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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И
ИНФОРМАТОРУ

Назив органа: Прво основно јавно тужилаштво у Београду
Адреса: Савска 17а, Београд ( привремена адреса у Београду, Булевар 
Зорана Ђинђића бр. 104 )
Матични број: 17772716
ПИБ: 106398751
Телефон: 011/635-4443
Факс: 011/6682-521
Електронска адреса: tuzilastvo  @prvo.os.jt.rs
Контакт: секретар тужилаштва Владимир Севић, 011/635-4441

Прво  основно  јавно  тужилаштво  у  Београду  основано  је  Законом  о
седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ( "Службени гласник
РС", број 101/13), а са радом је почело 01.01.2014. године

Информатор  о  раду  Првог  основног  јавног  тужилаштва  у  Београду
сачињен  је  у  складу  са  чланом  39.  Закона  о  слободном  приступу
информацијама од јавног значаја ( “Службени гласник РС” бр. 120/04, 54/07,
104/2009,  36/10)  ,  Законom  о  заштити  података  о  личности (“Службени
гласник РС” бр. 97/2008, 104/2009,68/2012 – Одлука Уставног суда, 107/2012)
и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (
“ Службени гласник РС” бр. 68/2010).

Лицe одговорнo за тачност и потпуност података које садржи Информатор: 

За тачност и потпуност података које садржи Информатор одговорно
лице је јавни тужилац Љубивоје Ђорђевић, у складу са чл. 38. ст.3. Закона о
слободном приступу информацијама.  

Лица која се  старају о одређеним информацијама,  подацима и радњама у вези са
израдом и објављивањем Информатора:  

Секретар  тужилаштва,  Владимир  Севић  стара  се  о  објављивању
информација које се односне на област слободног приступа информацијама
од  јавног  значаја,   о  подацима  који  се  односе  на  рад  тужилаштва
(организација,  приходи  и  расходи,  јавне  набавке,  плате,  средства  рада,
чување носача информација, преглед података о предузетим активностима и
мерама и сл.), као и о објављивању и ажурности Информатора.
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О  постављању  Информатора  на  веб-сајту  Тужилаштва  стара  се
техничар за ИТ подршку, Бранко Петровић.

Датум првог објављивања информатора :
23.06.2017. године 

Датум последње измене или допуне информатора :
10.09.2018. године

Датум последње провере ажурности података :
10.09.2018. године

Где  се  може  остварити  увид  у  Информатор  и  набавити  штампана  копија
Информатора: 

У  Информатор се  може извршити увид и добити бесплатна  копија у
секретаријату  Првог  основног  јавног  тужилаштва  у  Београду,  на  адреси
Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, канцеларија 213.

Веб адреса Информатора:

Електронска  копија  информатора  може  се  преузети  на  интернет
страници тужилаштва www.prvo.os.jt.rs.
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Слика 1 – Улаз у зграду Првог основног јавног тужилаштва у Београду

Слика 2 – Адреса Првог основног јавног тужилаштва у Београду ( Бул. Зорана Ђинђића бр. 104
)1

1 Привремена адреса. Седиште Првог основног јавног тужилаштва је у згради „Палата правде“, ул. Савска 17а.
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Графички приказ организационе структуре Првог основног јавног тужилаштва у Београду :
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ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ
Љубивоје Ђорђевић

Секретар 
тужилаштва 
   Владимир Севић

Први заменик јавног 
тужиоца
Владимир Пауновић

Заменици јавног 
тужиоца

Радно место за 
персоналне послове

Административно 
технички секретар

Шеф писарнице шеф дактилобироа
Шеф доставне и 
техничке службе

Радно место за јаве 
набавке

Техничар за ИТ 
подршку

уписнчари курири достављачи

возачи

записничари дактилографи
Виши тужилачки 

сарадници
Тужилачки 
сарадници

Тужилачки 
приправници-

волонтери
сттистичар

архивар Експедитор поште

6



Наративни приказ организационе структуре :

Одељења

Јавни тужилац предузима радње у поступку непосредно или преко својих заменика, који су у 
Првом основном јавном тужилаштву у Београду распоређени у следећа 
одељења :

1. Кривично одељење, у оквиру ког се образјују :
a. Одељење за општи криминал
b. Привредно одељење
c. Одељење за борбу против насиља у породици
d. Одељење за борбу против грађења без грађевинске дозволе

2. Одељење привредних преступа

У Кривичном одељењу обaвљaју се послови и зaдaци из нaдлежности
Тужилаштва у кривичним предметимa, а у оквиру овог одељења формирана
су  посебна  одељења  за  општи  криминал,  за  поступање  у  предметима  са
коруптивним елементом и за борбу протв насиља у породици.

У  оквиру  Одељења за  општи  криминал рaспоређени су зaменици
јaвног тужиоцa: Драгана Шормаз Динчић,  Снежана Павловић Пејић, Татјана
Михаиловић,  Верица Трнинић,  Александра Минић, Саша Милијановић,  Зона
Илиевски,  Гордана  Недић  Исаиловић,  Сања  Ђорђевић,  Лидија  Чађеновић
Филиповић,  Јелена  Панчић,  Ивана  Ракочевић,  Александар  Младеновић,
Милена Николић, Светлана Богдановић, Маја Стојановић, Јована Стојиљковић,
Биљана Мићановић, и Петровић Стефан.

У  оквиру  Привредног одељења  распоређени  су  заменици  јавног
тужиоца  :  Војкан  Аџић,  Александра  Ђенадић,  Милена  Ђорђевић, Зоран
Кнежевић, Смиљка Стојановић и Зона Илиевски.

Координатор Привредног одељења је  заменик јавног тужиоца Војкан
Аџић.

Контакт : 
 Војкан Аџић, кабинет 212
 E mail : vojkan.adzic@prvo.os.jt.rs
 Tel : 011/635-4440  
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У  оквиру  Одељења  за  борбу  против  насиља  у  породици
распоређени  су  заменици  јавног  тужиоца  Гордана  Радић,  Славица  Јокић
Јанковић,  Мирјана Радовић Равлић,  Оливера Давидовић, Данијела Јокановић,
Сузана Ристић, Гордана Тешић и Александар Кајалић.

Координатор одељења за борбу против насиља у породици је заменик
јавног тужиоца Гордана Радић.

Контакт :
 Гордана Радић, кабинет 202
 E mail : gordana.radic@prvo.os.jt.rs
 Tel : 011/635-4984

У  оквиру Одељења  за  борбу  против  грађења  без  грађевинске
дозволе распоређени  су  заменици  јавног  тужиоца  Никола  Стојановић  и
Жељко Јовановић.

У Одељењу привредних преступа обављају се  послови и задаци из
надлежности Тужилаштва у предметима привредних преступа, ради заштите
законитости у области привредног и финансијског пословања.

У  Одељење  привредних  преступа  распоређени су заменици  јавног
тужиоца: Душица Вујовић Ђурђевић, Јасмина Црнишанин, Ружица Јосиповић,
Славица Филиповић и Сањин Љуца.

Руководилац  одељења  за  привредне  преступе  је  заменик  јавног
тужиоца Душица Вујовић Ђурђевић.

