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        РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА 

                 А бр. 137/22 

       Датум: 25.2.2022. године 

                 Б е о г р а д 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

ОПШТА ПИТАЊА ОСТВАРИВАЊА ФУНКЦИЈЕ  

ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

 
Државно веће тужилаца формирано је 6. 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.  

 

Чланови Државног већа тужилаца су 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. Изборни чланови Већа из реда јавних тужилаца и заменика јавних 

тужилаца, ступили су на функцију 6. априла 2021. године, док је изборни члан Већа из реда професора 

правног факултета, ступио на функцију, у децембру 2020. године. У саставу Већа тренутно се не налази 

изборни члан Већа из реда адвоката, иако је Државно веће тужилаца, у законском року, обавестило 

Адвокатску комору Србије да организује и спроведе поступак предлога кандидата за избор члана Већа 

из реда адвоката. 

 

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 јавном 

тужилаштву, одлучивање о поступку за престанак функције заменика јавног тужиоца на начин 

предвиђен Уставом и законом.  

 

Државно веће тужилаца, носилац је значајног броја мера и активности које су предвиђене Стратегијом 

развоја правосуђа за период 2020 – 2025. године и ревидираним Акционим планом за Поглавље 23. Мере 

и активности које Веће предузима за споровођење акционих планова, састоје се у унапређивању 

материјалних и људских ресурса, односно јачање капацитета кадровских и финансијских одељења, у 

првом реду кроз измену унутрашњег уређења постојећег кадра. 

 

За обављање стручних административних и других послова у оквиру Државног већа тужилаца 

образована је Административна канцеларија. Државно веће тужилаца има секретара који се поставља за 

период од пет година и руководи Административном канцеларијом, а за свој посао одговоран је 

Државном већу тужилаца. 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.  
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Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Административној 

канцеларији Државног већа тужилаца, систематизовано је 28 радних места, са укупно 22 

државна службеника и 7 намештеника. Од тог броја, један је државни службеник на положају, 

8 државних службеника у звању виши саветник, 2 државна службеника у звању самостални 

саветник, 6 државних службеника у звању саветник, 2 државна службеника у звању млађи 

саветник, 1 државни службеник у звању сарадник, 3 државна службеника у звању референт и 7 

намештеника. Тренутно је, у радном односу, у Администратиној канцеларији Државног већа 

тужилаца 20 државних службеника и намештеника, од чега је 17 на неодређено време и 3 на 

одређено време. 

Државно веће тужилаца, у складу са Уредбом о припреми кадровског плана у државним 

органима, Министарству финансија доставило је Предлог кадровског плана Државног већа 

тужилаца за 2021. годину, на сагласност. Предлогом кадровског плана Државног већа тужилаца 

за 2021. годину, било је предвиђено јачање капацитета Административне канцеларије у оквиру 

постојећих ужих унутрашњих организационих јединица, ради квалитетнијег функционисања 

Административне канцеларије Државног већа тужилаца, а све у складу са преузетим обавезама 

из ревидираног Акционог плана за Поглавље 23. Министарство финансија, дало је сагласност 

на Предлог кадровског плана Државног већа тужилаца за 2021. годину. Веће је, на седници 

одржаној 10. маја 2021. године, усвојило Правилник о именама и допунама Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Административној канцеларији 

Државног већа тужилаца.   

У другој половини августа 2021. године, Група за финансијско-рачуноводствене послове, у 

складу са Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2022. годину и пројекција за 

2023. и 2024. годину, које је достављено од стране Министарства финансија, израдила је 

Предлог финансијског плана за 2022. годину и пројекције за 2023. и 2024. годину, са 

образложењем. Предлогом је обухваћен и Нацрт кадровског плана Државног већа тужилаца за 

2022. годину, којим је предвиђено јачање капацитета Административне канцеларије у оквиру 

постојећих ужих унутрашњих организационих јединица, ради квалитетнијег функционисања 

Административне канцеларије Државног већа тужилаца, а све у складу са преузетим обавезама 

из ревидираног Акционог плана за Поглавље 23. По усвајању Закона о буџету Републике Србије 

за 2022. годину, у складу са Уредбом о припреми кадровског плана у државним органима, 

Министарству финансија, достављен је на сагласност Предлог кадровског плана Државног већа 

тужилаца за 2022. годину. 
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                                                                     Глава I 

ОБИМ РАДА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

 

1. Укупан број предмета у раду - Писарница 

 

Током календарске  2021. године,  у  писарници Административне канцеларије, отворено је 

1847 предмета, што у односу на 2020. годину, када је заведено 1367 предмета, представља 

увећање од 35,11%, а у односу на 2019. годину, у којој је евидентирано укупно 1974 предмета, 

утврђено је умањење од 6,43%. 

   

Уписник ДВТР садржи разне молбе, притужбе, предлоге, извештаје и друге поднеске државних 

органа, правних лица и грађана. За дванаест месеци 2021. године заведено је  264 предмета, док 

у односу на 2020. годину у којој је формирано 298 предмета, укупно умањење износи 11,41%. 

У 2019. години евидентирано је 314 предмета, што значи да је  2021. године у односу на 2019. 

годину констатовано умањење од 15,92%.  

 

Из наведеног се може закључити да је у 2021. години забележено смањење броја предмета у 

односу на 2020. годину и 2019. годину. 

 

Административни предмети и акти односе се на А уписник. Током 2021. године евидентирано 

је  907 предмета. С обзиром на број предмета у 2020. години (уписано је 355 предмета), то 

представља увећање од 155,49%. У односу на број ових уписника у 2019. години, када је 

заведено 792 предмета, утврђено је увећање од 14,52%. 

 

Захтеви и одлуке о остваривању права на приступ информацијама од јавног значаја, садржани 

су у уписнику  Пи, те је у 2021. години заведен 21 предмет, што је у односу на 2020. годину, 

када је  заведено 18 предмета, констатовано увећање од 16,67%, док је у односу на 2019. годину, 

када је у истом уписнику формирано 45 предмета, забележено умањење од 53,33%.   

 

Током 2021. године у уписнику за персоналне послове П, заведено је 195 предмета, док је у 

2020. години, уписано 204 предмета, што представља умањење од 4,41%. Имајући у виду да је 

2019.године заведено 195 предмета, у односу на 2021. годину то не представља увећање нити 

умањење.  

 

Уписник Р садржи све друге предмете у смислу „разно”, па је у 2021. години формирано  247 

предмета, у 2020. години евидентирано је 245 предмета, те у 2019. години, 240 предмета. У 

2021. години, у односу на 2020. годину, констатовано је увећање броја предмета од 0,82%, док 

у односу на 2019. годину, увећање износи 2,92%.    

 

Предмети са ознаком степена тајности „строго поверљиво”, односе се на уписник - Стр. Пов. 

Током 2021. године, није  заведен нити  један  предмет, што у односу на 2020. годину, када је 

евидентиран 1 предмет, представља умањење од 100,00%, као и у 2019. години, јер је у истој 

години такође заведен 1 предмет.  

 

Током календарске 2021. године у уписник Дисциплинског тужиоца ДВТ-ДТ евидентирано  је  

115  предмета, што у односу на 2020. годину представља увећање од 3,60%, с обзиром да је у 

тој години заведено 111 предмета. У односу на 2019. годину, када је заведено 162 предмета, 

евидентно је умањење од 29,01%.  

 

 



 

6  

Уписник Дисциплинске комисије ДВТ-ДК садржи предлоге за вођење дисциплинског 

поступка, па је у 2021. години, заведено 3 предмета, а у 2020. години, евидентиран је један 

предмет, тако да  у односу на 2021. годину представља увећање од 200%, док је у 2019. години, 

запримљено 8  предмета, што значи да  у 2021. години, у односу на  2019. годину, умањење 

износи 62,50%.  

 

Критеријуми и мерила вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, односе 

се на уписник ДВТ-ВР. У 2021. години, није заведен нити један предмет, што представља 

умањење од 100%, с обзиром да је у 2020. години, заведено 20 предмета, с тим да је у 2019. 

години евидентирано 59 предмета, што у односу на 2021. годину представља умањење од 

100,00%. 

 

Предмети у смислу приговора на вредновање рада јавних тужилаца и заменика јавних 

тужилаца, уписују се у уписник А-П. Током 2021. године, заведен је 1 предмет, док је у 2019. и 

2020. години, када није формиран ни један предмет, то представља увећење од 100%, у односу 

на те године.   

 

Поднесци који се односе на постојање политичког или другог недозвољеног утицаја на рад 

јавног тужилаштва, као и на поступање повереника у случајевима угрожавања самосталности 

и интегритета унутар јавног тужилаштва, уписују се у уписник ДВТ-ПС. Протекле 2021. 

године, евидентирано је 7 предмета, с тим да је 2020. године, уписано 6 предмета, што је 

увећање од 16,67%,  док је у 2019. години, заведено 19 предмета, те је у односу на 2021. годину, 

констатовано умањење од 63,16%.  

 

Уписник ЖК-ДВТ садржи изјављене жалбе Жалбеној комисији Државног већа тужилаца, те у 

2021. години, није уписан ни један предмет, као и у 2020. години, тако да не представља, ни 

умањење нити увећање у односу на ту годину, док је 2019. године евидентирано 4 предмета, 

што је евидентно умањење од 100,00%  у поређењу са 2021. годином.  

 

Предмети који се односе на уписник ДВТ-ЕО, односе се на поднеске које су упућене на 

поступање Етичком одбору Државног већа тужилаца. Уписник је формиран током 2020. године, 

док у календарској 2019. години, није вођена посебна евиденција за ову врсту предмета. У 2021. 

години, заведено је 18 предмета, док у 2020. години, уписано је 3 предмета, тако да је утврђено 

увећање од 500%.   

 

У уписник Групе за финансијско-рачуноводствене послове Р-1, евидентирају се  предмети који 

се односе на финансијско материјалне послове Државног већа тужилаца. Претходне 2021. 

године, заведено је 72 предмета, а у претходном извештајном периоду 2020. године, 

запримљено је 73 предмета, што представља умањење од 1,37%. Упоређујући број предмета из 

2019. године, са бројем предмета у 2021. години, умањење износи 12,20%, имајући у виду да је 

у 2019. години, заведено 82 предмета. 

 

Уписник Групе за буџет и аналитичко-планске послове Р-2, односи се на финансијско 

материјалне послове јавних тужилаштава у Републици Србији као индиректних буџетских 

корисника. Током 2021. године, заведено је 24 предмета, док је у 2020. години, евидентирано  

32 предмета, тако да је евидентно умањење од 25,00%. С обзиром да је у извештајном периоду 

за 2019. годину запримљено 53 предмета, број предмета који носе ознаку Р-2  умањен за 54,72%,  

у поређењу са 2021. годином. 
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БРОЈ 

СМАЊЕЊЕ ИЛИ ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА 

ПРЕДМЕТА У % 

ПРЕДМЕТИ 2019. 1974 - 6,43% 

ПРЕДМЕТИ 2020. 1367 35,11% 

ПРЕДМЕТИ 2021. 1847  

Приказ умањења и увећања укупног броја предмета у односу на 2019. и 2020. годину 

 

 
 

 2019 2020 2021 2021/2020 2021/2019 

УПУПАН БРОЈ 

ПРЕДМЕТА 
1974 1367 1847 35,11% - 6,43% 

ДВТР 314 298 264 - 11,41% - 15,92% 

А 792 355 907 155,49% 14,52% 

ПИ 45 18 21 16,67% - 53,33% 

П 195 204 195 - 4,41% - 

Р 240 245 247 - 0,82% 2,92% 

СТР.ПОВ. 1 1 - - 100,00% -100,00% 

ДВТ-ДТ 162 111 115 - 3,60% - 29,01% 

ДВТ-ДК 8 1 3 - 200,00% - 62,50% 

ДВТ-ВР 59 20 - - 100,00 % - 100,00% 

А-П - - 1 100,00 % 100,00% 

ДВТ-ПС 19 6 7 16,67 % - 63,16% 

ЖК-ДВТ 4 - - - - 100,00% 

ДВТ-ЕО - 3 18 500,00% 100,00% 

Р1 82 73 72 - 1,37% - 12,20% 

Р2 53 32 24 - 25,00% - 54,72% 
Приказ укупног броја предмета за сваки уписник појединачно у периоду од 2019-2021. године 

 

 
Приказ укупног броја предмета за сваки уписник појединачно у периоду од 2019-2021. године 
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2. Одржане седнице Државног већа тужилаца 

 

Државно веће тужилаца, у току 2021. године, одржало је Конститутивну седницу, 7 (седам) 

редовних и 36 (тридесетшест) ванредних седница које су одржане телефонским путем.  

