
НАЦРТ  ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА   

ЗАКОНА О ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 

 

 

Члан 1. 

 У Закону о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 

78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – одлука УС и 121/12), у члану 5. додаје се став 3. који 

гласи: 

„Јавни тужилац и заменик јавног дужиоца дужан је да одбије сваку радњу која 

представља утицај на самосталност у раду јавног тужилаштва.”. 

 

Члан. 2. 

После члана 10. додају се назив члана и члан 10а, који гласе: 

 

„Начела у вршењу јавнотужилачке функције 

 

Члан 10а 

 Јавни тужилац и заменик јавног тужиоца су дужни да стручно, савесно, 

непристрасно, правично и без непотребног одлагања врше своју функцију посебно водећи 

рачуна о заштити оштећених и спречавању дискриминације по било ком основу.”. 

 

Члан 3. 

У члану 13. став 6. речи: „основна јавна тужилаштва се оснивају за подручје 

основног суда” замењују се речима: „основно јавно тужилаштво се оснива за подручје 

једног или више основних судова”. 

У ставу 7. реч: „седиште” замењује се речју: „седишта”. 

Став 8. мења се и гласи: 

„Јавно тужилаштво може имати одељења ван свог седишта, као и посебна одељења 

која се образују за гоњење одређених кривичних дела, у складу са законом.”. 

 

Члан 4. 

 У члану 18. после става 2. дoдаје се нови став 3. који гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана, јавни тужилац може да изда усмено обавезно 

упутство када је то неопходно ради предузимања радњи које не трпе одлагање. У том 

случају обавезно упутство у писменом облику доставља се у року од три дана од дана 

издавања усменог упутства.”. 

 Досадашњи ст. 3. до 8. постају ст. 4. до 9. 

 

Члан 5. 

 У члану 24. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана, јавни тужилац може да изда усмено обавезно 

упутство када је то неопходно ради предузимања радњи које не трпе одлагање. У том 

случају обавезно упутство у писменом облику доставља се у року од три дана од дана 

издавања усменог упутства.”. 

 Досадашњи ст. 3. до 8. постају ст. 4. до 9. 
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Члан 6. 

 У члану 29. став 3. тачка 4. мења се и гласи: 

 „4. подноси Народној скупштини редовни годишњи извештај о раду јавних 

тужилаштава у Републици Србији;”. 

 

Члан 7. 

 Члан 53. мења се и гласи: 

„Члан 53. 

 Јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца, тужилачки помоћници и приправници 

имају право да се удружују у струковна удружења ради заштите својих интереса и 

очувањa самосталности у раду јавних тужилаштава. 

 Право струковног удруживања подразумева и учешће у активностима струковних 

удружења у току радног времена, ако се тиме не ремети рад у јавном тужилаштву.”. 

 

Члан 8. 

 Члан 57. мења се и гласи: 

 

„Члан 57. 

Ако јавно тужилаштво буде укинуто јавни тужилац, односно заменик јавног 

тужиоца настављају да врше функцију заменика јавног тужиоца у јавном тужилаштву које 

одреди Државно веће тужилаца, на предлог Републичког јавног тужиоца. 

Сматра се да је јавно тужилаштво укинуто и ако је подручје на којем врши 

надлежност подељено на два или више јавних тужилаштава. 

Ако буде смањен број заменика јавног тужиоца у јавном тужилаштву заменик 

јавног тужиоца наставља да врши ту функцију у јавном тужилаштву које одреди Државно 

веже тужилаца, на предлог Републичког јавног тужиоца.”. 
 

Члан 9. 

У члану 69. после става 5. додаје се став 6. који гласи: 

„Јавни тужилац и заменик јавног тужиоца не може да уз плату прима и пензију 

остварену у складу са посебним прописима.”. 

 
 

Члан 10. 

У члану 75. став 2. мења се и гласи:  

„За заменика јавног тужиоца који се први пут бира, Народна скупштина бира 

између једног или више кандидата које предложи Државно веће тужилаца. Државно веће 

тужилаца дужно је да приликом предлагања кандидата за избор заменика основног јавног 

тужиоца, предложи кандидата који је завршио почетну обуку у Правосудној академији, у 

складу са посебним законом.”. 