Контакт :
 Душица Вујовић Ђурђевић каб. 242
 E mail : dusica.vujovic@prvo.os.jt.rs
 Тел : 011/635-4411

Тужилачки помоћници :

Јавни  тужилац  може  предузимати  радње  у  поступку  за
кривично  дело  за  које  је  прописана  казна  затвора  до  пет  година  и
преко  тужилачког  сарадника,  односно  преко  вишег  тужилачког
сарадника  у  поступку  за  кривично  дело  за  које  је  прописана  казна
затвора  до  осам  година. Правилником  о  унутрашњем  уређењу  и
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систематизацији  радних  месата  у  Првом  основном  јавном
тужилаштву у Београду одређено је да виши тужилачки сарадници и
тужилачки  сарадници  помажу јавном  тужиоцу  и  заменику  јавног
тужиоца  у  раду,  прате судску  праксу,  израђују тужилачке  акте,
узимају на  записник  кривичне  пријаве,  поднеске  и  изјаве  грађана,
самостално  предузимају  процесне  радње,  врше под  надзором  и  по
упутствима  јавног  тужиоца,  односно  заменика  јавног  тужиоца
послове предвиђене законом и другим прописима.

Секретаријат 

Ради  обједињеног  обављања  послова  тужилачке  управе  и
административно-техничких  послова,  Прво  основно  јавно  тужилаштво  има
секретаријат.

У  секретаријату  се  обављају стручни, административни и технички
послови који се односе на послове вршења тужилачке управе; остваривање
права из радног односа; води  кадровска  евиденција,  врши  писмена
кореспонденција са другим органима и врше други послови по налогу јавног
тужиоца.

У  оквиру Секретаријата образују се унутрашње организационе
јединице: 

 писарница, 
 дактилобиро и
 доставна и техничка служба.

Секретаријатом руководи секретар јавног тужилаштва.
Секретар Првог основног јавног тужилаштва у Београду је Владимир

Севић.

Контакт :
 Владимир Севић
 E mail : sekretar@prvo.os.jt.rs
 Тел : 011/635-4441

У Писарници, као посебној организационој једници Секретаријата,
обављају се административни послови вођења уписника  и евиденције о
кретању  предмета; пријема и отпреме поште; израде годишњих и
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периодичних извештаја о раду; архивирање  завршених  предмета,  као  и
други послови везани за рад писарнице.

Руководилац кривичне писарнице је Ранка Полић 

Контакт:
 Ранка Полић, кабинет 152
 E mail : ranka.polic@prvo.os.jt.rs
 Тел : 011/635-4968

Руководилац писарнице привредних преступа је Ангелина Николић

Контакт :
 Ангелина Николић, кабинет 241
  E mail : angelina.nikolic@prvo.os.jt.rs
 Тел : 011/635-4970

У  Дактилобироу, као посебној организационој јединици
Секретаријата, обављају се послови уноса текстова по диктату; врши се
препис текстова, рукописа и израда свих табела; води се уписник за
евиденцију штампаних ствари и евиденција рада  дактилографа,  као  и
други послови везани за рад дактилобироа.

Руководилац дактилобироа је Гордана Петровић

Контакт : 
 Гордана Петровић, кабинет 247
 E mail : gordana.petrovic  @prvo.os.jt.rs
 Тел : 011/635-4400

У доставној и техничкој служби посебној организационој јединици
Секретаријата, обављају се технички послови у вези пријема  и
експедиције  поште; информационих послова; послова техничког
одржавања опреме и основних средстава.

Руководилац доставне и техничке службе је Миодраг Тодоровић

Контакт :
Mиодраг Тодоровић
E mail : moidrag.todorovic  @prvo.os.jt.rs
Тел : 011/635-4405
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назад на садржај

Запослени

Одлуком о  броју  заменика јавних тужилаца  (  "Службени гласник РС",
бр. 106 од 5. децембра 2013, 94 од 17. новембра 2015, 114 од 31. децембра
2015,  80  од  30.  септембра  2016 ) одређено  је  да  Прво  основно  јавно
тужилаштво у Београду има 50 заменика јавног тужиоца, а од прописаног
броја у  Првом  основном  јавном  тужилаштву  у  Београду  изабрано  је  50
заменика јавног тужиоца.

Заменици  јавног  тужиоца  у  Првом  основном  јавном  тужилаштву  у
Београду су Снежана2 Ненезић, Владимир Пауновић,  Војкан Аџић, Светлана
Ненадић3,  Александра  Ђенадић,  Милена  Божовић4,  Бранка  Трифуновић5,
Милена  Ђорђевић, Зоран  Кнежевић, Зона  Илиевски,  Смиљка  Стојановић,
Гордана Радић, Славица Јокић Јанковић,  Мирјана Радовић Равлић,  Оливера
Давидовић,  Драгана Шормаз Динчић,  Бранислав Илић6,  Снежана Павловић
Пејић,  Владан  Живковић7,  Софија  Радак8,  Татјана  Михаиловић,  Ивана
Јовановић9, Верица Трнинић, Александра Минић, Саша Милијановић,  Гордана
Недић  Исаиловић,  Сања  Ђорђевић,  Сузана  Ристић,  Лидија  Чађеновић
Филиповић,  Јелена  Панчић,  Ивана  Ракочевић,  Александар  Младеновић,
Лепосава  Вујановић  Порубовић10,  Данијела  Јокановић,  Иван  Сунарић11,
Гордана  Тешић,  Александар  Кајалић,  Милена  Николић, Жељко  Јовановић,

2 Упућена у Републичко јавно тужилаштво
3 Изборни члан Државног већа тужилаца
4 упућена у Више јавно тужилаштво у Београду – посебно одељење за сузбијање корупције
5 упућена у Више јавно тужилаштво у Београду - посебно одељење за сузбијање корупције
6 Упућен у Више јавно тужилаштво у Београду
7 упућен у Више јавно тужилаштво у Београду
8 Упућена у Апелационо јавно тужилаштво у Београду
9 упућена у Више јавно тужилаштво у Београду
10 упућена у Више јавно тужилаштво у Београду
11 упућен у Више јавно тужилаштво у Београду- посебно одељење за сузбијање корупције
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Душица Вујовић Ђуровић,  Јасмина Црнишанин, Ружица Јосиповић,  Славица
Филиповић,  Сањин  Љуца,  Светлана  Богдановић,  Маја  Стојановић,  Јована
Стојиљковић, Биљана Мићановић, Петровић Стефан и Никола Стојановић.

Број заменика
јавног
тужиоца  по
систематизац
ији

Број  заменика
јавног  тужиоца
који су изабрани
у  Прво  ОЈТ  у
Београду

Број  заменика
јавног  тужиоца
који  обављају
функцију  у
Првом  ОЈТ  у
Београду

Број  заменика
јавног  тужиоца
који  су
привремено
упућени  у
друга
тужилаштва  и
државне
органе

50 50 42 8

Пр  а  вил  ни      к      ом         о         у  н      у  тр  а      ш  ње  м         у  р      еђ  е      њ      у и         с  и      с  т  е      ма  т  и      з      а  ци      ј  и         р  а  д  н      и  х         мес  та
у         Првом  основном             ја  в  н      о      м         т      у  ж  и      л  а  шт  в      у   у  Београду         А         број         107  /201  4
систематизована су 22 радна места са 86 запослених и утврђен је потребан
број државних службеника и намештеника за свако радно место у
предвиђеним организационим јединицама.