 

На Конститутивној седници Државног већа тужилаца која је одржана 6. априла 2021. 

године, ступили на фунцију изборни чланови Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца 

и заменика јавних тужилаца. 

 

На седници Државног већа тужилаца која је одржана 19. априла 2021. године, донета је 

одлука о изменама и допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца, одлука о избору 

заменика председника Државног већа тужилаца, као и одлука о постављењу вршиоца дужности 

секретара Државног већа тужилаца. 

 

На седници Државног већа тужилаца која је одржана 23. априла 2021. године, усвојен је 

Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије и Смернице за 

примене Етичких начела, донета је одлука о именовању Повереника за самосталност, одлука о 

образовању радне групе за праћење правосудних закона, одлука о образовању радне групе за 

програме обуке, одлука о годишњем распореду послова изборних чланова Државног већа 

тужилаца из реда носилаца јавнотужилачке функције за праћење рада унутрашњих јединица 

Административне канцеларије Већа. Чланови Већа, на истој седници, донели су и одлуку о 

образовању Комисије за састављање и вредновање писаног теста и вредновање програма 

организације и унапређење рада јавног тужилаштва, поводом огласа за избор јавних тужилаца. 

 

На седници Државног већа тужилаца која је одржана 15. јуна 2021. године, утврђена је 

коначна ранг листа кандидата за избор Републичког јавног тужиоца и донета је одлука о 

предлогу кандидата за избор Републичког јавног тужиоца, у форми утврђене листе кандидата, 

ради достављања Влади Републике Србије. 

 

На седници Државног већа тужилаца која је одржана 17. јуна 2021. године, донета је одлука 

о престанку функције члановима Управног одбора Правосудне академије, одлука о именовању 

члана Управног одбора Правосудне академије, одлука о објављивању огласа за избор заменика 

јавних тужилаца. Чланови Већа, на истој седници, разматрали су измене и допуне Пословника 

о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца. 

 

На седници Државног већа тужилаца која је одржана 28. јула 2021. године, донета је одлука 

о објављивању огласа за избор јавних тужилаца, одлука о поступку остваривања права на 

солидарну помоћ за носиоце јавнотужилачке функције у јавним тужилаштвима, као и одлука о 

одређивању броја корисника почетне обуке 12. генерације на Правосудној академији. 

 

На седници Државног већа тужилаца која је одржана 3. новембра 2021. године, утврђене 

су коначне ранг листе кандидата за избор јавних тужилаца у апелационим јавним 

тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 75/20 од 15. маја 2020. године), коначне ранг 

листе кандидата за избор Тужиоца за организовани криминал („Службени гласник РС”, број 

77/21 од 30. јула 2021. године), коначне ранг листе кандидата за избор јавних тужилаца у вишим 

јавним тужилаштвима  („Службени гласник РС”, број 77/21 од 30. јула 2021. године) и коначне 

ранг листе кандидата за избор јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима („Службени 

гласник РС”, број 30/19 од 25. априла 2019. године и „Службени гласник РС”, број 77/21 од 30. 

јула 2021. године). 
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На седници Државног већа тужилаца која је одржана 17. новембра 2021. године, донета је 

одлука о утврђивању листе кандидата за избор на функцију јавног тужиоца, ради достављања 

Влади Републике Србије. 

 

На ванредним седницама које су одржане телефонским путем, чланови Државног већа 

тужилаца доносили су одлуке везане и за одређене домене у оквиру своје надлежности и то из 

разлога хитности кад одлука која је на дневном реду не изискује расправу и увид у материјал. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 18. фебруара 2021. године, усвојен је 

Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2020. годину и донета је одлука о ванредном 

вредновању рада заменика јавних тужилаца, који су изабрани од стране Народне скупштине 22. 

марта 2018. године, ради доношења одлуке о избору заменика јавног тужиоца за трајно 

обављање функције заменика јавног тужиоца. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 2. марта 2021. године, донета је одлука о 

одређивању броја корисника почетне обуке 11. генерације на Правосудној академији. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 22. марта 2021. године, донета је одлука о 

избору заменика јавног тужиоца за трајно обављање функције заменика јавног тужиоца, на 

основу члана 13. став 1. алинеја трећа Закона о Државном већу тужилаца. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 1. априла 2021. године, донета је одлука да 

се одреди још 2 (два) корисника почетне обуке 11. генерације на Правосудној академији. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 2. априла 2021. године, донета је одлука о 

измени одлуке о броју заменика јавних тужилацa. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 10. маја 2021. године, донета је одлука о 

објављивању огласа за избор Републичког јавног тужиоца и одлука о објављивању огласа за 

избор заменика јавног тужиоца у основним и вишим јавним тужилаштвима. Чланови Већа, на 

истој седници, усвојили су Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Административној канцеларији Државног већа 

тужилаца. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 31. маја 2021. године, донете су одлуке о 

образовању Комисије за састављање и вредновање писаног теста и вредновање програма 

организације и унапређења рада јавног тужилаштва, Комисије за оцену стручности и 

оспособљености кандидата из Републичког јавног тужилаштва, Комисије која поступа по 

захтеву за преиспитивање оцене комисије Већа, поводом огласа за избор Републичког јавног 

тужиоца („Службени гласник РС”, број 48/21 од 13. маја 2021. године). 

Чланови Већа, на истој седници, донели су одлуку о именовању Испитне комисије која 

проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију заменика 

јавног тужиоца за све кандидате који полажу испит, одлуку о образовању Комисије за обављање 

разговора са кандидатима који су конкурисали на места заменика јавног тужиоца у вишим и 

основним јавним тужилаштвима и одлуку о образовању Комисије за обављање разговора са 

кандидатима који су конкурисали на места заменика јавног тужиоца у вишим и основним 

јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 48/21 од 13. маја 2021. године). 
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На ванредној седници одржаној телефонским путем 10. јуна 2021. године, донета је одлука о 

ванредном вредновању рада заменика јавног тужиоца, поводом огласа за избор заменика јавног 

тужиоца („Службени гласник РС”, број 48/21 од 13. маја 2021. године). 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 25. јуна 2021. године, донета је одлука 

којом се образује Конкурсна комисија ради спровођења интерног конкурса за попуњавање 

положаја - радно место секретар Државног већа тужилаца. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 5. јула 2021. године, донета је одлука о 

изменама и допунама Пословника о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 6. септембра 2021. године, донете су одлуке 

о образовању Комисија за састављање и вредновање писаног теста и вредновање програма 

организације и унапређења рада јавног тужилаштва, поводом огласа за избор Тужиоца за 

организовани криминал („Службени гласник РС”, број 77/21 од 30. јула 2021. године), јавних 

тужилаца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 77/21 од 30. јула 2021. 

године) и јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 

30/19 од 25. априла 2019. године и „Службени гласник РС”, број 77/21 од 30. јула 2021. године). 

Чланови Већа, на истој седници, донели су одлуку о образовању Комисије за утврђивање 

благовремености и потпуности поднетих пријава кандидата, поводом огласа за избор јавних 

тужилаца („Службени гласник РС”, број 30/19 од 25. априла 2021. године и „Службени гласник 

РС”, број 77/21 од 30. јула 2021. године). 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 9. септембра 2021. године, донета је одлука 

о ванредном вредновању рада јавних тужилаца и заменика јавног тужиоца, поводом огласа за 

избор јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 77/21 од 30. јула 2021. године). 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 16. септембра 2021. године, донета је 

одлука о измени састава Комисије за обављање разговора са кандидатима који су конкурисали 

на места заменика јавног тужиоца у вишим и основним јавним тужилаштвима, која је 

образована одлуком Државног већа тужилаца, од 31. маја 2021. године. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 14. октобра 2021. године, донета је одлука 

о ванредном вредновању рада заменика јавног тужиоца, који су изабрани од стране Народне 

скупштине 9. новембра 2018. године, ради доношења одлуке о избору заменика јавног тужиоца 

за трајно обављање функције заменика јавног тужиоца, као и одлука о постављењу секретара 

Државног већа тужилаца. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 27. октобра 2021. године, утврђене су ранг 

листе кандидата за избор јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду 

(„Службени гласник РС”, број 75/20 од 15. маја 2020. године), ранг листе кандидата за избор 

Тужиоца за организовани криминал („Службени гласник РС”, број 77/21 од 30. јула 2021. 

године), ранг листе кандидата за избор јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима 

(„Службени гласник РС”, број 77/21 од 30. јула 2021. године) и ранг листе кандидата за избор 

јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 30/19 од 25. 

априла 2019. године и „Службени гласник РС”, број 77/21 од 30. јула 2021. године). 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 28. октобра 2021. године, утврђене су ранг 

листе кандидата за избор јавних тужилаца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду и 
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Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу („Службени гласник РС”, број 75/20 од 15. маја 

2020. године). 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 8. новембра 2021. године, донета је одлука 

о избору заменика јавног тужиоца за трајно обављање функције заменика јавног тужиоца, на 

основу члана 13. став 1. алинеја трећа Закона о Државном већу тужилаца. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 12. новембра 2021. године, донета је одлука 

о ванредном вредновању рада заменика јавног тужиоца, који су изабрани од стране Народне 

скупштине 7. децембра 2018. године, одлука о престанку дужности члана Жалбене комисије 

јавног тужилаштвa и одлука о именовању члана Жалбене комисије јавног тужилаштвa. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 23. новембра 2021. године, донете су 

одлуке о именовању Испитне комисије која проверава стручност и оспособљеност кандидата 

који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца за све кандидате који полажу испит, 

одлука о образовању Комисије за обављање разговора са кандидатима који су конкурисали на 

места заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу, вишим и основним 

јавним тужилаштвима и одлука о образовању Комисије за утврђивање благовремености и 

потпуности поднетих пријава кандидата, поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца 

(„Службени гласник РС”, број 63/21 од 23. јуна 2021. године). 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 2. децембра 2021. године, донета је одлука 

о избору заменика јавног тужиоца за трајно обављање функције заменика јавног тужиоца, на 

основу члана 13. став 1. алинеја трећа Закона о Државном већу тужилаца и одлука да се 

пониште огласи за избор јавних тужилаца, који су објављени у „Службеном гласнику РС”, број 

97/17 од 1. новембра 2017. године, у „Службеном гласнику РС”, број 102/17 од 15. новембра 

2017. године и „Службеном гласнику РС”, број 70/18 од 21. септембра 2018. године. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 6. децембра 2021. године, донета је одлука 

о објављивању огласа за избор два заменика Републичког јавног тужиоца. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 10. децембра 2021. године, донета је одлука 

о утврђивању услова за престанак функције јавним тужиоцима и одлука о измени одлуке о броју 

заменика јавних тужилацa.  

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 21. децембра 2021. године, донета је одлука 

о ванредном вредновању рада заменика јавног тужиоца, који су заинтересовани да буду 

упућени у Посебна одељења за сузбијање корупције у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву и 

Вишем јавном тужилаштву у Нишу, одлука о поништавању огласа за избор јавних тужилаца у 

јавним тужилаштвима за које Влада Републике Србије није предложила Народној скупштини 

кандидате за избор на функцију јавног тужиоца и одлука о објављивању огласа за избор јавних 

тужилаца. 