 

Члан 11. 

 У члану 81. речи: „може обавити” замењују се речју: „обавља”. 

 

Члан 12. 

 У члану 82. став 1. мења се и гласи: 
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„При предлагању и избору кандидата за јавнотужилачку функцију Државно веће 

тужилаца саставља ранг листу кандидата на основу стручности, оспособљености и 

достојности кандидата, а према критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности које прописује Државно веће тужилаца, у складу са 

законом. Ранг листа се објављује на интернет страници Државног већа тужилаца. 

Приликом избора и предлагања кандидата за јавнотужилачку функцију забрањена је 

дискриминација по било ком основу.”. 

 Став 3. мења се и гласи: 

„Државно веће тужилаца образлаже предлог и одлуку о избору кандидата за 

јавнотужилачку функцију.”. 

 

Члан 13. 

 У члану 95. став 1. мења се и гласи:  

 „Државно веће тужилаца утврђује чињенице и одлучује у поступку затвореном за 

јавност. Поступак може бити јаван на захтев јавног тужиоца или заменика јавног тужиоца 

против којег се води поступак.”. 

 

Члан 14. 

 У члану 111. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

 „Јавни тужилац и заменик јавног тужиоца коме је изречена дисциплинска санкција 

може покренути управни спор.”. 

 Досадашњи став 4. постаје став 5. 

 

Члан 15. 

 У члану 120. став 3. реч: „и” замењује се запетом, а после речи: „надлежности” 

додају се речи: „и апелационом јавном тужилаштву”. 

 

Члан 16. 

У члану 122. став 3. брише се. 

 Досадашњи став 4. постаје став 3. 

 После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

 „Поступак пријема тужилачких приправника ближе се уређује актом министра 

надлежног за правосуђе.”. 

 

Члан 17. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије” а одредбе чл. 15. и 16. почињу да се примењују од 1. новембра 2013. 

године. 
 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, 

ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

 

Члан 5. 

Јавни тужилац и заменик јавног тужиоца је самосталан у вршењу својих овлашћења. 

Забрањен је сваки утицај на рад јавног тужилаштва и на поступање у предметима од 

стране извршне и законодавне власти, коришћењем јавног положаја, средстава јавног 

информисања или на било који други начин којим може да се угрози самосталност у раду 

јавног тужилаштва.  

 ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ И ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ДУЖИОЦА ДУЖАН ЈЕ ДА ОДБИЈЕ 

СВАКУ РАДЊУ КОЈА ПРЕДСТАВЉА УТИЦАЈ НА САМОСТАЛНОСТ У РАДУ ЈАВНОГ 

ТУЖИЛАШТВА. 

 

НАЧЕЛА У ВРШЕЊУ ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

ЧЛАН 10А 

 ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ И ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ТУЖИОЦА СУ ДУЖНИ ДА СТРУЧНО, 

САВЕСНО, НЕПРИСТРАСНО, ПРАВИЧНО И БЕЗ НЕПОТРЕБНОГ ОДЛАГАЊА ВРШЕ 

СВОЈУ ФУНКЦИЈУ ПОСЕБНО ВОДЕЋИ РАЧУНА О ЗАШТИТИ ЖРТАВА И 

СПРЕЧАВАЊУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ПО БИЛО КОМ ОСНОВУ. 

 

Члан 13. 

Јавно тужилаштво Републике Србије чине Републичко јавно тужилаштво, апелациона 

јавна тужилаштва, виша јавна тужилаштва, основна јавна тужилаштва и јавна тужилаштва 

посебне надлежности. 

Јавна тужилаштва посебне надлежности су Тужилаштво за организовани криминал и 

Тужилаштво за ратне злочине.  

Републичко јавно тужилаштво, Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво 

за ратне злочине, оснивају се за територију Републике Србије. 

Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине имају 

седиште у Београду. 

Апелационо јавно тужилаштво оснива се за подручје апелационог суда.  