На неодређено време у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
запослено је 82 државна службеника и намештеника.

Табела : попуњеност радних места
Назив радног места Број радних места по 

систематизацији12
Број попуњених 
радних места

1. Секретар 
тужилаштва

1 1

2. Виши тужилачки 
сарадник

15 15

3. Тужилачки 
сарадник

11 8

4. Сарадник за 
јавне набавке

1 1

5. Статистичар 1 1
6. Запослени за 

персоналне 
послове

1 1

7. Административно 1 1

12
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-тенхички 
секретар

8. Уписничар 16 16
9. Шеф писарнице 2 2
10. Шеф 

доставне и 
техничке службе

1 1

11. Радно место
за пријем и 
експедицију 
поште

2 2

12. Архивар 1 1
13. Шеф 

записничара
1 1

14. Записничар 7 7
15. Референт за

финансијско 
пословање

1 1

16. Техничар за
ИТ подршку

2 1

17. Шеф 
дактилобироа

1 1

18. Дактилогра
ф

14 14

19. Достављач 3 3
20. Курир 1 1
21. Возач 2 2
22. Домар 1 1

Због  привремано  повећаног  обима  посла који  постојећи  број
државних  службеника  не  може  да  изврши,  у  Првом  основном  јавном
тужилаштву  у  Београду  запослено  је  на  одређено  време  и  14  државних
службеника  који  су  распоређени на  радно место  тужилачки  помоћник,   2
државна  службеника  распоређена  на  радном  месту  уписничар  у  звању
референт, 3 државна службеника распоређена на радном месту записничар
у звању референт, 1 државни службеник на радном месту техничар за ИТ
подршку и 4 намештеника распоређена на радном месту дактилограф.

Ради замене одсутних државних службеника, у Првом основном јавном
тужилаштву  у  Београду  запослено  је  на  одређено  време  –  до  повратка
одсутног  државног  службеника,  3  државна  службеника  распоређена  на
радном  месту  тужилачки  помоћник,  1  државни  службеник  распоређен  на
радном месту за пријем и експедицију поште у звању референт, 3 државна
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службеника  на  радном  месту  зписничар,  један  државни  службеник  на
радном месту уписничар  и 2 намештеника распоређена на намештеничком
радном месту дактилограф. 

Табела : запослени на одређено време:
Назив  радног
места

Због  привремено
повећаног обима посла

Ради  замене
одсутног  државног
службеника

укуп
но

Тужилачки
помоћник

14 3 17

Уписничар 2 1 3
Записничар 3 3 6
Пријем  и
експедиција
поште

/ 1 1

Дактилограф 4 3 7
Свега запослених на одређено време : 34
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3.ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

У  складу  са  Законом  о  јавном  тужилаштву,  јавни  тужилац гони
учиниоце  кривичних  дела  и  других  кажњивих  дела  и  предузима  мере  за
заштиту уставности и законитости.

Јавни тужилац је и носилац управе у јавном тужилаштву и одговоран је
за правилан и благовремен рад јавног тужилаштва, у складу са Законом о
јавном тужилаштву и Правилником о управи у јавним тужилаштвима. Јавни
тужилац одређује организацију и рад јавног тужилаштва, одлучује о правима
по  основу  рада  заменика  јавног  тужиоца  и  о  радним односима  особља  у
јавном тужилаштву, отклања неправилност и одуговлачење у раду, стара се
о  одржавању  самосталности  у  раду  и  угледу  јавног  тужилаштва  и  врши
друге послове на које је овлашћен законом или другим прописом.

Јавног тужиоца, на предлог Владе, бира Народна скупштина на период
од шест година и може бити поново биран.

 
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 тужиоца дужни су да одбију
сваку  радњу  која  представља  утицај  на  самосталност  у  раду  јавног
тужилаштва.

Основни јавни тужилац врши надлежност основног јавног тужилаштва
и поступа пред основним судом.

Јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду је
Љубивоје  Ђорђевић,  а  на ту функцију  изабран је  одлуком Народне
скупштине  Републике  Србије,  на  Десетој  седници  Другог  редовног
заседања  у  2015.  години,  одржаној  21.  децембра  2015.  Године и
објављеној у Сл. Гласнику РС бр. 86/15.

Контакт :
 кабинет 214
 e mail tuzilastvo  @prvo.os.jt.rs
 тел: 011/635-4443
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назад на садржај

Први заменици јавног тужиоца замењују  јавног тужиоца у случају
одсутности  или  спречености  да  руководи  јавним  тужилаштвом,  а  по
овлашћењу  јавног  тужиоца  врше  доделу  предмета  и  сачињавају недељни  и
дневни  распоред  присуствовања  главним  претресима,  доказним  радњама,  рочиштима  или
другим процесним обавезама и службеним радњама.

Први  заменик  јавног  тужиоца  је  заменик  јавног  тужиоца  Владимир
Пауновић

контакт :

 кабинет 216
 e mail vladimir.paunovic@prvo.os.jt.rs
 Тел : 011/635-4446

Руководиоци одељења и секретар старају се да послови у
одељењима, Секретаријату и  његовим  организационим  јединицама буду
обављени  законито,  благовремено,  ефикасно,  правилно, уредно  и
једнообразно.

Секретар  јавног  тужилаштва помаже  јавном  тужиоцу  у  вршењу
послова управе према овлашћењима и упутствима јавног тужиоца, руководи
и одговара за рад писарнице и дактилобироа, води јединствену кадровску
евиденцију, учествује у припреми и изради нормативних аката које доноси
јавни  тужилац  и  стара  се  о  њиховом  извршењу,  учествује  у  припреми  и
изради програма рада,  извештаја  о раду,  издаје уверења о радном стажу
проведеном у Тужилаштву и друге потврде које се односе на радне односе,
учествује  у  раду  конкурсне  комисије  и  обрађује  предлоге  и  одлуке  ове
комисије,  припрема  решења  из  радног  односа  радника  у  Тужилаштву  о
заснивању  и  престанку  радног  односа,  распоређивању  радника  на  радна
места, врши и друге послове по налогу јавног тужиоца.

Шеф писарнице  руководи  и  одговоран  је  за  правилан,  ефикасан и
ажуран рад писарнице, врши пријем поште и поднесака и распоред предмета
према врстама уписника, стара се о благовременом достављању предмета на
даљи рад, води евиденцију стања о ажурности у поступању заменика јавних
тужилаца,  тужилачких  помоћника и  тужилачких  приправника, који  врше
обраду предмета, припрема предмете за архиву и прати уништење архивске
грађе,  издаје  архивиране  предмете  на  захтев  овлашћених  лица  и  води
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евиденцију о томе, даје обавештења странкама о кретању предмета, стара се
о благовременом и уредном истицању огласних примерака на огласну таблу,
односно њиховог уклањања са огласне табле,  координира и контролише рад
запослених у писарници, води уписнике, по потреби обавља и друге послове
и задатке по налогу секретара тужилаштва.