 

На ванредној седници одржаној телефонским путем 29. децембра 2021. године, донета је одлуку 

о избору заменика јавног тужиоца, сходно одредби члана 55. став 2. Закона о јавном 

тужилаштву. Чланови Већа, на истој седници, денели су одлуке о образовању Комисије за 

обављање разговора са кандидатима и Комисије за утврђивање благовремености и потпуности 

поднетих пријава кандидата, поводом огласа за избор заменика Републичког јавног тужиоца 

(„Службени гласник РС”, број 120/21 од 10. децембра 2021. године). 
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На ванредној седници одржаној телефонским путем 31. децембра 2021. године, донете су 

одлуке о образовању Комисије за oцену стручности и оспособљености кандидата из 

Републичког јавног тужилаштва и Испитне комисије, поводом огласа за избор заменика 

Републичког јавног тужиоца („Службени гласник РС”, број 120/21 од 10. децембра 2021. 

године). 

 

3. Формирање Архивске грађе Државног већа тужилаца 

 

Државно веће тужилаца је у периоду од 10. новембра 2021. године до 10. јануара 2022. године 

приступило: 

-   сређивању Архивске грађе за 2020. годину, 

-   формирању Архивске књиге за 2020. годину и 

-   пописивању безвредног документарног материјала, за период од 2011. године до 2016. 

године.  

 

Сређена је Архивска грађа за 2020. годину и израђена Архивска књига Државног већа тужилаца 

за 2020. годину.  

 

Ради израде подзаконског акта, у складу са чланом 15. став 2. Закона о архивској грађи и 

архивској делатности, Министарству правде достављени су: копија Архивске књиге за период 

од 2009-2019. године, листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања, измена 

и допуна листе категорија документарног материјала са роковима чувања и Архивска књига за 

2020. годину.  

 

Пописан је безвредни документарни материјал Државног већа тужилаца настао од 2011. до 

2016. године, чији је рок чувања истекао, ради  провере, одобрења  и излучења од стране Архива 

Србије. Архив Србије ће накнадно извршити проверу и одобрење излучења безвредног 

документарног материјала.  

 

 4.  Избор носилаца јавнотужилачке функције 
 

На основу одлуке о броју заменика јавних тужилаца закључно са 31. децембром 2021. године, 

функцију заменика јавних тужилаца обављало је 703 лица. Тренутно је у апелационим, вишим 

и основним јавним тужилаштвима упражњено 111 места заменика јавног тужиоца, од 

систематизованих 814 места. 

Функцију јавних тужилаца обављало је 52 лица, 27 заменика јавног тужиоца је вршило 

функцију  јавног тужиоца, док је 11 лица вршило функцију руководилаца органа. 

 

 
Број јавних тужилаца који су обављали функцију у току 2021. године  

1 1 1 2
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По полној структури, у јавним тужилаштвима Републике Србије има 23 јавних тужилаца 

женског пола и 29 мушког пола. 

 

 
Приказ броја јавних тужилаца по полу 

 

Што се тиче полне структуре, у Републичком јавном тужилаштву и Тужилаштву за ратне 

злочине су 2 припаднице женског пола, док је у Тужилаштву за организовани криминал 1 

припадник мушког пола. Од укупног броја јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима на 

подручју Републике Србије, 6  је женског пола и 7 мушког пола, док је у основним јавним 

тужилаштвима 14 женског пола и 20 мушког пола.  

  

Закључно са 31. децембром 2021. године у  Републичком  јавном тужилаштву, Тужилаштву за 

организовани криминал и Тужилаштву за ратне злочине функцију заменика тужиоца обавља 29 

лица, док је 23 места упражњено од систематизованих 52 места. 

По полној структури, на дан 31. децембром 2021. године, Републичко јавно тужилаштво има 10 

заменика Републичког јавног тужиоца, од чега су 5 заменица женског пола и 5 заменика мушког 

пола.  

 

Тужилаштво за организовани криминал има 9 заменика Тужиоца за организовани криминал, од 

чега су 2 заменице женског пола и 7 заменика мушког пола.  

 

Тужилаштво за ратне злочине од 9 заменика Тужиоца за ратне злочине, 3 су заменице женског 

пола, док су 6 заменика мушког пола. 

 

Aпелациона јавна тужилаштва имају 41 заменика јавног тужиоца, с тим да је 19 заменица 

женског пола и 22 заменика мушког пола.  

 

На подручју Апелационог јавног тужилаштва у Београду, укупно има 258 заменика јавног 

тужиоца, од тог броја 167 су припаднице женског пола, а 91 мушког пола. 

 

На подручју Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду има укупно 158 заменика јавног 

тужиоца, с тим да је 101 женског пола и 57 мушког пола. 

 

Функцију заменика јавног тужиоца, на подручју Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу, 

укупно обавља 150 лица, од тога је 77 женског пола и 73 мушког пола. 

 

На подручју Апелационог јавног тужилаштва у Нишу, укупно има 119 заменика јавног 

тужиоца, од тога 65 припадница су женског пола и 54 мушког пола.  
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Функцију заменика јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима обавља укупно 202 лицa, 

од чега је 114 заменица женског пола и 88 заменика мушког пола. 

 

Основна јавна тужилаштва имају укупно 432 заменика јавних тужилаца, од тог броја су 274 

женског пола и 158 лица мушког пола. 

 

      
Број заменика јавних тужилаца на дан 31. децембар 2021. године   

 

Закључно са 31. децембром 2021. године на територији Републике Србије, укупан број заменика 

јавног тужиоца, женског пола је 417, док је 286 мушког пола. 

 

 
Приказ броја заменика јавних тужилаца по полу 

 

Правилником о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика 

јавних тужилаца, рад заменика јавног тужиоца који је изабран први пут, врeднује се једном 

годишње, док рад заменика јавног тужиоца на трајној функцији се вреднује једном у три године.  

 

Рад јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца може се вредновати и ванредно. 

 

Народна скупштина на предлог Државног већа тужилаца, у складу са чланом 75. став 1. Закона 

о јавном тужилаштву, бира за заменика јавног тужиоца лице које се први пут бира на ову 

функцију на период од три године. Државно веће тужилаца предлаже Народној скупштини 

једног кандидата за избор за једно место заменика јавног тужиоца.  

 

Државно веће тужилаца на седници одржаној дана 22. марта 2021. године, донело је Одлуку о 

избору заменика јавних тужилаца на трајну функцију, која је објављена у „Службеном гласнику 

РС”, број 27/21 од 24. марта 2021. године. 

 

Државно веће тужилаца огласило је избор за Републичког јавног тужиоца и за заменике јавних 

тужилаца за Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Више јавно тужилаштво у Крагујевцу, 
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Више јавно тужилаштво у Врању, Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Друго основно 

јавно тужилаштво у Београду, Треће основно јавно тужилаштво у Београду, Основно јавно 

тужилаштво у Мионици, Основно јавно тужилаштво у Великој Плани, Основно јавно 

тужилаштво у Смедереву, Основно јавно тужилаштво у Панчеву, Основно јавно тужилаштво у 

Новом Саду, Основно јавно тужилаштво у Крушевцу, Основно јавно тужилаштво у Краљеву, 

Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу, Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару,  Основно 

јавно тужилаштво у Врању и Основно јавно тужилаштво у Нишу. Оглас је објављен у 

„Службеном гласнику РС”, број 48/21 од 13. маја 2021. године и у листу „Политика” од 13. маја 

2021. године, за укупно 24 места заменика јавног тужиоца. 

 

Констатовано је да је једна пријава за избор Републичког јавног тужиоца била благовремена и 

потпуна. Кандидат је представио програм организације и унапређења рада Републичког јавног 

тужилаштва. На седници Државног већа тужилаца, која је одржана дана 15. јуна 2021. године, 

утврђена је коначна ранг листа кандидата, на основу вредновања стручности и оспособљености 

и представљања програма организације и унапређења јавног тужилаштва и донета одлука о 

предлогу кандидата за избор Републичког јавног тужиоца, у форми утврђене листе кандидата, 

која је достављена Влади Републике Србије.  

 

Народна скупштина Републике Србије, на седници Деветог ванредног заседања у Дванаестом 

сазиву одржаној дана 22. јула 2021. године, донело је одлуку да се за Републичког јавног 

тужиоца изабере Загорка Доловац. Наведена одлука објављена је у „Службеном гласнику РС”, 

број 74/21 од 23. јула 2021. године.  

Поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца, сходно члану 80. Закона о јавном 

тужилаштву, Државно веће тужилаца обратило се јавним тужилаштвима ради утврђивања 

стручности и оспособљености кандидата који су поднели потпуне и благовремене пријаве. 

Критеријум достојности претпоставља се, у складу са чланом 3. став 3. Правилника о 

критеријумима и мерилима за оцену стручности оспособљености и достојности кандидата у 

поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције.  

 

Државно веће тужилаца огласило је избор за заменике јавних тужилаца, и то за: Апелационо 

јавно тужилаштво у Нишу, Више јавно тужилаштво у Београду, Више јавно тужилаштво у 

Новом Саду, Више јавно тужилаштво у Суботици, Више јавно тужилаштво у Шапцу, Више 

јавно тужилаштво у Крагујевцу, Више јавно тужилаштво у Пожаревцу, Више јавно тужилаштво 

у Чачку, Више јавно тужилаштво у Краљеву, Више јавно тужилаштво у Лесковцу, Прво 

основно јавно тужилаштво у Београду, Друго основно јавно тужилаштво у Београду, Треће 

основно јавно тужилаштво у Београду, Основно јавно тужилаштво у Суботици, Основно јавно 

тужилаштво у Чачку, Основно јавно тужилаштво у Лесковцу и Основно јавно тужилаштво у 

Нишу.  Оглас је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 63/21 од 23. јуна 2021. године и у 

листу „Политика” од  23. јуна 2021. године, за укупно 18 места заменика јавног тужиоца. 

   

На основу чл. 78. и 79. Закона о јавном тужилаштву и чл. 49. и 50. Пословника о раду Државног 

већа тужилаца, Државно веће тужилаца огласило је избор јавних тужилаца у јавним 

тужилаштвима у Републици Србији, и то за: Тужилаштво за организовани криминал, Више 

јавно тужилаштво у Београду, Више јавно тужилаштво у Ваљеву, Више јавно тужилаштво у 

Смедереву, Више јавно тужилаштво у Зрењанину, Више јавно тужилаштво у Сомбору, Више 

јавно тужилаштво у Сремској Митровици, Више јавно тужилаштво у Суботици, Више јавно 

тужилаштво у Шапцу, Више јавно тужилаштво у Крагујевцу, Више јавно тужилаштво у 

Јагодини, Више јавно тужилаштво у Крушевцу, Више јавно тужилаштво у Краљеву, Више јавно 

тужилаштво у Чачку, Више јавно тужилаштво у Новом Пазару, Више јавно тужилаштво у 

Нишу, Више јавно тужилаштво у Врању, Више јавно тужилаштво у Лесковцу, Више јавно 
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тужилаштво у Неготину, Више јавно тужилаштво у Прокупљу, Прво основно јавно тужилаштво 

у Београду, Друго основно јавно тужилаштво у Београду, Треће основно јавно тужилаштво у 

Београду, Основно јавно тужилаштво у Обреновцу, Основно јавно тужилаштво у Лазаревцу, 

Основно јавно тужилаштво у Убу, Основно  јавно тужилаштво у Смедереву, Основно јавно 

тужилаштво  у  Новом Саду, Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци, Основно јавно 

тужилаштво у Зрењанину, Основно јавно тужилаштво у Бечеју, Основно  јавно  тужилаштво у 

Кикинди, Основно  јавно  тужилаштву у Сремској Митровици, Основно  јавно тужилаштво у 

Суботици, Основно  јавно  тужилаштво  у  Сенти, Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу, 

Основно јавно тужилаштво у Аранђеловцу,  Основно јавно тужилаштво  у  Јагодини, Основно 

јавно тужилаштво у Параћину, Основно јавно тужилаштво у Крушевцу, Основно јавно 

тужилаштво у Рашки, Основно  јавно  тужилаштво  у  Горњем Милановцу, Основно јавно 

тужилаштво у Новом Пазару,  Основно јавно тужилаштво у Ужицу, Основно јавно тужилаштво 

у Пожеги, Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу, Основно јавно тужилаштво  у  Великом 

Градишту, Основно  јавно тужилаштво у Владичином Хану, Основно јавно тужилаштво у 

Лесковцу  и Основно јавно тужилаштво у Лебану. Оглас је објављен у „Службеном гласнику 

РС”, бр. 77/21 од 30. јула 2021. године и у листу „Политика” од 30. јула 2021. године. за избор 

50 јавних тужилаца. 