Више јавно тужилаштво оснива се за подручје вишег суда, а основна јавна 

тужилаштва се оснивају за подручје основног суда ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО СЕ 

ОСНИВА ЗА ПОДРУЧЈЕ ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ ОСНОВНИХ СУДОВА. 

Оснивање, седиште СЕДИШТА и подручја апелационих, виших и основних јавних 

тужилаштава уређују се посебним законом.  

Јавно тужилаштво може имати посебно одељење, које се образује за гоњење 

одређених кривичних дела, у складу са посебним законом.  

ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО МОЖЕ ИМАТИ ОДЕЉЕЊА ВАН СВОГ СЕДИШТА, KAO 

И ПОСЕБНА ОДЕЉЕЊА КОЈА СЕ ОБРАЗУЈУ ЗА ГОЊЕЊЕ ОДРЕЂЕНИХ КРИВИЧНИХ 

ДЕЛА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

Тужилаштво за организовани криминал може имати одељења ван свог седишта, у 

складу са посебним законом. 

 

Члан 18. 

Непосредно виши јавни тужилац може издати нижем јавном тужиоцу обавезно 

упутство за поступање у појединим предметима када постоји сумња у ефикасност и 

законитост његовог поступања, а Републички јавни тужилац сваком јавном тужиоцу. 

Обавезно упутство издаје се у писменој форми и мора садржати разлог и образложење 

за његово издавање.  
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ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ МОЖЕ ДА ИЗДА 

УСМЕНО ОБАВЕЗНО УПУТСТВО КАДА ЈЕ ТО НЕОПХОДНО РАДИ ПРЕДУЗИМАЊА 

РАДЊИ КОЈЕ НЕ ТРПЕ ОДЛАГАЊЕ. У ТОМ СЛУЧАЈУ ОБАВЕЗНО УПУТСТВО У 

ПИСМЕНОМ ОБЛИКУ ДОСТАВЉА СЕ У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД ДАНА ИЗДАВАЊА 

УСМЕНОГ УПУТСТВА. 

Нижи јавни тужилац који сматра да је обавезно упутство незаконито и неосновано 

може изјавити приговор са образложењем Републичком јавном тужиоцу у року од осам дана 

од дана пријема упутства. 

Приговор се подноси преко јавног тужиоца који је издао обавезно упутство и који је 

дужан да у року од три дана од дана пријема приговора преиспита обавезно упутство које је 

издао. 

Јавни тужилац који је изјавио приговор је дужан да поступа по упутству до одлуке 

непосредно вишег јавног тужиоца, односно одлуке Републичког јавног тужиоца. 

Непосредно виши јавни тужилац, у поступку преиспитивања, може да донесе одлуку 

којом ставља ван снаге своје обавезно упутство и у том случају приговор се не доставља 

Републичком јавном тужиоцу. 

Републички јавни тужилац дужан је да донесе одлуку у року од 15 дана од дана 

пријема приговора на обавезно упутство. 

Против обавезног упутства Републичког јавног тужиоца приговор није допуштен. 

 

Члан 24 

Јавни тужилац може своме заменику издати обавезна упутства за рад и поступање.  

Обавезно упутство јавни тужилац издаје у писменој форми и мора да садржи 

образложење за његово издавање. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ МОЖЕ ДА ИЗДА 

УСМЕНО ОБАВЕЗНО УПУТСТВО КАДА ЈЕ ТО НЕОПХОДНО РАДИ ПРЕДУЗИМАЊА 

РАДЊИ КОЈЕ НЕ ТРПЕ ОДЛАГАЊЕ. У ТОМ СЛУЧАЈУ ОБАВЕЗНО УПУТСТВО У 

ПИСМЕНОМ ОБЛИКУ ДОСТАВЉА СЕ У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД ДАНА ИЗДАВАЊА 

УСМЕНОГ УПУТСТВА. 

Заменик јавног тужиоца који сматра да је обавезно упутство незаконито и неосновано 

може изјавити приговор са образложењем непосредно вишем јавном тужиоцу у року од осам 

дана од дана пријема упутства. 