Шеф записничара руководи и одговоран је за правилан, ефикасан и
ажуран  рад  записничара,  води  све  врсте  евиденција,  по  годишњем
распореду  послова  обавља  све  дактилографске  послове  додељене  у  рад
јавном  тужиоцу  код  кога  је  постављен, сређује  списе  по  одредбама
Правилника о управи у јавним тужилаштвима и обавља потребне техничке
послове  у  вези  са  предистражним  и  истражним  поступком,  поступа  по
наредбама са записника, води рачуна о уредности списа и води попис списа
стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности
биротехничке  опрема  и  рационалном  коришћењу канцеларијског  и  другог
потрошног  материјала,  у  случају  повећаног  обима  посла  усклађује  и
координира рад са шефом дактилобироа, води евиденцију о свом раду и раду
записничара,  и  ради  и  друге  послове  по  налогу  тужиоца  и  секретара
тужилаштва.

Шеф дактилобироа руководи и одговоран је за правилан, ефикасан и
ажуран рад дактилобироа,  води све врсте евиденција  у  дактилобироу,  по
годишњем  распореду  послова  обавља  све  дактилографске  послове  у
предметима додељеним у рад јавном тужиоцу, стара се о чувању и преносу
података,  доступности  материјала,  исправности  биротехничке  опреме  и
рационалном  коришћењу  канцеларијског  и  другог  потрошног  материјала,
води  уписник  за  евиденцију  штампаних  ствари  и  публикација,  води
евиденцију о свом раду и раду дактилографа и записничара, ради и друге
послове по налогу секретара тужилаштва.

Шеф  доставне  и  техничке  службе руководи  и  одговоран  је  за
правилан,  ефикасан  и  ажуран  рад  доставне  службе  (експедитори  поште,
курири и достављачи, возачи), води одговарајуће књиге, евидентира утрошак
поштанских марака, води све врсте евиденција за доставну службу, обавља и
друге послове по налогу секретара тужилаштва.

назад на садржај
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4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Седиште тужилаштва је у Београду, ул. Савска бр. 17а, с тим да се
тужилаштво привремено налази у  Булевару Зорана Ђинђића бр.  104 –  ГО
Нови  Београд  (  улаз  из  ул.  Омладинских  бригада  ),   на  којој  адреси
тужилаштво прима пошту.

Слика 3 – Зграда и улаз Првог основног јавног тужилаштва у Београду
посматрано  из  ул.  Омладинских  бригада  у  правцу  Бул.  Зорана
Ђинђића

Радно време тужилаштва је од 07,30 до 15,30 сваким радним даном,
док  радње  које  не  трпе  одлагање,  дежурни  заменици  јавног  тужиоца
предузимају и ван предвиђеног радног времена.

 Дежурства  су дневна и трају сваког дана од 07,30 часова до 07,30
часова  наредног  дана,  с  тим  да  дневно  дежура  један  заменик  јавног
тужиоца, а дежурни заменик јавног тужиоца који током дежурства задржи
лице наставља и наредног дана да предузима све преткривичне радње у том
предмету  (  препознавање,  издавање  наредби  и  сл.  ),  осим  уколико  је  из
објективних  разлога  спречен  да  то  учини,  када  уместо  њега  те  радње
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предузима  дежурни  заменик  јавног  тужиоца  за  тај  дан.  Такође,  након
обављеног дежурства, сваки заменик јавног тужиоца остаје у приправности и
наредних  48  часова  ради  евентуалног  предузимања  горе  наведених
преткривичних радњи које су у вези са радњама предузетим на дежурству. 

Распоред дежурства утврђује се месечно, након претходнног анкетирања
свих  заменика  јавног  тужиоца,  како  би  се  распоред  ускладио  како  са
њиховим дневним обавезама у  току радног  времена (  суђења,  саслушања
странака  и  сл.  ),  тако  и  са  њиховим  приватним  обавезама  ван  радног
времена.

Први  заменици  јавног  тужиоца,  руководилац  кривичног  одељења  и
руководилац  одељења  за  поступање  у  предметима  са  коруптивним
елементима немају дневна дежурства, али су у току сваког дана, од 00,00 до
24,00 часова, доступни за консултације како дежурним заменицима јавног
тужиоца, тако и полицијским службеницима.

Прилаз  особама  са  инвалаидитетом. Особама  са  инвалидитетом
омогућен је приступ просторијма у којима се налази тужилаштво на главном
улазу где се налази платформа прилагођена особама са инвалидитетом, док
се  у  приземљу  зграде  налази  лифт  којим  се  може  доћи  до  прсторија
тужилаштва на првом и другом спрату.

Адресe електронске поште и контакт телефони: 

Јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду : 
Љубивоје Ђорђевић 
Телефон: 011/635-4443 
Факс: 011/6682-521 
E-mail адреса: tuzilastvo@prvo.os.jt.rs
 
Први заменик јавног тужиоца 
Владимир Пауновић
Телефон: 011/635-4446 
E-mail адресa: vladimir.paunovic  @prvo.os.jt.rs

Секретар тужилаштва
Владимир Севић
Телефон: 011/635-4441
E-mail адресa: vladimir.sevic   @prvo.os.jt.rs

Одељење за односе са јавношћу
Заменик јавног тужиоца Александра Ђенадић
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Телефон : 011/635-4996
E-mail адресa : aleksandra.djenadic  @prvo.os.jt.rs

Порески идентификациони број Првог основног јавног тужилаштва у
Београду је 106398751.

Лице задужено за приступ информацијама од јавног значаја. 
Јавни тужилац није  одредио посебно лице које  би било задужено за

поступање  по  захтевима  за  слободан  приступ  информацијама  од  јавног
значаја, па је у складу са одредбом чл. 38, ст. 3 Закона о слободном приступу
информацијама  од  јавног  значаја,  јавни  тужилац, као  старешина  органа,
задужен за поступање по овим захтевима.

Присуство грађана. 
Грађанима  је  омогућен  приступ  просторијама  тужилаштва  без  посебног

идентификационог обележја и без позива.

Аудио и видео надзор.
Зграда у којој се налази Прво основно јавно тужилаштво у Београду није

снабдевена опремом за аудио и видео надзор.

Службене легитимације и значке. 
У складу са Правилником о управи у јавним тужилаштву („Сл. гласник

РС“ бр.110/09, 87/10 и 5/12), јавни тужиоци и заменици јавног тужиоца
имају службене легитимиације и значке. Службене легитимације и значке
издаје  Републички  јавни  тужилац  и  искључиво  се  могу  употребљавати
приликом  предузимања  службених  радњи  и  у  друге  сврхе  се  не  могу
користити.