 

Државно веће тужилаца обратило се јавним тужилаштвима, ради утврђивања стручности и 

оспособљености кандидата који су поднели благовремене и потпуне пријаве, у складу са 

чланом 15. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције. 

Образовано је радно тело - Комисија за представљање програма организације и унапређења 

рада јавног тужилаштва. 

 

На основу збира бодова, који су остварени вредновањем стручности и оспособљености и 

представљањем програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, утврђене су ранг 

листе за јавне тужиоце у основним, вишим, апелационим и Тужилаштву за организовани 

криминал. 

 

На седници одржаној дана 8. новембра 2021. године, Државно веће тужилаца  донело је Одлуку 

о избору заменика јавних тужилаца на трајну функцију, која је објављена у „Службеном 

гласнику РС”, број 107/21 од 12. новембра 2021. године. 

 

Државно веће тужилаца, на седници одржаној 17. новембра 2021. године, донело је Одлуку о 

утврђивању листе кандидата за избор на функцију јавног тужиоца, која је достављена Влади 

Републике Србије. 

 

На седници одржаној дана 2. децембра 2021. године, Државно веће тужилаца  донело је Одлуку 

о избору заменика јавних тужилаца на трајну функцију, која је објављена у „Службеном 

гласнику РС”, број 117/21 од 3. децембра 2021. године. 

 

Државно веће тужилаца, огласило је избор за два заменика Републичког јавног тужиоца, који 

је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 120/21 од 10. децембра 2021. године и у листу 

„Политика” од 10. децембра 2021. године. 

 

Оглас за избор заменика Републичког јавног тужилаштва, још увек је у току.   
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Државно веће тужилаца, на седници одржаној 10. децембра 2021. године, донело је Одлуку 

којом се утврђује да су се испунили услови да дана 31. децембра 2021. године, престане 

функције за 19 јавних тужилаца. 

 

Народна скупштина Републике Србије, на Петнаестој седници Другог редовног заседања у 

2021. години, одржаној 23. децембра 2021. године, донела је Одлуку о избору на функцију 

јавних тужилаца, која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 126/21 од 23. децембра 

2021. године. Наведеном одлуком изабрани су јавни тужиоци у Тужилаштво за организовани 

криминал, Апелационо  јавно тужилаштво  у Београду, Апелационо јавно тужилаштво у 

Крагујевцу, Више јавно тужилаштво у Београду, Више јавно тужилаштво у Ваљеву, Више јавно 

тужилаштво у Смедереву, Више јавно тужилаштво у Сомбору, Више јавно тужилаштво у 

Суботици, Више јавно тужилаштво у Шапцу, Више јавно тужилаштво у Крушевцу, Више јавно 

тужилаштво у Краљеву, Више јавно тужилаштво у Новом Пазару, Више јавно тужилаштво у 

Нишу, Више јавно тужилаштво у Врању, Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Друго 

основно јавно тужилаштво у Београду, Основно јавно тужилаштво у Обреновцу, Основно јавно 

тужилаштво у Новом Саду, Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци, Основно јавно 

тужилаштво у Зрењанину, Основно јавно тужилаштво у Бечеју, Основно јавно тужилаштво у 

Сремској Митровици, Основно јавно тужилаштво у Суботици, Основно јавно тужилаштво у 

Сенти, Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу, Основно јавно тужилаштво у Параћину, 

Основно јавно тужилаштво у Крушевцу, Основно јавно  тужилаштво  у Рашки, Основно јавно 

тужилаштво у Горњем Милановцу, Основно јавно тужилаштво у Ужицу, Основно јавно 

тужилаштво у Пожеги, Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу, Основно јавно тужилаштво у 

Великом Градишту, Основно јавно тужилаштво у Владичином Хану, Основно јавно 

тужилаштво у Лесковцу, Основно јавно тужилаштво у Краљеву и Основно јавно тужилаштво у 

Руми. 

 

Државно веће тужилаца, у складу са чланом 81. Закона о јавном тужилаштву, образовало је 

радно тело - Комисију за обављање разговора са кандидатима који су се пријавили на места 

заменика у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу, вишим и основним  јавним 

тужилаштвима, на основу огласа о избору заменика јавних тужилаца.  

Након обављеног разговора са кандидатима за избор заменика јавних тужилаца, Комисија је 

оценила кандидате и складу са чланом 13. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену 

стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора 

носилаца јавнотужилачке функције. На основу обављеног разговора са кандидатима, састављен 

је записник, а чланови Комисије који су учествовали у разговору, дали су своје мишљење и 

појединачни број бодова за сваког кандидата. 

 

Утврђене су ранг листе кандидата за заменике јавних тужилаца у основним, вишим и 

Апелационом јавном тужилаштву у Нишу.  

 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца у наведеним јавним тужилаштвима, још увек је у 

току.   

 

Државно веће тужилаца, огласило је оглас за избор јавних тужилаца у јавним тужилаштвима 

Републике Србије, и то за: Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду, Апелационо јавно 

тужилаштво  у Нишу, Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Више јавно тужилаштво у 

Зрењанину, Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици, Више јавно тужилаштво у 

Крагујевцу, Више јавно тужилаштво у Јагодини, Више јавно тужилаштво у Чачку, Више јавно 

тужилаштво у Ужицу, Више јавно тужилаштво у Пожаревцу, Више јавно тужилаштво у 

Лесковцу, Више јавно тужилаштво у Зајечару,  Више јавно тужилаштво у Неготину, Више јавно 
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тужилаштво у Прокупљу, Треће основно јавно тужилаштво у Београду, Основно јавно 

тужилаштво у Лазаревцу, Основно јавно тужилаштво у Убу,  Основно јавно тужилаштво у 

Смедереву,  Основно јавно тужилаштво у Панчеву, Основно јавно тужилаштво у Вршцу, 

Основно јавно тужилаштво у Кикинди, Основно јавно тужилаштво у Шапцу, Основно јавно 

тужилаштво у Лозници, Основно јавно тужилаштво у Аранђеловцу, Основно јавно тужилаштво 

у Јагодини, Основно јавно тужилаштво у Брусу, Основно јавно тужилаштво у Трстенику, 

Основно јавно тужилаштво у Чачку, Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару, Основно јавно 

тужилаштво у Пријепољу, Основно јавно тужилаштво у Петровцу на Млави, Основно јавно 

тужилаштво у Врању, Основно јавно тужилаштво у Лебану, Основно јавно тужилаштво у Бору, 

Основно јавно тужилаштво у Неготину, Основно јавно тужилаштво у Пироту, Основно јавно 

тужилаштво у Прокупљу и Основно јавно тужилаштво у Куршумлији. Оглас је објављен у 

„Службеном гласнику РС”, број 127/21 од 24. децембра 2021. године и у листу „Политика” од 

24. децембра 2021. године, за избор 38 јавних тужилаца.  

 

На седници одржаној 29. децембра 2021. године, Државно веће тужилаца донело је Одлуку о 

избору заменика јавног тужиоца, којима је функција јавног тужиоца престала дана 31. децембра 

2021. године, која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 130/21 од 29. децембра 2021. 

године.  
 

Глава II   

         ПОСТУПАЊЕ И ОБИМ РАДА ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА У 2021. ГОДИНИ 

 

У временском периоду од 1. децембра 2021. до 31. децембра 2021. године Дисциплински 

тужилац је имао у раду укупно 115 предмета, што је приближно броју примљених предмета и 

у претходној години када је било запримљено 111 предмета.  

 

Од укупног броја предмета дисциплинске пријаве су поднете против 110 носилаца 

јавнотужилачке функције, као и против 25 других, како одређених тако и индивидуално 

неопредељених лица. 

 

У извештајном периоду дисциплинске пријаве су поднете против 17 јавних тужилаца и 93 

заменика јавног тужиоца, што је такође приближно броју односно структури пријављених као 

и претходне године, када је било пријављено 30 јавних тужилаца и 95 заменика јавног тужиоца.  

 

Значајно смањење броја предмета као и пријављених лица, у највећој мери последица је живота 

и рада у условима пандемије изазване корона вирусом у току скоро целе извештајне године, те 

сходно томе и смањеног обима рада.  

 

Као и у досадашњем раду, подносиоци дисциплинских пријава су првенствено грађани, а потом 

и њихови пуномоћници односно браниоци, док је у извештајном периоду, од стране 

непосредних руководилаца пријављених заменика, поднето укупно 6  дисциплинских пријава, 

од чега су 4 оцењене као основане, док је 1 пријава одбачена као неоснована, а по једној 

дисциплинској пријави су у току провере односно прибављање потребних извештаја, те с тога 

по истој још увек није донета одлука.   

 

Дисциплинске пријаве грађани су, као и раније, углавном подносили услед незадовољства 

јавнотужилачком одлуком и често у настојању да путем подношења дисциплинске пријаве 

издејствују поновно, односно условно речено одлучивање у „трећем степену”, а с обзиром да 

су пријаве у великом броју случајева подношене као и раније, након одлуке по приговору на 

решење о одбачају кривичне пријаве.  
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Значајан број оваквих поднесака грађана оцењен је и као притужба на рад заменика, те је сходно 

Правилнику о управи у јавним тужилаштвима достављен на надлежност јавном тужиоцу који 

је непосредно надређен или пак вишем јавном тужиоцу, уколико се радило о притужби на рад 

нижег јавног тужиоца.  

 

Као и у досадашњем раду, подносиоци дисциплинских пријава су у првом реду грађани а потом 

и њихови пуномоћници односно браниоци, било у име заступаних лица или у своје лично име, 

док је у извештајном периоду, од стране непосредних руководилаца пријављених заменика 

поднето укупно 6 дисциплинских пријава од чега су 4 оцењене као основане, док је 1 пријава 

одбачена као неоснована, а по једној дисциплинској пријави су у току провере односно 

прибављање потребних извештаја, те стога по истој још увек није донета одлука.   

 

Дисциплинске пријаве грађани су, као и раније, углавном подносили услед незадовољства 

јавнотужилачком одлуком и често у настојању да путем подношења дисциплинске пријаве 

издејствују поновно, односно условно речено одлучивање у „трећем степену”, а с обзиром да 

су пријаве у значајном броју случајева подношене, такође као и раније, након и одлуке по 

приговору на решење о одбачају кривичне пријаве. 

Значајан број оваквих поднесака грађана оцењени су и као притужбе на рад заменика или пак 

јавног тужиоца, те су сходно Правилнику о управи у јавним тужилаштвима достављани на 

надлежност јавном тужиоцу који је непосредно надређен или пак непосредно вишем јавном 

тужиоцу.  

 

У поднетим дисциплинским пријавама од стране грађана односно њихових пуномоћника, 

подносиоци су као и претходне године најчешће као дисциплински прекршај уопштено 

наводили кршење одредаба члана 104. Закона о јавном тужилаштву без опредељења става, 

односно дисциплинског прекршаја, а ако је исти и био означен углавном су навођени прекршаји 

који су по ставу подносиоца представљали кршење начела непристрасности и угрожавање 

поверења грађана у јавно тужилаштво, кршење обавеза правилног поступања према странкама 

а све чешће и кршење одредаба Етичког кодекса, а што је пре свега био случај са пријавама 

поднетим од стране пуномоћника односно бранилаца окривљених у поступку пред судом или 

јавним тужилаштвом. 