Приговор се подноси преко јавног тужиоца који је издао обавезно упутство и који је 

дужан да у року од три дана од дана пријема приговора преиспита обавезно упутство које је 

издао. 

Јавни тужилац, у поступку преиспитивања, може донети одлуку да стави ван снаге 

своје обавезно упутство и у том случају приговор се не доставља непосредно вишем јавном 

тужиоцу. 

Заменик јавног тужиоца који је изјавио приговор је дужан да поступа по упутству до 

одлуке непосредно вишег јавног тужиоца. 

Непосредно виши јавни тужилац дужан је да донесе одлуку у року од осам дана од 

дана пријема приговора на обавезно упутство. 

Одлука непосредно вишег јавног тужиоца по приговору је коначна. 

 

Члан 29. 

Републички јавни тужилац врши надлежност јавног тужилаштва у оквиру права и 

дужности Републике Србије. 

Републички јавни тужилац надлежан је да поступа пред свим судовима и другим 

органима у Републици Србији и да предузима све радње на које је јавно тужилаштво 

овлашћено. 

Надлежан је и да:  

1. улаже ванредна правна средства у складу са законом; 
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2. надзире рад јавних тужилаштава и спровођење упутстава, прати и проучава праксу 

јавних тужилаштава и судова; 

3. предлаже програме стручног усавршавања јавних тужилаца и заменика јавних 

тужилаца;  

4. подноси извештаје Народној скупштини;  

4. ПОДНОСИ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ; 

5. врши друге послове одређене законом. 

У пословима из своје надлежности, Републички јавни тужилац поступа непосредно и 

преко својих заменика.  

 

Члан 53. 

Јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца, тужилачки помоћници и приправници 

имају право да се удружују ради заштите својих интереса и предузимају мере за очување 

своје самосталности у раду. 

Државно веће тужилаца и надређени јавни тужилац предузимају мере да лица из става 

1. овог члана несметано остварују право на удруживање. 

 

ЧЛАН 53. 

ЈАВНИ ТУЖИОЦИ, ЗАМЕНИЦИ ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА, ТУЖИЛАЧКИ 

ПОМОЋНИЦИ И ПРИПРАВНИЦИ ИМАЈУ ПРАВО ДА СЕ УДРУЖУЈУ У СТРУКОВНА 

УДРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ СВОЈИХ ИНТЕРЕСА И ОЧУВАЊA САМОСТАЛНОСТИ У 

РАДУ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА. 

 ПРАВО СТРУКОВНОГ УДРУЖИВАЊА ПОДРАЗУМЕВА И УЧЕШЋЕ У 

АКТИВНОСТИМА СТРУКОВНИХ УДРУЖЕЊА У ТОКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА, АКО СЕ 

ТИМЕ НЕ РЕМЕТИ РАД У ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ. 

 

Члан 57. 

Ако јавно тужилаштво буде укинуто, односно буде смањен број заменика у јавном 

тужилаштву, јавни тужилац, односно заменик јавног тужиоца настављају да врше функцију 

заменика јавног тужиоца у јавном тужилаштву које одреди Државно веће тужилаца, на 

предлог Републичког јавног тужиоца. 

 

ЧЛАН 57. 

АКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО БУДЕ УКИНУТО ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ, ОДНОСНО 

ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ТУЖИОЦА НАСТАВЉАЈУ ДА ВРШЕ ФУНКЦИЈУ ЗАМЕНИКА 

ЈАВНОГ ТУЖИОЦА У ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ КОЈЕ ОДРЕДИ ДРЖАВНО ВЕЋЕ 

ТУЖИЛАЦА, НА ПРЕДЛОГ РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА. 

СМАТРА СЕ ДА ЈЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО УКИНУТО И АКО ЈЕ ПОДРУЧЈЕ НА 

КОЈЕМ ВРШИ НАДЛЕЖНОСТ ПОДЕЉЕНО НА ДВА ИЛИ ВИШЕ ЈАВНИХ 

ТУЖИЛАШТАВА. 