Правилником  о  управи  у  јавним  тужилаштвима  („Сл.  гласник  РС“
бр.110/09,  87/10  и  5/12)  којим  се  регулише  службена  легитимација,
прописано је да је на спољној  чеоној  страни корице легитимације устинут
мали грб и назив Републике Србије, као и натпис Република Србија, „јавно
тужилаштво“ и назив службена легитимација. На унутрашњој десној страни
службене легитимације постоји простор димензија 6 х 9 цм за фотографију
величине 2,5 х 2 цм, место где се уписује име и презиме, функција коју врши,
јавно тужилаштво у коме се врши јавнотужилачка функција, ознака серије и
серијског  број,  регистарски  број,  датум  издавања,  место  за  потпис
Републичког јавног тужиоца и печат Републичког јавног тужилаштва, место
за  текст  „ова  легитимација  имаоцу  служи  као  доказ  о  праву  на  вршење
јавнотужилачке функције“. Странице легитимације су димензија 8,5 х 11,5 цм
и израђене су од коже и црне су боје. На левој унутрашњој страни службене
легитимације  налази  се  значка  јавног  тужилаштва  и  метална  плочица  са
именом  и  презименом  носиоца  јавнотужилачке  фуниције  ширине  1  цм  и
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висине 7 цм. Значка јавног тужилаштва има облик дванаестокраке звезде
сребрне боје димензија 6,5 х 7 цм, дебљином крака у основи од 1,3 цм са
језгром овалног  облика,  димензије  4,2  х  4,8  цем,  са  ободом  сребрне  боје
украшеног са спољне стране уским рамом и бордуром дебљине 0,2 цм, са
унутрашње  стране  уским  рамом  величине  0,5  цм  са  натписом  на  горњој
страни „Република Србија“, а на доњој страни „Јавно тужилаштво“. Величина
слова је 0,3 цм. На горњој половини рама на удаљености од 1,5 цм од врха
рама са леве и испод десне стране налазе се развијене заставе Републике
Србије величине 1,00 х 0,50 цм које су заломљене по средини на доле на леву
и десну страну и горњом страном прелазе рам језгра значке за 0,1 цм. У
централном  делу  значке  на  белој  подлози  налази  се  мали  грб  Републике
Србије величине 2,6 цм на који су окачени тасови ваге златне боје у висини
доњег дела крила орла у грбу, а у дужини која прелази дужину штита на
грбу  Републике  Србије  за  0,5  цм.  Изнад  рама  значке  налази  се  усправно
постављен мач са дршком златне боје и сечивом сребрне боје усмерени на
доле, постављеним на централној дужни ширине 6,5 цм. Образац којим се
ближе уређује изглед службене легитимације и значке доноси Републички
јавни тужилац. Евиденција издатих службених легитимација значака води се
у Републичком јавном тужилаштву. Ова евиденција садржи редни број, назив
јавног  тужилаштва,  серију  издате  службене  легитимације  и  значке  и
серијски број, датум и потпис лица које је службену легитимацију и значку
примило. 

Државни  службеници  и  намештеници  запослени  у  Првом  основном
јавном тужилаштву у Београду не поседују службене легитимације.

 Колегијум јавног тужилаштва. Јавни тужилац је инокосан државни
орган, те одлуке не доноси у већу, с тим да се сва питања од значаја за рад
јавног тужилаштва разматрају на седницама колегијума јавног тужилаштва.
Колегијум је стручно тело тужилаштва које разматра питања из надлежности
јавног тужилаштва, заузима ставове, даје предлоге, мишљења и иницијативе
о питањима значајним за рад и организацију јавног тужилаштва.  Колегијум
јавног тужилаштва чине јавни тужилац и заменици јавног тужиоца у јавном
тужилаштву.  Седницама  Колегијума  могу  да  присуствују  тужилачки
помоћници и приправници, као и други запослени и имају право да учествују
у разматрању питања која су стављена на дневни ред седнице, без права
гласа. На седницама колегијума је искључена јавност.

Шалтер за информације налази се у приземљу зграде, у ходнику, са 
десне стране и на њему странке могу добити информације и обавештења о 
предметима које даје управитељ писарнице (или лице које мења управитеља), уз
претходну консултацију са замеником јавног тужиоца који поступа у предмету.
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Огласна табла тужилаштва налази се између првог и другог спрата
ради објављивања  огласа, саопштења и обавештења о пријему странака и
других лица којима није упућен позив од стране јавног тужилаштва, као и за
истицање  писмена  ради  достављања,  у  складу  са  процесним  законима  и
другим прописима.

Обавештавање  јавности  о  стању  криминалитета,  предметима  у
којима поступа за које постоји интересовање јавности и другим појавама из
своје надлежности које запази у раду, тужилашттво врши увек када за то
постоји  потреба,  водећи  рачуна  о интересима  поступка,  заштити
приватности учесника у поступку, дужности чувања службене тајне, као и
тачности података. 

Информисање јавности врши се путем средстава јавног информисања
или на други одговарајући начин на који тужилаштво обавештава грађане,
органе  и  организације  о  стању  криминалитета  и  другим  проблемима  и
појавама запаженим у раду, а у оквиру закона и своје надлежности. 

Обавештавање  јавности  врши  се  од  стране  Одељења  за  односе  са
јавношћу Првог основног јавног тужилаштва у Београду. 

Саопштења јавности дају се у виду изјава, или на други погодан начин,
као  и  путем  интернет  странице тужилаштва која  је  отворена, редовно
ажурирана и доступна свим грађанима и јавности на адреси www.prvo.os.jt.rs.
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Слика 4 – Шалтер за информације и пријем поште Првог основног јавног тужилаштва
у Београду

Информатор о раду Првог основног јавног тужилаштва у Београду ажуриран 10.09.2018. г.

23



5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Информације  које  су  најчешће  тражене  од  Првог  основног  јавног
тужилаштва у Београду односе се на начин на који тужилаштво предузима
поједине радње из своје надлежности као и на радње које  је тужилаштво
предузело  поступајући  у  појединим  предметима,  и  то  :  на  који  начин  се
подноси  кривична  пријава,  да  ли  странка  мора  имати  адвоката  односно
пуномоћника  у  поступку,  шта  је  притвор,  шта  је  опортунитет,  у  којим
случајевима  је  окривљеном  могуће  доделити  браниоца  по  службеној
дужности  када  по  закону  није  обавезна  одбрана,  затим  информације  о
статусу  предмета  и  донетим  одлукама,  копије  записника  о  саслушању
странака, копије кривичних пријава и других аката насталих у раду или у
вези са радом тужилаштва.

Наведене информације тражене су подношењем захтева за слободан
приступ  информацијама  од  јавног  значаја,  подношењем  молбе  за  увид  и
фотокопирање списа предмета, усмено на шалтеру за пружање информација
као и позивом на телефон тужилаштва за давање информација.

Списак одговора на  најчешће постављана питања објављена су  и на
интеренет страници тужилаштва.

Одговоре на питање која се тичу начина рада тужилаштва и статуса
предмета грађани могу добити на шалтеру за информације који се налази у
ходнику, у приземљу зграде, са десне стране улазних врата у тужилаштво на
коме стоји јасно истакнут натпис „шалтер за информације“ или позивом на
број телефона 011/635-4437.