 

На крају извештајног периода остало је нерешено укупно 8 предмета, односно нису донете 

одлуке по пријавама поднетим против укупно 10 пријављених лица по овим предметима, их 

разлога што су у истима пријаве углавном поднете пред сам крај године, те нису могле бити 

окончане провере у кратком периоду, због чега ни одлука није могла бити донета, а углавном 

се ради о предметима у којима је Дисциплински тужилац тражио достављање одређених 

извештаја и списа предмета, сходно члану 4. и члану 19. став 5. Правилника о дисциплинском 

поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. 

 

Дисциплински тужилац је, у посматраном извештајном периоду, на основу члана 108. Закона о 

јавном тужилаштву, односно 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 укупно 91 носиоца јавнотужилачке 

функције, то јест по овим пријавама није покретао дисциплински поступак из разлога 

непостојања елемената било ког дисциплинског прекршаја из члана 104. Закона о јавном 

тужилаштву, за разлику од претходне године када је таква одлука била донета по 

дисциплинским пријавама поднетим против укупно 87 пријављених лица. 
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У односу на 32 пријављена лица дисциплинске пријаве, односно поднесци грађана решени су 

на други начин - спајањем предмета и сачињавањем службене белешке о разлозима 

архивирања, односно решавања на овај начин или пак достављањем другим надлежним 

државним органима, углавном надлежним јавним тужиоцима или пак Високом савету судства 

у случајевима када су се пријаве односиле на рад судија, те као такве очигледно погрешно 

достављене Дисциплинском тужиоцу Државног већа тужилаца, уместо Високом савету 

судства. 

У извештајном периоду 4 поднете дисциплинске пријаве, иначе поднете против два заменика 

јавног тужиоца, оцењене су као основане, односно такве да по истима има места покретању 

дисциплинског поступка пред Дисциплинском комисијом Државног већа тужилаца, и то све по 

дисциплинским пријавама непосредних руководилаца пријављених заменика јавног тужиоца. 

 

Од наведенех дисциплинских пријава које су оцењене као основане Дисциплинској комисији 

поднета су 3 предлога за вођење дисциплинског поступка, с обзиром да је у једном случају 

дошло до спајања предмета јер се ради о истом лицу. 

 

Такође, како је већ  истакнуто у временском периоду од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. 

године, као и претходне године, дошло је до значајног смањења обима рада у односу на период 

пре пандемије, како по броју предмета, обзиром да је у извештајној години запримљено 115, а 

у току 2020. године 111  предмета, док је 2019. године било запримљено 162 предмета, тако и 

по броју лица против којих су поднете дисциплинске пријаве, а обзиром да су у извештајном 

периоду дисциплинске пријаве поднете против 135 носиоца јавнотужилачке функције и других 

лица, приближно као и претходне године када су дисциплинске пријаве биле поднете против 

укупно 144 лица, док је у години пре пандемије било чак 209 пријављених лица, а што се све, 

како је напред наглашено, може једино тумачити измењеним околностима због пандемије 

изазване вирусом Covid 19 и у вези са тим и даље измењеним начином рада у току целе 

извештајне године. 

 

Државно веће тужилаца, наставља активности на усклађивању односно одговарајућим 

изменама како Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних 

тужилаца и заменика јавних тужилаца, тако и Закона о јавном тужилашту и Државном већу 

тужилаца, а како би се ова област што боље нормативно уредила, те на тај начин у сваком 

погледу унапредило вођење дисциплинских поступака. 

 

 
Приказ броја предмета дисциплинским органима 
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Глава III 

ОДСЕК ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

За обављање послова из делокруга финансија 1. јануара 2021. године, образован је Одсек за 

материјално-финансијске послове. У Одсеку се обављају стручно-оперативни послови који се 

односе на планирање и извршење буџета Државног већа тужилаца и предлагање и праћење 

извршења буџета за јавна тужилаштва за текуће расходе, осим за тужилачко особље, одржавање 

опреме и објеката. Одсек врши квалитативну и квантитативну анализу утрошка средстава Већа 

и јавних тужилаштава. 

 

Уже унутрашње јединице су: 

 

1. Група за финансијско-рачуноводствено послове, 

2. Група за буџет и аналитичко - планске послове. 

 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 

Група за финансијско-рачуноводствене послове обавља послове који се односе на: припрему 

предлога финансијског плана за Веће у складу са законом који се односе на буџетски систем; 

врши припрему и подношење плана извршења буџета, израду анализа које служе као стручна 

основа за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике; усклађивање стања 

главне књиге Трезора са помоћним књигама; успостављање и праћење евиденција о 

реализацији финансијских трансакција са Трезором и екстерним корисницима; координација 

при састављању анализе периодичних извештаја и завршних рачуна; обрада и евиденција 

пратеће документације за све трансакције евидентиране у главној књизи Трезора; обраду 

документације и давање налога за све врсте плаћања за Веће; праћење прописа из области 

финансија и других прописа од значаја за успешно обављање послова и друге послове из 

делокруга Групе. 

 

Активности Групе за финансијско рачуноводствене послове су усмерене на спровођење 

надлежности Државног већа тужилаца  прописаних Законом о Државном већу тужилаца, 

Законом о буџету Републике Србије и Законом о јавном тужилаштву.  

 

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину и опредељених средстава у 

разделу 7 за рад Државног већа тужилаца, Група за финансијско рачуноводствене послове 

израдила је план извршења средстава буџета опредељених за рад Административне канцеларије 

Државног већа тужилаца. 

У складу са планираним активностима Већа, вршено је месечно финансијско планирање, 

утврђиване су месечне квоте и планирано трошење средстава водећи рачуна о наменском 

трошењу буџетских средстава. 

 

Транспарентност података о финансирању Државног већа тужилаца и извршењу, обезбеђена је 

на интернет презентацији Државног већа тужилаца. 
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

  
АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Одобрене 2021. 
Измене у току 2021. 

Текућa 

апропријациј

а 

Извршење 

буџета за 

период 

01.01.-

31.12.2021. 

411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
55.766.000,00 -4.334.000 51.432.000 51.672.749,32 

412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
9.313.000,00 -925.000 8.388.000 8.443.146,84 

413 Накнаде у натури 140.000,00 -14.000 126.000 80.000,00 

414 Социјална давања запосленима 294.000,00 +630.000,00 924.000,00 333.755,00 

415 Накнаде трошкова за запослене 6.304.000,00 -2.130.000 4.174.000 4.066.429,80 

416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
381.000,00  381.000,00 348.255,00 

421 Стални трошкови 1.200.000,00 -120.000 1.080.000 886.380,71 

422 Трошкови путовања 1.850.000,00 -1.535.000 315.000 181.847,39 

423 Услуге по уговору 4.250.000,00 -1.300.000 2.950.000 2.949.670,30 

424 Специјализоване услуге 450.000,00  450.000,00 443.408,00 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00  100.000,00 73.560,00 

426 Материјал 1.100.000,00 -110.000 990.000 948.347,38 

482 Порези, обавезне таксе и казне 45.000,00  45.000,00 37 800,00 

483 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
42.595.000,00 -32.200.000 10.395,000 319.727,03 

485 
Накнаде штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
300.000,00 -30.000 270.000 206.906,24 

512 Машине и опрема 500.000,00  500.000,00 486.126,00 

  124.588.000,00  83.129.000,00 71.478.109,01 

Пројекат 0004 

 
 
 

 АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
Одобрене 2021. 

Измене у току 
2021.  

Текућа 
апропријација  

 Извршење буџета за 
период 

 01.01.-31.12.2021.  

423 Услуге по уговору 5.500.000,00  7.700.000,00 7.231.487,87 

  5.500.000,00 +2.200.000,00 7.700.000,00 7.231.487,87 

Пројекат 0003 

 

Укупно извршење буџета у последњем  кварталу у 2021. години на разделу 7. Државно веће 

тужилаца, Програм 1602, Пројекат 0003 и Пројекат 0004 износи  86,66%. 

 

Ванредне активности у току 2021. године 

 

Дана 9. јуна 2021. године, Извештајем Државне ревизорске институције, број 400-180/2021-

03/12, дато је позитивно мишљење приликом извршене ревизије приложених финансијских 

извештаја Државног већа тужилаца за 2020. годину, који обухватају Биланс стања на дан 31. 

Укупно за раздео 7 - Државно 
веће тужилаца 

130.088.000,00 90.829.000,00 78.709.597,00 
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децембра 2020. године, Образац 1 и Извештај о извршењу буџета у периоду од 01. јануара 2020. 

до 31. децембра 2020. године – Образац 5. 

 

По мишљењу Државне ревизорске институције, финансијски извештаји су припремљени по 

свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о 

буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења 

финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организације за 

обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контно плану за буџетски систем. 

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

У ПРЕТХОДНИМ ГОДИНАМА 

 

Извршење буџета за период од 01.01.2020. - 31.12.2020. године 
 

Ред. 

број 
Назив АПРОПРИЈАЦИЈЕ Извршено 

Проценат 

(извршено) 

1 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
55,685,000.00 53,106,868.77 95.37 

2 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
9,550,000.00 8,820,829.10 92.36 

3 Накнаде у натури 140,000.00 123,500.00 88.21 

4 
Социјална давања 

запосленима 
339,000.00 336,323.10 99.21 

5 
Накнаде трошкова за 

запослене 
6,304,000.00 5,801,209.27 92.02 

6 
Нагрaдe запосленима и 

остали посебни расходи 
381,000.00 380,658.98 99.91 

7 Стални трошкови 910,000.00 735,160.55 80.79 

8 Трошкови путовања 1,259,000.00 340,881.88 27.08 

9 Услуге по уговору 5,500,000.00 4,924,615.52 89.54 

10 Услуге по уговору 2,025,000.00 1,602,981.24 79.16 

11 
Текуће поправке и 

одржавање 
70,000.00 12,600.00 18.00 

12 Материјал 909,000.00 899,977.16 99.01 

13 
Порези, обавезне таксе и 

казне 
45,000.00 36,825.00 81.83 

14 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
24,200,000.00 13,860,875.92 57.28 
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15 

Накнаде штте за повреде 

или штету нанету од 

стране државних органа 

258,000.00 233,000.00 90.31 

16 Машине и опрема 692,000.00 685,648.00 99.08 

 Укупно 108,130,000.00 91,901,954.49 90.31 

 

Умањење одобрене апропријације у току 2020. године, за време „COVID-19” 

 

Сходно допису министарства финансија, Број 401-00-1758/2020-03 од 9. априла 2020. године, 

Државно веће тужилаца умањило је расположиви буџет по препорукама министарства 

финансија, на следећим позицијама:  

 

Минимално потребна уштеда 11.506.600,00 динара 

 

Укупно предложена уштеда 11.526.000,00 динара 

 

економска класификација усвојен буџет текући буџет извршено уштеда 

423 5,500,000 5,500,000 1,340,303 0 

421 1,160,000 1,160,000 188,422 -250,000 

422 1,859,000 1,859,000 207,102 -600,000 

423 2,650,000 2,650,000 326,989 -400,000 

425 100,000 100,000 0 -30,000 

426 1,089,000 1,089,000 171,571 -180,000 

482 45,000 45,000 0 0 

 

483 44,200,000 44,200,000 6,197,864 -10,000,000 

485 330,000 330,000 0 -66,000 

512 600,000 600,000 149,850 0 

 

Извршење буџета за период од 01.01.2019. - 31.12.2019. године 

 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину (Службени гласник РС”, број 95/18), 

опредељена су средства за Државно веће тужилаца у износу од 110.664.000,00 динара. 

