева 
је 46, од којих је у једном случају донето решење којим се одбија захтев за приступ 
информацијама од јавног значаја, није било одбачених захтева за приступ 
информацијама од јавног значаја. Највећи број захтева поднет је од стране грађана 
и то 40, али су у току извештјног периода захтеве подносиле и невладине 
организације, удружења грађана и то у 9 предмета, од стране медија поднета су 4 
захтева за приступ информацијама од јавног значаја, од органа власти поднет је 
један захтев и био је поднет један захтев од стране политичке странке. Државно 
веће тужилаца редовно ажурира Информатор о раду органа који је објављен на 
интернет презентацији Већа. Нису тражени подаци у 2014. години који се односе 
на Закон о заштити података о личности. 
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Државно веће тужилаца информише јавност  о свом раду објављивањем 
саопштења преко интернет странице Већа, давањем информација од јавног 
значаја и објављивањем Информатора о раду.  
 
Табела 1. - Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

у 2014.  години 
 

1) Захтеви: 
 
Ред.
бр. 

Тражилац  
информације 

Број 
поднетих 
захтева 

Бр. усвојених- 
делимично 
усвој. захтева 

Број 
одбачених 
захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. Грађани 40 30   
2. Медији 4 4   
3. Невладине орган. и др. 

удружења грађана  
9 9   

4. Политичке странке 1   1 
5. Органи власти 1 1   
6. Остали 2 2   
7. Укупно 57 46  1 

 

 
2) Жалбе: 
 
Ред. 
бр. 

Тражилац 
информације 

Укупан бр. 
изјављених 
жалби 

Бр. жалби  
због 

непоступања по 
захтеву 

Бр. жалби 
због  

одбијања 
захтева 

Бр. жалби на 
закључак о 
одбацивању 
захтева 

Садржина 
жалбе: нпр. 
због 
непоступ.  у 
проп. року, 
одбиј. 
захтева, 
условљава
ња уплатом 
већег 
износа од 
нужних 
трошкова... 

1. Грађани  10 2    
2. Медији      
3. Невладине 

орган. и  
др. удружења 

грађана  

     

4. Политичке 
странке 

     

5. Oргани 
власти 

     

6. Остали      
7. Укупно 10 2    
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3) Трошкови поступка: 
 

Трошкови наплаћивани Трошкови нису 
наплаћивани 

Укупан износ Број жиро рачуна 
 840-742328843-30 

 

 

 
4) Информатор о раду органа 
 
Датум израде 
Информатора 

Објављен на 
Интернету 

Датум 
последњег 
ажурирања 

Израђен- 
није објављен 

Није 
израђен 

 

Разлози због 
којих није 
израђен 

15.05.2011 Да           15.01.2015           Не   

 

 
Одржавање обуке запослених 
 
Обука спроведена Разлози неспровођења обуке 

Да            
 

 
Одржавање носача информација  
 
Редовно се одржавају Разлози неодржавања 

Да            
 
 
Табела 2.1 - Примена Закона о заштити података о личности 
 

Како је одлучено 

Врста права 
по ЗЗПЛ 

Број и 
врста 
захтева 

Удовољених 
број 

Одбијених 
број 

Обавештени 
да се  под. 
не обрађују 

број 

Напомена

Обавештење 
о обради 
чл.19 ЗЗПЛ 

/ / / / / 

Право на 
увид чл.20 

/ / / / / 

Право на 
копију чл.21 

/ / / / / 

Право 
поводом 
извршеног 
увида чл.22 

/ / / / / 
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Табела 2.2 – Упис у централни регистар евиденција збирки података о личности 
 
Број збирки које 
је руковалац 
образовао и 
Води по ЗЗПЛ 

Збирке које је 
руковалац 
образовао и води, 
а о намери 
успостављања тих 
збирки НИЈЕ 
претходно 
обавестио 
Повереника 
(чл.49)  

Збирке које 
руковалац води, а 
евиденцију о томе 
и о променама у 
евиденцији 
података НИЈЕ 
доставио 
Поверенику 
(чл.51) 

Напомена 

5 / / / 

 
 

-Европске интеграције и међународна сарадња- 
 

Државно веће тужилаца је у током 2015 године наставило интензивну сарадњу 
са међународним партнерима, на првом месту Делегацијом Европске Уније, 
Мисијом ОЕБС, Саветом Европе, Мисијом ОПДАТ, Светском банком и 
дипломатским представништвима страних земаља у Републици Србији. 
 
Настављени су значајни кораци у сарадњи са Делегацијом Европске Уније у 
Републици Србији у реализацији предприступних фондова ИПА 2008, 2012 и 
посебно 2013,у виду увођења електронског система за вођење предмета САПО у 
првих 13 јавних тужилаштава, 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. 
 