назад на садржај
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

Сходно  Уставу  Републике  Србије,  Јавно  тужилаштво  је  самосталан
државни орган који  гони  учиниоце кривичних  и  других  кажњивих дела  и
предузима мере за заштиту уставности и законитости,  а своју функцију врши
на  основу  Устава,  закона,  потврђеног  међународног  уговора  и  прописа
донетог на основу закона.

Прво  основно  јавно  тужилаштво  у  Београду  надлежно  је  за  гоњење
учинилаца  кривичних дела за која је као главна казна предвиђена новчана
казна или казна затвора до десет и десет година, ако за поједина од њих
није надлежно неко друго тужилаштво, као и лица које изврше прекршај на
територији градских општина Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац и
Стари  град13,  док  је  за  поступање  у  предметима  привредних  преступа,
надлежно за територију целог Града Београда.

Радње на које је јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у
Београду овлашћен, предузимају се пред месно надлежним, Првим основним
судом у  Београду,  Привредним судом у  Београду  и  Прекршајним судом у
Београду.

За кривична дела за која се гони по службеној дужности, јавни тужилац
је, на основу Законика о кривичном поступку надлежан да:

 руководи предистражним поступком;
 одлучује о непредузимању или одлагању кривичног гоњења;
 спроводи истрагу;
 закључи споразум о признању кривичног дела и споразум о 

сведочењу;
 подиже и заступа оптужбу пред надлежним судом;
 одустане од оптужбе;
 изјављује жалбе против неправноснажних судских одлука и да 

подноси ванредне правне лекове против правноснажних 
судских одлука;

 предузима друге радње када је то одређено овим закоником.

Ако јавни тужилац из саме кривичне пријаве не може оценити да ли су
вероватни наводи  пријаве  или  ако  подаци у  пријави  не  пружају  довољно
основа да може одлучити да ли ће спровести истрагу или ако је на други
начин сазнао да је извршено кривично дело, јавни тужилац може сам или
преко  полиције прикупити  потребне  податке,  позивати  грађане ради

13 Стварна надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности 
суда, осим када законом није друкчије одређено.
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давања  потребних  обавештења,  поднети  захтев  државним  и  другим
органима и правним лицима да му пруже потребна обавештења

Јавни тужилац може одложити кривично гоњење за кривична дела за
која  је  предвиђена  новчана  казна  или  казна  затвора  до  пет  година,  ако
осумњичени  прихвати  једну  или  више  од  следећих  обавеза: да  отклони
штетну  последицу  насталу  извршењем  кривичног  дела  или  да  накнади
причињену штету; да на рачун прописан за уплату јавних прихода уплати
одређени новчани износ,  који  се користи  за хуманитарне или друге јавне
сврхе;  да  обави  одређени  друштвенокорисни  или  хуманитарни  рад;  да
испуни  доспеле  обавезе  издржавања;  да  се  подвргне  одвикавању  од
алкохола или опојних дрога; да се подвргне психосоцијалном третману ради
отклањања узрока насилничког понашања; да изврши обавезу установљену
правноснажном  одлуком  суда,  односно  поштује  ограничење  утврђено
правноснажном судском одлуком, те  ако осумњичени у року, који не може
бити дужи од 1 године изврши  једну или више наведених  обавеза,  јавни
тужилац ће решењем одбацити кривичну пријаву.

Јавни тужилац ће решењем одбацити кривичну пријаву ако из саме
пријаве проистиче да: пријављено дело није кривично дело за које се гони по
службеној дужности,  да је наступила застарелост  кривичног гоњења  или је
дело обухваћено амнестијом или помиловањем или постоје друге околности
које  трајно искључују  гоњење; да  не постоје  основи сумње да је  учињено
кривично дело за које се гони по службеној дужности, а у случају кривичних
дела за која је прописана казна затвора до три године, јавни тужилац може
одбацити  кривичну  пријаву  ако  је  осумњичени,  услед  стварног  кајања,
спречио наступање штете или је штету у потпуности већ надокнадио, а јавни
тужилац, према околностима случаја, оцени да изрицање кривичне санкције
не би било правично.

О  одбацивању  пријаве,  као  и  о  разлозима  за  то,  јавни  тужилац  ће
обавестити оштећеног у року од осам дана и поучити га да може да, у року
од осам дана од дана пријема обавештења, поднесе приговор непосредно
вишем јавном тужиоцу, а  ако је  кривичну пријаву поднео орган полиције,
обавестиће и тај орган. Уз обавештење, оштећеном и његовом пуномоћнику
ако  га  има,  биће  достављена  и  копија  одлуке  –  решења  о  одбацивању
кривичне пријаве.

Јавни  тужилац  ће  наредбом  покренути  истрагу против  одређеног
лица или против  непознатог  учиниоца  када  постоје  основи  сумње  да  је
учињено кривично дело14.

Истрага се спроводи само у погледу осумњиченог и кривичног дела на
које се односи наредба о спровођењу истраге, а ако се у току истраге покаже

14 У скраћеном поступку тужилац не доноси наредбу о спровођењу истраге, већ пре оптужења предузима поједине 
доказне радње

Информатор о раду Првог основног јавног тужилаштва у Београду ажуриран 10.09.2018. г.

26



да поступак треба проширити на које друго кривично дело или против другог
лица, јавни тужилац ће наредбом проширити истрагу.

У истрази се прикупљају докази и подаци који су потребни да би се
могло одлучити да ли ће се подићи оптужница или обуставити поступак,
докази који су потребни да се утврди идентитет учиниоца, докази за које
постоји  опасност  да  се  неће  моћи  поновити  на  главном  претресу  или  би
њихово  извођење  било  отежано,  као  и  други  докази  који  могу  бити  од
користи за поступак,  а чије се извођење, с обзиром на околности случаја,
показује целисходним.

Наредба о спровођењу истраге доноси  се пре или непосредно после
прве  доказне  радње  коју  су  предузели  јавни  тужилац  или  полиција  у
предистражном поступку,  а најкасније  у року од 30 дана од дана када је
јавни тужилац обавештен о првој доказној радњи коју је полиција предузела,
а  у наредби  о  спровођењу  истраге  се  морају  навести:  лични  подаци
осумњиченог ако је познат, опис дела из кога произлазе законска обележја
кривичног  дела,  законски  назив  кривичног  дела  и  околности  из  којих
произилазе основи сумње.

Наредба о спровођењу истраге доставља се осумњиченом и његовом
браниоцу,  ако  га  има,  заједно  са  позивом  односно  обавештењем  о  првој
доказној радњи којој могу присуствовати.

Истовремено  са  достављањем  наредбе  о  спровођењу  истраге
осумњиченом и његовом браниоцу, јавни тужилац ће обавестити оштећеног о
покретању истраге и поучити га о његовим правима. 

Јавни  тужилац  је  дужан  да  браниоцу  осумњиченог  упути  позив  да
присуствује  саслушању осумњиченог,  односно  да  осумњиченом и  његовом
браниоцу упути позив, а оштећеног обавести о времену и месту испитивања
сведока или вештака.

Присуство  окривљеног  у  кривичном  поступку  обезбеђује  се  његовим
позивањем. Позив окривљеном упућује јавни тужилац или суд.