 

У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, извршено је 94% укупног буџета по 

економским класификацијама: 

 

411, 412, 413, 414 и 416 - Плате, доприноси и остали додаци на терет послодавца за 

запослене 55,6%  

415 – Накнаде за одвојени живот од породице и трошкови станарине за чланове Већа, као 

и превоз на посао и с посла 5,15% 
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421 – Стални трошкови 0,57% 

422 – Трошкови путовања у земљи и иностранству 0,98 % 

423 – Услуге по уговору 6,14% 

425 – Текуће поправке и одржавање  0,0 % 

426 – Материјал  0.81 %   

482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали  0,03 % 

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова 24,08 % 

485 – Накнаде штете нанета од стране државних органа 0,09 % 

512 – Машине и опрема 0,55 % 

 

УКУПНО ИЗВРШЕНО 94 % 

 

ГРУПА ЗА БУЏЕТ И АНАЛИТИЧКО-ПЛАНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Група за буџет и аналитичко – планске послове обавља следеће послове и задатке: 

 

- предлаже обим и структуру потребних средстава за текуће расходе осим расхода за 

државне службенике и намештенике у јавним тужилаштвима и расходе за  инвестиције; 

- планира средства за плате запослених у јавним тужилаштвима, за носиоце функција;  

- бави се израдом предлога финансијског плана за јавна тужилаштва у складу са Законом 

којим се уређује буџетски систем;  

- формира одлуке о додељеним апропријацијама на годишњем нивоу по корисницима у 

складу  са Законом о буџету; 

- обавља послове који се односе на припрему и анализу извештаја о обавезама и 

расходима за текућу и претходну годину, врши анализе које служе као стручна основа 

за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике;  

- бави се израдом извештаја о приоритетним областима финансирања;  

- врши прикупљање и сравњење, синтетизовање и консолидовање финансијских података 

јавних тужилаштава и обавештава о томе Министарство финансија у захтеваним 

формама; 

- прати прописе из области финансија и других области од значаја за успешно обављање 

послова и друге послове из делокруга Групе за планирање и извршење буџета јавних 

тужилаштава. 

 

Група за буџет и аналитичко - планске послове је, у јулу 2021. године, прикупила предлоге 

финансијских планова од индиректних буџетских корисника, а у септембру 2021. године, у 

складу са упутством Министарства финансија израдилa предлог финансијског плана за јавна 

тужилаштва за 2022. годину.  

 

Група за буџет и аналитичко - планске послове јавних тужилаштава започела је 2021. годину, 

са доцњама на позицији истраге на Вишим и Основним јавним тужилаштвима у износу од 

371.529.450,00 динара, са највећим делом на позицији истраге на Основним јавним 

тужилаштвима од 268.196.000,00 динара. Током претходне године извршење буџета на 

позицији истраге износило је 1.109.497.940,00 динара, што је са износом доцњи представљао 

износ од 1.377.694,00 динара, што је престављало минималан износ неопходан за истрагу као 

основну делатност јавних тужилаштава Републике Србије. Опредељен износ кроз лимит буџета 

на овој позицији је за 2021. годину 739.206.000,00 што је било довољно само за првих шест 

месеци 2021. године без повећања трошкова поступка у току године. Ребалансом буџета у 

октобру месецу 2021. године на позицијама истраге Основна јавна тужилаштва су добила 

средства у износу од 100.000.000,00 од тражених 638.000.000,00 што је у моменту ублажило већ 
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довољно велику доцњу и увећан број блокада јавних тужилаштава од стране принудних наплата 

НБС. 

 

У октобру 2021. године, уследио је ребаланс буџета, којим нам је додељено додатних 

100.000.000,00 динара на позицијама истраге и то за: 

 

Основна јавна тужилаштва  100.000.000,00 динара  

 

Ово повећање ће у 2021. години, обезбедити умањење тренутних доцњи које су са  последњим 

кварталом 2021. године износиле на Вишим и Основним јавним тужилаштвима 601.150.668,00 

динара. 

 

Истим ребалансом буџета, у октобру 2021. године, на позицијама плата носиоца јавнотужилчке  

функције одузето  је на: 

 

Основним јавним тужилаштвима                   411     2.764.000,00   и    412  2.348.000,00 

 

Вишим јавним тужилаштвима                        411     7.303.000,00   и    412  1.155.000,00 

 

Апелационим  јавним тужилаштвима            411   15.336.000,00   и    412  3.240.000,00 

 

 

Министарство финансија је, по нашим захтевима у 2021. години, за потребе предмета принудне 

наплате јавних тужилаштава одобрило преусмерење средстава у износу од 34.000.000,00 

динара, са исте  позиције Државног већа тужилаца, као и са позиција на којима је то било могуће 

на позиције на којима су та средства била неопходна, са Апелационих јавних тужилаштава, на 

позиције Виших и Основних јавних тужилаштава.  

 

Транспарентност података о финансирању Државног већа тужилаца обезбеђена је на интернет 

презентацији Државног већа тужилаца, на којој су објављени финансијски извештаји. Државно 

веће тужилаца презентацију ажурира квартално, тако да су на истој приказани табеларни 

прикази за четврти квартал у 2021. години, за  Јавна тужилаштва, на разделу 8, глави 8.0, 8.04, 

8.05 и 8.06 Јавна тужилаштва, апелациона, виша и основна  јавна тужилаштва.  
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Раздео 8 Јавна тужилаштва 

Глава 8.00 Јавна тужилаштва 

 

  
АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Одобрене 2021. 

Измене у 

току 2021. и 

ТБР 

Текуће 

апропријације 

у 2021. 

Извршење 

буџета за 

период 

01.01.-

31.12.2021. 

421 Стални трошкови 5.000.000,00  5.000.000,00 4.773.328,47 

423 Услуге по уговору 2.606.000,00  2.606.000,00 2.606.000,00 

424 Специјализоване услуге 1.000,00  1.000,00 0,00 

  7.607.000,00 0,00 7.607.000,00 7.379.328,47 

Напомена:  
1. Колона – Средства одобрена Законом о буџету за 2021. годину 

2. Колона – Средства измењена текућом буџетском резервом 

3. Колона – Средства текуће апропријације са изменама из текуће буџетске резерве 

4. Колона – Средства извршена у току 2021. године 

 

Раздео 8 Јавна тужилаштва 

Глава 8.04 Апелациона јавна тужилаштва 

 

  
АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Одобрене 2021. 

Измене у току 

2021. и ТБР 

Текуће 

апропријације 

у 2021. 

Извршење 

буџета за 

период 

01.01.-

31.12.2021. 

411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде)-НПФ 
140.141.000,00 -15.336.000,00 124.805.000,00 121.069.611,65 

412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца -НПФ 
24.004.000,00 -3.240.000 20.764.000,00 20.145.052,86 

413 Накнаде у натури 1.120.000,00 -1.000.000.00 120.000,00 15.000,00 

414 
Социјална давања 

запосленима 
1.120.000,00 

+850.000,00 

+180.000,00 
2.150.000,00 2.078.383,87 

415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
12.098.000,00 -850.000,00 11.248.000,00 8.844.103,82 

416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
800.000,00 

+1.000.000.00-

180.000,00 
1.620.000,00 1.098.793,00 

421 Стални трошкови 12.835.000,00 -158.000,00 12.677.000,00 11.368.065,26 

422 Трошкови путовања 800.000,00  800.000,00 193.124,52 

423 Услуге по уговору 3.000.000,00 
+442.000,00 

+158.000,00 
3.600.000,00 3.338.860,26 

425 
Текуће поправке и 

одржавање 
1.400.000,00  1.400.000,00 824.306,23 

426 Материјал 4.422.000,00 -442.000,00 3.980.000,00 3.487.031,43 

482 
Порези, обавезне таксе и 

казне 
600.000,00  600.000,00 352.777,00 

483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
204.000,00 +5.000.000.00 5.204.000,00 0,00 

  202.544.000,00 -13.576.000,00 188.968.000,00 172.815.109,88 

Напомена:  
1. Колона – Средства одобрена Законом о буџету за 2021. годину 

2. Колона – Средства измењена текућом буџетском резервом 

3. Колона – Средства текуће апропријације са изменама из текуће буџетске резерве 

4. Колона – Средства извршена у току 2021. године 
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Раздео 8 Јавна тужилаштва 

Глава 8.05 Виша јавна тужилаштва 

 
 

  
АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Одобрене 2021. 

Измене у 

току 2021. и 

ТБР 

Текуће 

апропријације у 

2021. 

Извршење 

буџета за 

период 

01.01.-

31.12.2021. 

411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде)-НПФ 
660.221.000,00 -7.303.000,00 652.918.000,00 650.087.587,44 

412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца -НПФ 
109.802.000,00 -1.155.000,00 108.647.000,00 108.177.879,08 

413 Накнаде у натури 3.400.000,00 -3.000.000.00 400.000,00 366.121,77 

414 
Социјална давања 

запосленима 
2.170.000,00 +150.000,00 2.320.000,00 2.016.875,99 

415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
14.230.000,00 

+3.000.000.00 

-150.000,00 
17.080.000,00 14.058.998,39 

416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
3.050.000,00  3.050.000,00 2.728.638,87 

421 Стални трошкови 39.000.000,00  39.000.000,00 36.957.277,3 

422 Трошкови путовања 4.500.000,00  4.500.000,00 2.151.891,85 

423 Услуге по уговору 596.611.000,00  596.611.000,00 588.500.348,7 

425 
Текуће поправке и 

одржавање 
5.500.000,00  5.500.000,00 4.938.787,57 

426 Материјал 24.000.000,00  24.000.000,00 20.678.549,99 

482 
Порези, обавезне таксе и 

казне 
1.600.000,00  1.600.000,00 1.059.433,00 

483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
10.000.000,00  10.000.000,00 9.916.938,40 

  1.474.084.000,00 -8.458.000,00 1.465.626.000,00 1.441.639.328,35 

 
Напомена:  
1. Колона – Средства одобрена Законом о буџету за 2021. годину 

2. Колона – Средства измењена текућом буџетском резервом 

3. Колона – Средства текуће апропријације са изменама из текуће буџетске резерве 

4. Колона – Средства извршена у току 2021. године 
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Раздео 8 Јавна тужилаштва 

Глава 8.06 Основна јавна тужилаштва 

 

 

  
АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Одобрене 2021. 

Измене у току 

2021. и ТБР 

Текуће 

апропријације у 

2021. 

Извршење 

буџета за 

период 

01.01.-

31.12.2021. 

411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде)-

НПФ 
1.130.166.000,00 

-2.764.000,00 

+5.000.000,00 
1.132.402.000,00 1.128.164.312,65 

412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца -НПФ 
190.092.000,00 

-2.348.000,00 

+1.150.000,00 
188.894.000,00 187.839.671,24 

413 Накнаде у натури 5.398.000,00 -3.900.000.00 1.498.000,00 1.204.725,56 

414 
Социјална давања 

запосленима 
2.000.000,00 

+700.000,00 

+1.100.000,00 
3.800.000,00 3.733.504,18 

415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
22.000.000,00 

+3.900.000.00 

+200.000,00 
26.100.000,00 22.862.468,65 

416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
4.100.000,00 

+1.400.000,00 

+250.000,00 
5.750.000,00 5.644.743,88 

421 Стални трошкови 80.000.000,00 +10.700.000,00 90.700.000,00 87.196.331,76 

422 Трошкови путовања 3.700.000,00  3.700.000,00 1.902.828,93 

423 Услуге по уговору 739.215.000,00 +100.000.000,00 839.215.000,00 836.837.020,78 

425 
Текуће поправке и 

одржавање 
9.191.000,00 +1.000.000,00 10.191.000,00 9.337.634,61 

426 Материјал 42.000.000,00  42.000.000,00 41.204.206,72 

482 
Порези, обавезне таксе и 

казне 
2.200.000,00  2.200.000,00 1.470.804,78 

483 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова 
60.000.000,00 

+15.000.000,00 

-7.500.000,00 
67.500.000,00 54.082.491,92 

  2.290.062.000,00 123.888.000,00 2.413.950.000,00 2.381.480.745,66 

 
Напомена:  
1. Колона – Средства одобрена Законом о буџету за 2021. годину 

2. Колона – Средства измењена текућом буџетском резервом 

3. Колона – Средства текуће апропријације са изменама из текуће буџетске резерве 

4. Колона – Средства извршена у току 2021. године 

 

           

Укупно за раздео 

8 јавна 

тужилаштва 

3.974.297.000,00 101.854.000,00 4.076.151.000,00 4.003.314.183,89 

 

Укупно извршење буџета у четвртом кварталу у 2021. години, на разделу 8. Јавна тужилаштва 

износи 98,21% 
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Доцње у јавним тужилаштвима 

 

Доцње су већ створене обавезе у јавним тужилаштвима које индиректни буџетски корисници 

евидентирају кроз тромесечне извештаје. Државно веће тужилаца консолидоване извештаје 

доцњи шаље Министарству финансија. Евидентирано стање доцњи Основних, Виших и 

Апелационих јавних тужилаштава се кроз захтеве за текућу буџетску резерву упућују 

Министарству финансија.  