У оквиру пројекта ИПА 2013 предвиђено је спровођење „твининг“ програма у 
циљу јачања административних капацитета Државног већа тужилаца у области 
финансијског пословања и планирања буџета, рада дисциплинских органа и јачања 
примене одредаба Етичког Кодекса. С тим у вези, представници Већа су активно 
учествовали у свим пројектним фазама припреме и отпочињања извршења овог 
пројекта. 

 
У организацији канцеларије Савета Европе у Београду, Веће ја активно 
учествовало у спровођењу пројекта Јачање капацитета полиције и правосуђа за 
борбу против корупције у Србији (PACS). Пројекат је имао за циљ да допринесе 
демократији и владавини права кроз спровођење институционалних реформи 
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усмерених ка превенцији и борби против корупције. С тим у вези, у трећем и 
кварталу 2014 године Веће је дало свој активни допринос коначном извештају 
пројекта који је јавности представљен у току јесени 2014 године. 

 
Европски савет је 28. јуна 2013. године, одлучио да се отворе приступни преговори 
са Републиком Србијом, те да прва Међувладина конференција која ће 
представљати формални почетак преговора са ЕУ буде у јануару 2014. године.  
 
Чланови Државног већа тужилаца били су укључени у састав преговарачке 
групе за поглавље 23 „Правосуђе и основна права”, као и поглавље 24 
„Правда и унутрашњи послови“, у оквиру којих су дали свој активан допринос 
током састанака Одбора за праћење примене Споразума о стабилизацији и 
придруживању Европској Унији током јуна месеца 2014 године, као и током израде 
нацрта Акционих планова за отварање преговорима у овим поглављима.  
 
Посебна пажња је посвећена  испуњавању Акционог плана за придруживање 
Европској Унији Владе Републике Србије. 
 
У сарадњи са амбасадом Велике Британије настављен је пројекат оснивања и 
рада Служби за подршку жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем јавном 
тужилаштву у Београду, уз тенденцију да се овај програм прошири и на друга јавна 
тужилаштва током 2015 године. 
 
 

Усвајање и спровођење Националне стратегије реформе правосуђа и 
Акционог плана 

  
Државно веће тужилаца учествовало је у изради Националне стратегије 
реформе правосуђа за период од 2013-2018. године, кроз учешће у раду радних 
група основаних од стране Министарства правде и државне управе.  
 
Након усвајања Акционог плана за спровођење Националне стратегије 
реформе правосуђа Веће је активно радило по смерницама и достављало 
кварталне извештаје о раду Комисији за спровођење Националне стратегије 
реформе правосуђа. На основу до сада предузетих активности можемо 
констатовати да је Државно веће тужилаца скоро у потпуности испунило све мере 
и активности које су пред исто постављени, од којих многе и пре задатог рока. 
 
Члан Државног већа тужилаца је у трећем кварталу 2014 године изабран за 
потпредседника Комисије, чиме је потврђен значај улоге као и квалитет рада 
Државног већа тужилаца у овом органу. 
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Закључак 
 

Државно веће тужилаца је у току 2014 године у потпуности испунило све 
планиране активности и задатке те започело реализацију дугорочних 
програма даљег оснаживања људских, материјалних и организационих 
капацитета Већа. 
 
Најзначајније активности представљају усвајање и пробна примена Правилника 
о критеријумима и мерилима за вредновање рада јавних тужилаца и заменика 
јавних тужилаца, доношење првог Нацрта предлога Правилника о критеријумима и 
мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за предлагање и 
избор кандидата за носиоца јавнотужилачке функције, усвајање измењеног 
Правилника о дисциплинској одговорности и дисциплинском поступку, усвајање 
Етичког Кодекса чланова Државног већа тужилаца, именовање чланова Етичког 
одбора, даље јачање административних капацитета, те посебно активно 
учествовање у процецу придруживања Републике Србије Европској Унији, чиме се 
испуњавају главне претпоставке за успостављање одговорног и ефикасног јавног 
тужилаштва у нашој земљи. 
 
Такође, доношењем наведених аката, подизањем капацитета и нивоа активности 
свих организационих делова и група Државног већа тужилаца, Веће је постигло 
висок ниво оцена и позитивних мишљења од стране домаћих и међународних 
експерата, органа и институција, како у примени ацкионих планова за 
реализацију Стратегија на домаћем плану, тако и у процесу придруживања 
Републике Србије Европској Унији. 
 
У 2015 години Државно веће тужилаца ће наставити са снажним замахом 
активности, заснованим на постигнутим резултатим током претходних година. 
 
 

   ПРЕДСЕДНИК  
ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

 
                                 Загорка Доловац 