Окривљени се позива достављањем затвореног писменог позива који
садржи:  назив  органа  поступка  који  позива,  име  и  презиме  окривљеног,
законски  назив  кривичног  дела  које  му  се  ставља  на  терет,  место  где
окривљени има да дође, дан и час кад треба да дође, назначење да се позива
у својству окривљеног и упозорење да ће у случају недоласка према њему
бити  одређена  тежа  мера  из  члана  188  Законика о  кривичном  поступку,
службени печат и име и презиме јавног тужиоца, односно судије који позива,
а  када се окривљени први пут позива, поучиће се у позиву о праву да узме
браниоца и да бранилац може присуствовати његовом саслушању.

Пре  подизања оптужнице  јавни  тужилац  позива сведока,  вештака
или другог  учесника у  поступку,  а  ако  јавни  тужилац то  не  учини,  на
захтев окривљеног и његовог браниоца, позивање врши судија за претходни
поступак.
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Ако позив осумњиченом и његовом браниоцу није достављен у складу
са одредбама овог законика, односно ако се истрага води против непознатог
учиниоца, јавни тужилац може предузети испитивање сведока или вештака
само по претходном одобрењу судије за претходни поступак.

Ако лице коме је упућен позив, односно обавештење о доказној радњи
није присутно, радња се може предузети и у његовом одсуству.

Јавни тужилац је дужан да осумњиченом који је саслушан и његовом
браниоцу  омогући  да  у  року  довољном  за  припремање одбране  размотре
списе и разгледају предмете који служе као доказ. У случају да је више лица
осумњичено за  кривично  дело,  разматрање списа  и  разгледање предмета
који  служе  као  доказ  може  се  одложити  док  јавни  тужилац  не  саслуша
последњег осумњиченог који је доступан.

Након разматрања списа и  разгледања предмета јавни тужилац ће
позвати  осумњиченог  и  његовог  браниоца  да  у  одређеном  року  ставе
предлог за предузимање одређених доказних радњи.

Када  нађе  да  је  стање ствари  у  истрази  довољно  разјашњено  јавни
тужилац  ће  донети  наредбу  о  завршетку  истраге коју  ће  доставити
осумњиченом и његовом браниоцу,  ако га има, и обавестиће оштећеног о
завршетку истраге.

Ако јавни тужилац не заврши истрагу против осумњиченог у року од
шест  месеци,  дужан  је  да  обавести  непосредно  вишег  јавног  тужиоца  о
разлозима због којих истрага није окончана.

Ако  јавни  тужилац  по  завршетку  истраге  одустане  од  кривичног
гоњења обавестиће о томе осумњиченог и оштећеног и поучити га да може
да,  у  року  од  осам дана од  дана пријема  обавештења, поднесе  приговор
непосредно вишем јавном тужиоцу.

Јавни  тужилац  донеће  наредбу  о  допуни  истраге када  након
завршетка истраге утврди да је потребно предузети нове доказне радње.

Јавни  тужилац  и  окривљени  могу  закључити  споразум о  признању
кривичног  дела од  доношења  наредбе  о  спровођењу  истраге  па  до
завршетка главног претреса.

О споразуму о признању кривичног дела одлучује судија за претходни
поступак,  а  ако је  споразум поднет суду након потврђивања оптужнице -
председник већа.

Одлука о споразуму о признању кривичног дела доноси се на рочишту,
које се држи без присуства јавности,а   на које се позивају јавни тужилац,
окривљени и његов бранилац.

Када постоји оправдана сумња да је одређено лице учинило кривично
дело јавни тужилац подиже оптужницу.15

Ако прикупљени подаци о кривичном делу и учиниоцу пружају довољно
основа за оптужење, оптужница се може подићи и без спровођења истраге.

15 У скраћеном поступку тужилац подноси Оптужни предлог
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Након  завршеног  главног  претреса  на  коме  јавни  тужилац  заступа
оптужни  предлог,  предлаже  доказе  за  које  је  накнадно  сазнао,  испитује
окривљеног и сведоке, суд доноси пресуду.

Јавни тужилац је  овлашћен да пре доношења пресуде  одустане од
оптужбе против оптуженог.

Против  првостепене  пресуде  суда,  јавни  тужилац  може  изјавити
жалбу како на штету, тако и у корист окривљеног ( редовни правни лек ).

Када  је  кривични  поступак  правноснажно  окончан,  јавни  тужилац је
овлашћен  да  поднесе  захтев  за  понављање  кривичног  поступка
( ванредни правни лек ).

Ако је окривљени учинио противправно дело које је у закону одређено
као кривично дело у стању неурачунљивости, јавни тужилац ће поднети суду
предлог  да  окривљеном  изрекне  меру  безбедности обавезног
психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, односно предлог
за обавезно психијатријско лечење окривљеног на слободи, ако за изрицање
такве мере постоје услови предвиђени Кривичним закоником.

Ако  је  у  пресуди  којом  је  окривљеном  изречена  условна  осуда
одређено да ће се казна извршити ако осуђени не врати имовинску корист
прибављену  кривичним  делом,  не  накнади  штету  коју  је  проузроковао
кривичним  делом  или  не  испуни  друге  обавезе  предвиђене  кривичним
законом у одређеном року или ако осуђени коме је одређен заштитни надзор
не испуњава обавезе које му је суд одреди, јавни тужилац је овлашћен да
поднесе суду захтев за опозив условне осуде.

Ако  у  случајевима  када  је  против  истог  осуђеног  у  две  или  више
пресуда  изречено  више  казни,  а  нису  примењене  одредбе  о  одмеравању
јединствене казне за дела у стицају; приликом изрицања јединствене казне,
применом  одредаба  о  стицају,  узета  као  утврђена  и  казна  која  је  већ
обухваћена у казни изреченој по одредбама о стицају у некој ранијој пресуди
или ако се правноснажна пресуда којом је за више кривичних дела изречена
јединствена казна не би могла у једном делу извршити због амнестије или
помиловања,  јавни  тужилац  је  овлашћен  да  поднесе  захтев  суду  за
поступак за изрицање јединствене казне.

Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела,
предвиђено  је  овлашћење  јавног  тужиоца  да  покреће  и  руководи
финансијском  истрагом  против  власника  када  постоје  основи  сумње  да
поседује знатну имовину проистеклу из кривичног дела, под условима и на
начин предвиђен тим законом.

Као  странка  у  прекршајном  поступку,  на  основу  Закона  о
прекршајима,   јавни  тужилац  је  овлашћен  да  предузима  мере  ради
откривања,  проналажења  и  прибављања  потребних  доказа  за  гоњење
учинилаца прекршаја и успешно вођење прекршајног поступка пред судом;
подноси  захтев  за  покретање прекршајног  поступка,  жалбу  или  ванредна
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правна средства против одлука суда и да предузима друге радње на које је
овлашћен овим законом и посебним прописима.

На основу  Закона о привредним преступима, Јавни тужилац Првог
основног јавног тужилаштва у Београду овлашћен је и да против правног
лица  и  одговорног  лица  у  правном  лицу  покрене  поступак  за  привредне
преступе пред Првиредним судом у Београду, ради заштите законитости у
области привредног и финансијског пословања.