 

 

Преглед доцњи према врстама јавних тужилаштава, на дан 31. децембар 2021. године 
 

Шифра  Корисници јавних прихода  Укупно стање доцњи на дан 31.12.2021. 

30250 Јавна тужилаштва 0,00 

30236 Апелациона јавна тужилаштва  0,00 

30228 Виша јавна тужилаштва 102.170.456,00 

30229 Основна јавна тужилаштва  498.980.212,00 

 

Укупно стање доцњи за раздео 8 јавна тужилаштва 601.150.668,00 

 

 

ПРОЈЕКЦИЈА ДОЦЊИ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПОД НАДЛЕЖНОШЋУ 

ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА У ОДНОСУ НА БУЏЕТ ЗА 2019, 2020. И 2021. 

ГОДИНУ (30250, 30236, 30228 и 30229) 

 

 
УКУПАН 

ИЗНОС 

РАСТ 

ДОЦЊИ У % 
БУЏЕТ 

% ДОЦЊИ У 

УКУПНОМ БУЏЕТУ 

ЈАВНИХ 

ТУЖИЛАШТАВА 

ДОЦЊА 

31.12.2019. 
606.768.398,00  3.324.967.000,00. 18,25% 

ДОЦЊА 

31.12.2020. 
371.529.450,00  4.082.336.000,00 9,2% 

ДОЦЊА 

31.12.2021. 
601.150.668,00 61,80% 4.076.151.000,00 14,75% 

 

 

 
 

606.768.398,00

371.529.450,00

601.150.668,00

3.324.967.000,00

4.082.336.000,00

4.076.151.000,00

0,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00

ДОЦЊА 31.12.2019.

ДОЦЊА 31.12.2020.

ДОЦЊА 31.12.2021.

БУЏЕТ ДОЦЊА
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Упоредни преглед стања доцњи у 2019, 2020. и 2021. години. Износ доцњи у 2021. години, 

процентуално је у односу на претходну годину повећан за  61,80%. Највећи део недостајућих 

средстава односи се на трошкове истраге што резултира повећањем броја принудних извршења 

поверилаца (адвоката и вештака), што у крајњем билансу резултира дупло већим износом 

средстава који се исплаћују на име потраживања, камата и трошкова судског поступка. 

 

 

 
 

Глава IV 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

У 2021. години, Административна канцеларија Државног већа тужилаца је спровела две јавне 

набавке за потребе јавних тужилаштава у Републици Србији. 

 

Закључен је уговор на годину дана у јавној набавци услуга одржавања инсталираног 

рачуноводственог програма „Трезор” за потребе Државног већа тужилаца и јавних 

тужилаштава у Републици Србији. 

 

Такође, на годину дана закључени су уговори у поступку јавне набавке услуга осигурања 

имовине и запослених који су у радном односу у јавним тужилаштвима на територији 

Републике Србије, са компанијом „Генерали Осигурање Србија а.д.о.” и запослених који су у 

радном односу у Државном већу тужилаца, са компанијом „Дунав осигурање а.д.о”. 

 

Одлуке о додели уговора, заједно са осталом документацијом, објављене су на Порталу јавних 

набавки и на интернет презентацији Државног већа тужилаца. 

 

Глава V 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

У извештајном периоду укупно је било поднето 21 захтев за приступ информацијама од јавног 

значаја. Број усвојених и делимично усвојених захтева је 21. Од стране грађана поднето је 13 

захтева, али су у току извештајног периода захтеве подносиле невладине организације и 

удружења грађана, и то у 4 случаја. Такође, од стране медија поднето је 4 захтева.  

 

Државно веће тужилаца информише јавност о свом раду објављивањем саопштења преко 

интернет презентације Државног већа тужилаца, давањем информација од јавног значаја и 

објављивањем Информатора о раду Државног већа тужилаца. Наведени Информатор редовно 

се ажурира и доступан је јавности на интернет презентацији Државног већа тужилаца 

(www.dvt.jt.rs). 

18.25%

9.2%

14,75%

ПРОЦЕНТУАЛНИ ИЗНОС ДОЦЊИ У ОДНОСУ НА ОДОБРЕНИ 

БУЏЕТ У 2019/2020/2021

ДОЦЊА 31.12.2019.

ДОЦЊА 31.12.2020.

ДОЦЊА 31.12.2021.

http://www.dvt.jt.rs/wp-content/uploads/2017/03/Informator-o-radu-za-2017-godinu.doc
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Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у 2021. години 

 

1) Захтеви: 
Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр.усвојених- 

делимично 

усвој.захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број  

одбијених 

захтева 

1. Грађани 13 13 / / 

2. Медији 4 4 / / 

3. Невладине орг. и др. 

удружења грађана 

4 4 / / 

4. Политичке странке / / / / 

5. Органи власти / / / / 

6. Остали / / / / 

7. Укупно 21 21 / / 

 

2) Жалбе: 
Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Укупан број 

изјављених 

жалби 

Бр. жалби 

због 

одбијања 

захтева 

Бр. жалби на 

закључак о 

одбацивању 

захтева 

Бр. жалби 

због 

непоступања 

по захтеву 

Бр. 

осталих 

жалби 

1. Грађани / / / / / 

2. Медији / / / / / 

3. Невладине орг. и др. 

удружења грађана 

/ / / / / 

4. Политичке странке / / / / / 

5. Органи власти / / / / / 

6. Остали / / / / / 

7. Укупно / / / / / 

 

Глава VI 

ПОВЕРЕНИК ЗА САМОСТАЛНОСТ 

 

Државно веће тужилаца је 19. априла 2021. године, донело Одлуку о изменама и допунама 

Пословника о раду Државног већа тужилаца. Након ступања на снагу Пословника о раду 

Државног већа тужилаца, Веће је на редовној седници одржаној 23. априла 2021. године,  

изабрало новог Повереника за самосталност.  

 

Одредбом члана 21а став 1. Пословника о раду Државног већа тужилаца, прописано је да се 

Повереник за самосталност именује из редова јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, 

изборних чланова Већа, док је ставом 2. истог члана, прописано је да Повереник за 

самосталност: 

–   поступа по захтевима јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца за заштиту од 

недозвољеног утицаја; 

–  испитује постојање недозвољеног утицаја испољеног у јавности, преко медија, 

друштвених мрежа, на јавним скуповима или на неки други јаван начин; 

–  прибавља потребне доказе и информације о постојању недозвољеног утицаја; 

– подноси образложени предлог за сазивање седнице Већа ради одлучивања о постојању 

недозвољеног утицаја; 

–  на седници Већа представља чињенично стање и даје предлог одлуке; 

–  сарађује са надлежним институцијама у спровођењу обука јавних тужилаца и заменика 

јавних тужилаца о препознавању и реаговању на недозвољени утицај; 
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–   предлаже Већу мере за спречавање недозвољеног утицаја; 

–   сарађује са Етичким одбором и дисциплинским органима; 

–   води евиденцију о свим случајевима недозвољеног утицаја; 

– подноси Већу годишњи извештај о недозвољеном утицају на носиоце јавнотужилачке 

функције најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину, као и увек када Веће то 

затражи. 

Уз подршку Савета Европе, у оквиру програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal 

Facility за Западни Балкан и Турску II”, и пројекта „Јачање независности и одговорности 

правосуђа”, израђен је летак који представља водич за јавне тужиоце и заменике јавних 

тужилаца у области заштите од недозвољеног утицаја. Летак је достављен свим носиоцима 

јавнотужилачке функције.  

У 2021. години, Повереник за самосталност поступао је у 7 случајева. Свих 7 случајева је 

решено, од којих је у једном случају, због физичког напада на носиоца јавнотужилачке функције, 

Повереник за самосталност дао је саопштење за јавност, где је позвао надлежне институције да 

предузму мере из своје надлежности у циљу безбедности носилаца јавнотужилачке функције. 

Такође, у саопштењу је позвао и медије и јавне личности да својим изјавама дају свој допринос 

у препознавању јавног тужилаштва као државног органа који ефикасно ради на сузбијању 

кривичних дела.  Затим, у четири случаја Повереник за самосталност је утврдио да није било 

недозвољеног, нити било ког другог непримереног утицаја, док је у једном случају утврђено да 

Повереник за самосталност није у надлежности да поступа. 

У сваком случају, Повереник за самосталност приликом поступања, узима у обзир мишљења 

Консултативног савета европских тужилаца, као и пресуде Европског суда за људска права.

   

Глава VII 

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 

Државно веће тужилаца, у 2021. години, наставило je активно учешће у процесу европских 

интеграција и међународне сарадње, спроводећи пре свега активности из ревидиранох 

Акционог плана за Поглавље 23, из своје надлежности. Државно веће тужилаца, наставило је 

са извештавањем о напретку у остваривању Прелазних мера за Поглавље 23, достављањем 

полугодишњих извештаја Министарству правде. Такође, Веће је наставило да учествује и у 

„CEPEJ” циклусу извештавања (Европске комисије за ефикасност правосуђа), односно у оквиру 

„Dashboard Western Balkans”, који представља годишњи циклус извештавања о правосудним 

системима западног Балкана, а ради постизања бољих процена резултата реформи правосуђа.  

 

МЕЂУНАРНОДНИ ПРОЈЕКТИ 

 

1. Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) 

 

Државно веће тужилаца, у оквиру активног учествовања у реформи правосуђа Републике 

Србије, учествује у пројекту „ЕУ за тебе – Подршка тужилачком систему”, који је финансиран 

из инструмената за претприступну помоћ „ИПА”. Општи циљ пројекта је да се адекватно бави 

различитим аспектима тужилачког система у Србији.  

Процес је започео пружањем подршке у изради Стратегије људских ресурса у правосуђу за 

период 2022-2026. године, након чега следи израда стратешких докумената који се односе на 

људске ресурсе. 
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Пројекат се заснива на прецизно дефинисаним компонентама које се односе на јачање 

стратешког планирања и управљања људским ресурсима и финансијама, што укључује израду 

анализе надлежности у складу са новим уставним и законским одредбама, као и изради 

вишегодишњег стратешког плана за Државно веће тужилаца и Републичко јавно тужилаштво. 

Ово укључује и анализу радних процеса, израду техничких спецификација, као и израду, 

инсталирање, мигрирање података и тестирање и обуке у администрирању и раду софтвера за 

управљање људским ресурсима и софтвера за финансијско/буџетско управљање за Државно 

веће тужилаца и јавна тужилаштва.  

 

У оквиру пројекта програмирано је и јачање механизама каријерног напредовања тужилаца, 

што подразумева инсталирање софтвера за људске ресурсе који садржи личне листове јавних 

тужилаца, заменика јавних тужилаца и особља, укључујући податке о вредновању рада, 

дисциплинској одговорности и обуци. Такође, као део софтвера планирана је и израда и 

инсталирање електронских база података о изборима носилаца јавнотужилачке функције, као и 

дисциплинским поступцима. Као посебна компонента предвиђено је и јачање сарадње 

Државног већа тужилаца и Републичког јавног тужилаштва кроз размену информација у 

областима од заједничког интереса.  

 

Експерти Европске Уније који учествују у наведеном пројекту, ангажовани су и у раду Радне 

групе за праћење правосудних закона Државног већа тужилаца, који су том прилигом израдили 

упоредну анализу система за избор, вредновање рада и напредовање јавних тужилаца у пет 

држава чланица Европске Уније, са посебним освртом на независност и ефикасност правосуђа 

у оквиру владавине права, као и на ставове Венецијанске комисије Савета Европе.  