АКО БУДЕ СМАЊЕН БРОЈ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА У ЈАВНОМ 

ТУЖИЛАШТВУ ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ТУЖИОЦА НАСТАВЉА ДА ВРШИ ТУ ФУНКЦИЈУ 

У ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ КОЈЕ ОДРЕДИ ДРЖАВНО ВЕЖЕ ТУЖИЛАЦА, НА 

ПРЕДЛОГ РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА. 

 

Члан 69. 

Плата јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца одређује се на основу основне плате. 

Основна плата одређује се множењем коефицијената за обрачун и исплату плата са 

основицом за обрачун и исплату плата. 

Основица за обрачун и исплату плата јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

једнака је основици за обрачун и исплату плата судија.  
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Коефицијент за обрачун и исплату плате одређује се тиме што се сваки заменик јавног 

тужиоца разврстава у једну од пет платних група. 

Основна плата, према овом закону, јесте вредност у коју се не урачунава проценат за 

вредновање минулог рада. 

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ И ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ТУЖИОЦА НЕ МОЖЕ ДА УЗ ПЛАТУ 

ПРИМА И ПЕНЗИЈУ ОСТВАРЕНУ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА. 

 

Члан 75. 

Народна скупштина, на предлог Државног већа тужилаца, бира за заменика јавног 

тужиоца лице које се први пут бира на ову функцију на период од три године. 

За заменика јавног тужиоца који се први пут бира, Народна скупштина бира између 

једног или више кандидата које предложи Државно веће тужилаца.  

ЗА ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА КОЈИ СЕ ПРВИ ПУТ БИРА, НАРОДНА 

СКУПШТИНА БИРА ИЗМЕЂУ ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ КАНДИДАТА КОЈЕ ПРЕДЛОЖИ 

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА. ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА ДУЖНО ЈЕ ДА 

ПРИЛИКОМ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА ОСНОВНОГ ЈАВНОГ 

ТУЖИОЦА, ПРЕДЛОЖИ КАНДИДАТА КОЈИ ЈЕ ЗАВРШИО ПОЧЕТНУ ОБУКУ У 

ПРАВОСУДНОЈ АКАДЕМИЈИ, У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ. 

Државно веће тужилаца бира заменике јавних тужилаца за трајно обављање функције, 

у истом или другом јавном тужилаштву.  

Државно веће тужилаца одлучује и о избору заменика јавних тужилаца који су на 

сталној функцији у друго или више јавно тужилаштво. 

Број заменика јавних тужилаца за свако јавно тужилаштво утврђује Државно веће 

тужилаца, уз претходно прибављену сагласност министра надлежног за правосуђе. 

 

Члан 81. 

Пре доношења одлуке о избору Државно веће тужилаца може обавити ОБАВЉА 

разговор са пријављеним кандидатом. 

 

Члан 82. 

При предлагању и избору кандидата за јавнотужилачку функцију Државно веће 

тужилаца узима у обзир стручност, оспособљеност и достојност кандидата, а према 

критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности које 

прописује Државно веће тужилаца, у складу са законом. Приликом избора и предлагања 

кандидата за јавнотужилачку функцију забрањена је дискриминација по било ком основу. 

ПРИ ПРЕДЛАГАЊУ И ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА ЈАВНОТУЖИЛАЧКУ 

ФУНКЦИЈУ ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА САСТАВЉА РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА НА 

ОСНОВУ СТРУЧНОСТИ, ОСПОСОБЉЕНОСТИ И ДОСТОЈНОСТИ КАНДИДАТА, А 

ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ОЦЕНУ СТРУЧНОСТИ, 

ОСПОСОБЉЕНОСТИ И ДОСТОЈНОСТИ КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ ДРЖАВНО ВЕЋЕ 

ТУЖИЛАЦА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. РАНГ ЛИСТА СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦИ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА. ПРИЛИКОМ ИЗБОРА И ПРЕДЛАГАЊА 

КАНДИДАТА ЗА ЈАВНОТУЖИЛАЧКУ ФУНКЦИЈУ ЗАБРАЊЕНА ЈЕ 

ДИСКРИМИНАЦИЈА ПО БИЛО КОМ ОСНОВУ. 

При избору и предлагању за избор јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца води 

се рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника 

националних мањина и познавању стручне правне терминологије на језику националне 

мањине који је у службеној употреби у суду.  

Сваки предлог, односно одлука о избору које доноси Државно веће тужилаца мора 

бити образложена. 

 ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА ОБРАЗЛАЖЕ ПРЕДЛОГ И ОДЛУКУ О ИЗБОРУ 

КАНДИДАТА ЗА ЈАВНОТУЖИЛАЧКУ ФУНКЦИЈУ. 
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Члан 95. 

Државно веће тужилаца утврђује чињенице и одлучује у поступку затвореном за 

јавност.  

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА УТВРЂУЈЕ ЧИЊЕНИЦЕ И ОДЛУЧУЈЕ У 

ПОСТУПКУ ЗАТВОРЕНОМ ЗА ЈАВНОСТ. ПОСТУПАК МОЖЕ БИТИ ЈАВАН НА 

ЗАХТЕВ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ИЛИ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ПРОТИВ КОЈЕГ СЕ 

ВОДИ ПОСТУПАК 

Државно веће тужилаца дужно је да спроведе поступак и донесе одлуку у року од 45 

дана од дана достављања акта којим се поступак покреће. 

Одлука Државног већа тужилаца мора бити образложена. 

Против одлуке Државног већа тужилаца којом су утврђени разлози за разрешење, 

јавни тужилац, односно заменик јавног тужиоца може изјавити приговор Државном већу 

тужилаца у року од 15 дана од дана достављања одлуке. 

Државно веће тужилаца може одбацити приговор ако није изјављен у року, усвојити 

приговор и изменити одлуку или одбити приговор и потврдити одлуку. 

Одлука којом су утврђени разлози за разрешење постаје правноснажна када је 

потврђена у поступку по приговору или истеком рока за изјављивање приговора ако 

приговор није изјављен. 

Одлука Државног већа тужилаца којом су утврђени разлози за разрешење јавног 

тужиоца доставља се Влади. 

 

Члан 111. 

Одлучујући по жалби, Државно веће тужилаца може да потврди првостепену одлуку 

Дисциплинске комисије или да је преиначи. 

Државно веће тужилаца је дужно да о жалби одлучи у року од 30 дана од дана 

достављања жалбе. 

Одлука Државног већа тужилаца је коначна. 

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ И ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ТУЖИОЦА КОМЕ ЈЕ ИЗРЕЧЕНА 

ДИСЦИПЛИНСКА САНКЦИЈА МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР. 

Правноснажна одлука којом је изречена дисциплинска санкција уписује се у лични 

лист јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца. 

 

Члан 120. 

Тужилачки помоћници стичу следећа звања: тужилачки сарадник, виши тужилачки 

сарадник, саветник и виши саветник. 

Звање тужилачког сарадника може стећи лице које има положени правосудни испит, а 

звање вишег тужилачког сарадника лице које после положеног правосудног испита има 

најмање две године радног искуства у правној струци. 

Звање саветника може стећи лице које испуњава услове за заменика вишег јавног 

тужиоца. Звање саветника постоји у Републичком јавном тужилаштву и, јавном тужилаштву 

посебне надлежности И АПЕЛАЦИОНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ. 

У Републичком јавном тужилаштву постоји и звање вишег саветника, које се стиче 

одлуком Колегијума Републичког јавног тужилаштва, а може га стећи лице које има звање 

саветника. 

 

Члан 122. 

За тужилачког приправника прима се лице које је завршило правни факултет и 

испуњава опште услове за рад у државним органима. 

Тужилачки приправник прима се у основно и више јавно тужилаштво. 

Предност имају кандидати који су правни факултет завршили са високом просечном 

оценом. 
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При пријему тужилачких приправника нарочито се води рачуна о националном 

саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и 

познавању стручне правне терминологије на језику националне мањине, који је у службеној 

употреби у суду. 

 ПОСТУПАК ПРИЈЕМА ТУЖИЛАЧКИХ ПОМОЋНИКА БЛИЖЕ СЕ УРЕЂУЈЕ 

АКТОМ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПРАВОСУЂЕ. 
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