 

Државно веће тужилаца је у оквиру спровођења активности Пројекта, закључило Протокол о 

сарадњи са Министарством правде, који има за предмет израду информационог система за 

Државно веће тужилаца и Министарство правде за управање финансијама и људским 

ресурсима у јавном тужилаштву, ради аутоматизације и рационализације интерних пословних 

процеса Већа и његовог интегрисања у е-правусуђе Србије.  

 

2. Савет Европе 

 

Савет Европе је и у 2021. години, наставио да пружа подршку Државном већу тужилаца кроз 

пројекте „Јачање независности и одговорности правосуђа” и „Јачање ефикасности правних 

средстава за спречавање кршења људских права у Србији”, који се реализују у оквиру 

заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и 

Турску II”. Кроз редовне састанке управних одбора наведених пројеката, као и експертске 

савете, округле столове, експертске радне групе, обуке  и размену мишљења, детаљно су 

пројектоване активности, узимајући у обзир пре свега активности из ревидираног Акционог 

плана за Поглавље 23, као и препоруке ГРЕКО. 

 

- Пројекат „Јачање независности и одговорности правосуђа” 

 

Државно веће тужилаца остварује сарадњу са заједничким пројектом ЕУ и Савета Европе 

„Јачање независности и одговорности правосуђа” (у даљем тексту: пројекат) од 2017. године. 

Циљеви пројекта су оснаживање унутрашњих механизама, правила и процедура Већа ради 

унапређења самосталности и ефикасности јавног тужилаштва, као и капацитета за рад на 

питањима јавнотужилачке етике. Пројекат пружа подршку јавним тужиоцима и тужилачким 

помоћницима да препознају и супротставе се ризицима од недозвољеног утицаја. Пројекат траје 
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до 31. децембра 2022. године, а укупни буџет је 750.000 евра. Активности предвиђене пројектом 

имају за циљ усклађивање са релевантним стандардима Савета Европе, као и подршку процесу 

европске интеграције Републике Србије, у смислу испуњавања прелазних мерила из Акционог 

плана за Поглавље 23. 

Током 2021. године најзначајнији резултати остварени су у следећим областима: 1) спречавање 

утицаја на рад јавних тужилаца; 2) унапређење јавнотужилачке етике, а посебно увођење 

система поверљивог саветовања о етичким питањима и етичка употреба друштвених мрежа и 

3) унапређење комуникацијских вештина портпарола јавних тужилаштава. 

I. Спречавање недозвољеног утицаја 

 

Током фебруара и марта 2021. године, пројекат је пружио експертску подршку Већу, те је на 

основу раније израђених анализа извршена измена и допуна Пословника о раду Државног већа 

тужилаца, у делу који се односи на спречавање недозвољеног утицаја. На седници одржаној 19. 

априла, Веће је усвојило измене Пословника, а изборни члан Већа, Милан Ткалац је 23. априла 

изабран за Повереника за самосталност. Усвојене измене предвиђају јасну и правовремену 

реакцију Већа у случајевима недозвољеног утицаја, укључујући процедуру пријављивања од 

стране носилаца јавнотужилачке функције. Предвиђено је више мера које Веће може да 

предузме уколико се утврди постојање недозвољеног утицаја, попут обраћања руководиоцу 

државног органа у коме је запослен државни службеник који је извршио недозвољени утицај, 

надлежној адвокатској комори уколико је недозвољени утицај извршен од стране адвоката, 

Савету за штампу, медијском удружењу и главном и одговорном уреднику медија, чији је 

новинар извршио недозвољени утицај, привредној комори чији је члан извршио недозвољени 

утицај, као и руководиоцима других органа, организација, установа, институција и удружења. 

Повереник за самосталност подноси Већу годишњи извештај о недозвољеном утицају 

најкасније до 1. марта текуће године. 

Изборни чланови Већа су уз подршку пројектног тима током јуна и јула били ангажовани на 

изради Водича за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца „Заштита од недозвољеног 

утицаја”. Водич је доступан на интернет презентацији Државног већа тужилаца. Током 

септембра сваки носилац јавнотужилачке функције у Републици Србији је од Већа добио 

штампани примерак Водича. 

Пројекат је током претходне године подржао рад Већа у остваривању ближе сарадње са 

Правосудном академијом, како би се унапредио курикулум сталне обуке јавних тужилаца и 

заменика јавних тужилаца о спречавању непримерених утицаја. У том циљу, спроведен је јавни 

позив за учешће на обуци предавача о спречавању недозвољеног утицаја. Обука предавача је 

планирана за 2021. годину, али реализација активности је услед пандемије померена за 2022. 

годину. 

Нове надлежности Већа у области спречавања недозвољеног утицаја наглашене су и у 

публикацији „Пуно поштовање одлука и рада правосудних органа од стране јавних званичника 

и државних службеника – међународни стандарди”, која је објављена у децембру уз подршку 

пројекта. Представници Већа су учествовали у изради публикације, а аутори су експерти Савета 

Европе. 

 

 

https://rm.coe.int/hf9-full-respect-judiciary-public-servants/1680a4eed3
https://rm.coe.int/hf9-full-respect-judiciary-public-servants/1680a4eed3
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II. Унапређење јавнотужилачке етике 

 

а) Нови Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

У првом кварталу 2021. године, Радна група Већа је уз подршку експерата Савета Европе 

завршила рад на новом Етичком кодексу јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. Веће је 

нови Кодекс усвојило на седници одржаној 16. априла. Кодекс садржи и Смернице за примену 

етичких начела, у складу са препорукама Групе држава за борбу против корупције Савета 

Европе ГРЕКО. 

Током јуна и јула израђена је брошура намењена носиоцима јавнотужилачке функције са циљем 

подизања свести о правилима етике, а која садржи примере неадекватног понашања јавних 

тужилаца и заменика јавних тужилаца. Израда брошуре предвиђена је Акционим планом за 

Поглавље 23. Штампани примерак брошуре је достављен свим носиоцима јавнотужилачке 

функције у Републици Србији, а електронска верзија доступна је на интернет презентацији 

Државног већа тужилаца.  

б) Поверљиво саветовање о етичким питањима 

Током пролећа изборни чланови Већа учествовали су у истраживању о увођењу система 

поверљивог саветовања носилаца јавнотужилачке функције о етичким питањима. Истраживање 

су спровели експерти Савета Европе, након чега је Већу, у јулу представљен „Завршни извештај 

са препорукама за систем поверљивог саветовања судија и јавних тужилаца о етичким 

питањима”. Извештај садржи упоредно-правну анализу и препоруке доносиоцима одлука за 

успостављање система поверљивог саветовања, а израђен је у складу са препорукама Групе 

држава за борбу против корупције ГРЕКО из четвртог круга евалуације. Веће је донело одлуку 

да поверљиво саветовање о етичким питањима повери Етичком одбору, пратећи препоруке 

Савета Европе. За Поверљивог саветника изабран је проф. др Јован Бабић, а пројекат је подржао 

и израду Смерница за рад Поверљивог саветника.  

Делегација Већа је у септембру, у организацији пројекта, учествовала у студијском путовању у 

Љубљану, Република Словенија, чији фокус је био јавнотужилачка етика и интегритет, а 

посебно поверљиво саветовање о етичким питањима, имајући у виду да је Република Словенија, 

такође у оквиру четвртог круга евалуације ГРЕКО увела систем поверљивог саветовања кроз 

примену пилот пројекта. Током посете организовани су састанци са представницима 

словеначког Тужилачког савета, Врховног државног тужилаштва, Министарства правде, 

Министарства спољних послова, Центра за обуку у правосуђу и Амбасаде Републике Србије. 

Ради даљег упознавања са упоредним решењима у области поверљивог саветовања, пројекат је 

организовао радионицу у којој је учествовао Поверљиви саветник Државног већа тужилаца. 

Радионица је одржана 14. новембра у Београду. 

в) Етички аспекти употребе друштвених мрежа 

Ради пружања подршке јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца у унапређењу 

етичких стандарда, пројекат се ангажовао на изради Водича за судије и јавне тужиоце „Етички 

аспекти употребе друштвених мрежа”. Водич је настао на основу свеобухватног истраживања 

у коме су учествовали изборни чланови Већа. Публикација је објављена у децембру, аутори су 

експерти Савета Европе, док је аутор уводне речи проф. др Јован Бабић, члан Етичког одбора 

Државног већа тужилаца. Водич је намењен носиоцима јавнотужилачке функције, јер садржи 

https://rm.coe.int/hf9-confidential-counselling-srp/1680a35902
https://rm.coe.int/hf9-confidential-counselling-srp/1680a35902
https://rm.coe.int/hf9-confidential-counselling-srp/1680a35902
https://rm.coe.int/hf9-social-media-guide-judiciary-srp/1680a4f1c7
https://rm.coe.int/hf9-social-media-guide-judiciary-srp/1680a4f1c7
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мапирање потенцијалних ризика са којима се сусрећу при коришћењу друштвених мрежа, а 

садржи и практичне савете за суочавање са најчешћим изазовима. 

III. Унапређење комуникацијских вештина портпарола јавних тужилаштава 

 

Медијске и комуникационе вештине, са посебним освртом на дигиталну медијску сферу, биле 

су у фокусу више једнодневних обука за портпароле јавних тужилаштава. Током октобра 

организоване су обуке за портпароле са подручја апелационог јавног тужилаштва у Нишу и 

апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу. Планирано је да портпароли са подручја 

апелационог јавног тужилаштва у Београду и апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду, 

похађају обуку током 2022. године. На свим обукама су учествовали изборни чланови Већа. 

- Пројекат „Јачање ефикасности правних средстава за спречавање кршења људских 

права у Србији” 

 

Пројекат има за циљ да допринесе спровођењу Споразума о придруживању са Европском 

Унијом кроз подршку напорима Републике Србије у правцу јачања демократије и владавине 

права, као и јачању правих средстава за спречавање системских кршења људских права у 

Србији. Пројекат у фокусу има унапређење хармонизације судске праксе, посебно у погледу 

примене Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права, као 

и пружање подршке националним институцијама у дефинисању мера које доприносе 

ефикасном извршењу пресуда Европског суда за људска права, као и јачању капацитета судија 

и тужилаца, као и будућих правних стручњака, да примењују Европску конвенцију за људска 

права. 

 

Државно веће тужилаца активно je учетвовало у спровођењу пројектних активности кроз 

редовно учествовање на састанцима Управног одбора Пројекта, редовно извештавање, 

експертске дискусије, семинаре, округле столове и размену мишљења. 
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Глава VIII 

З А К Љ У Ч А К 

 

Државно већа тужилаца, као и у претходном периоду, наставиће са активностима које се 

односе на избор носилаца јавнотужилачке функције, првенствено кроз повећање броја 

заменика јавног тужиоца у јавним тужилаштвима, као и у посебним одељењима за 

сузбијање корупције, што ће додатно допринети јачању самосталности у раду заменика 

јавног тужиоца, у посебно важној области борбе против корупције. Такође, радиће се на 

планираним активностима које се односе на јачање кадровских капацитетета 

Административне канцеларије Државног већа тужилаца, што је препознала и Влада 

Републике Србије, кроз усвојену Стратегију људских ресурса у правосуђу за период 2022 – 

2026. године. 

 

Поводом остваривања планираних активности, Државно веће тужилаца ће у 2022. години, 

наставити са предузимањем радњи у циљу даљег побољшања људских, материјалних и 

организационих ресурса. У том смислу, у оквиру активног учествовања у реформи 

правосуђа Републике Србије, Веће учествује у пројекту „ЕУ за тебе – Подршка тужилачком 

систему”, који се финансира из инструмената за претприступну помоћ „ИПА”, где се 

интензивно ради на изради информационог система Државног већа тужилаца и 

Министарства правде за управљање финансијама и људским ресурсима, у свим јавним 

тужилаштвима у Републици Србији. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

       Загорка Доловац 
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