Сходно Закону о спречавању насиља у породици, јавни тужилац је
овлашћен  да,  посредством  заменика  јавног  тужиоца  који  су  завршили
специјализовану обуку  предузима  радње  ради  спречавања  насиља  у
породици.  С  тим  у  вези  јавни  тужилац  је  дужан  да  после  пријема
обавештења, процене ризика и наређења од стране полицијског службеника
специјализованог за насиље у породици,  проучава обавештења и вреднује
процену ризика надлежног полицијског  службеника,  те да ако после тога
установи непосредну опасност од насиља у породици, дужан је да у року од
24  часа  од  часа  уручења  наређења  лицу  коме  је  полицијски  службеник
изрекао хитну меру суду поднесе предлог да се хитна мера продужи.  Против
првостепеног  решења основног  суда,  јавни тужилац може поднети  жалбу
Вишем суду у Београду, у року од три дана од дана пријема решења.

Сходно  Породичном  законику, јавни  тужилац  је  овлашћен  и  да
поднесе суду тужбу за поништење брака уколико постоји неки од разлога
предвиђен овим законом, тужбу за засштиту права детета, тужбу за лишење
родитељског  права  и  тужбу  за  враћање  родитељског  права,  тужбу  за
поништење усвојења, као и тужбу за одређивање мере заштите од насиља у
породици, као и за продужење мере заштите од насиља у породици.
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,
ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

Јавни тужилац првог основног јавног тужилаштва у Београду послове
из  своје  надлежности  обавља  непосредно  или  преко  заменика  јавног
тужиоца  који  јавнотужилачку  функцију  врше  у  Првом  основном  јавном
тужилаштву у Београду, а у поступку за кривично дело за које је прописана
казна  затвора  до  пет  година  и  преко  тужилачког  сарадника,  односно  у
поступку за кривично дело за које је прописана казна затвора до осам година
и преко вишег тужилачког сарадника.
 

Обавезе, надлежности и овлашћења Првог основног јавног тужилаштва
у Београду произилазе из: Устава Републике Србије („Службени гласник РС“,
бр.  98/2006)  Закона  о  јавном  тужилаштву  ("Службени  гласник  РС",  бр.
116/2008,  104/2009,  101/2010,  78/2011,  101/2011,  38/2012 (Одлука Уставног
суда),  121/2012,  101/2013,  111/2014  (Одлука  Уставног  суда),  117/2014);  -
Законика  о  кривичном  поступку  ("Службени  гласник  РС",  бр.  72/2011,
101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014); Закон о парничном поступку
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 49/13, 74/13 и 55/14);  Закона о општем управном
поступку („Сл. слист СРЈ“  бр.  33/97 и 1/01),  („Сл.  гласник РС“ бр.  30/10);  -
Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/13); Правилника о управи у
јавним тужилаштвима ("Службени гласник РС", бр. 110/2009, 87/2010, 5/2012)
-  других  прописа  описаних  у  тачки  9  –  Прописи  које  Прво  основно  јавно
тужилаштво у Београду користи у раду. 

Прво основно јавно тужилаштво је у протеклом периоду извршавало све
Уставом и законом прописане обавезе и то вођењем кривичних, прекршајних
и парничних поступака и поступака за привредне преступе, сходно описаним
надлежностим, овлашћењима и обавезама.

Oпис поступања тужилаштва у 2016.години

У  периоду  од  01.01.2016.  до  31.12.2016.  године,  Прво  основно  јавно
тужилаштво у Београду поступало је  пo  кривичим пријавама против  8373
лица. По нерешеним пријавама из периода пре 1.1.2016. године пренете су
на поступање у 2016. годину кривичне пријаве против 17295 лица. 
            Од укупног броја кривичних пријава ( 25668 ) захтев за прикупљање
потребних  обавештења и  предузимање  других  мера  у  циљу  откривања
кривичног  дела  и  учинилаца  поднет  је  надлежном  органу  Министарства
унутрашњих послова према 10124 лица.
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       У  овом  извештајном  периоду  донето  је  Наредби за  спровођење
истраге против 201 лица, док је било 379 нерешених истрага из претходног
периода.
        Када је реч о обуставама после спроведене истраге Прво основно јавно
тужилатво  у  Београду  је  од  укупно  580 лица (  према  којима  је  донета
Наредба за спровођење истраге и нерешене истраге из претходног периода),
обуставило кривични поступак против 133 лица. Број лица против којих
је обустављен кривични поступак након оптужења износи  315. У прекиду су
истраге против 7 лица.
       У периоду од 01.01.2016. године до 15.12.2016. године у односу на 5546
лица донето је решење о одбацивању кривичне пријавe.
        Укупан број лица према којима нису решене кривичне пријаве износи
17948  од  чега  се  кривичне  пријаве  против  8299 лица  налазе  у  овом
тужилаштву.
        У  извештајном периоду Прво основно јавно тужилаштво у Београду
поднело је Првом  основном  суду  у  Београду  оптужне  предлоге  против
1995 лица, непосредне оптужнице против 93 лица и оптужнице након
спроведене истраге против  81 лица. Први основни суд у Београду је у
периоду од 01.01.2016. године до 15.12.2016. године донео пресуде против
2650 лица. Од  укупног  броја  оптужених против  2325  лица донета  је
осуђујућа пресуда. Од укупног броја осуђених лица у периоду од 1.1.2016.
године до 15.12.2016 године 785 лица осуђено је на казну затвора, 105 лица
осуђено је  на новчану казну,  а  на казну рада у јавном интересу 23 лица,
условна осуда, као мера упозорења, изречена је  према  1401 лица, а судска
опомена  према  10 лица.Први  основни  суд  у  Београду  је  у  периоду  од
01.01.2016.  године  до  15.12.2016.  године  према  747 лица  донео  решења
којима је изрекао мере безбедности.

Уматерији привредних преступа  током 2016. године  поступано је по
9.697 пријава, од којих је  9.634 новопримљених пријава док су  63 пријаве
остале нерешене из ранијег периода.
Поступајући  по  новопримљеним пријавама  као  и  нерешеним пријавама  из
ранијег периода, ово тужилаштво поднело je 2.749 оптужних предлога чиме
је оптужено  2.749   правних лица и  2.814 одговорних лица;  донето је  21
решење  о  одбачају  пријаве;  стављено  је  19 предлога  за  предузимање
појединих  истражних  радњи  и  15  захтева  за  прикупљање  потребних
обавештења; 49 пријава решено је на други начин, док су остале нерешене
6.844 пријаве.

У току 2016. године у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
примљено  је  198  притужби  и  представки.  Од  укупног  броја  примљених
притужби, нису се све односиле на рад јавног тужилаштва већ и на рад, како
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Првог  основног  суда  у  Београду,  тако  и  других  државних  органа.  О
основаности притужби и предузетим мерама, сви подносиоци су обавештени
писаним путем  у  року  од 30 дана,  у  складу са   Правилником о управи у
јавним тужилаштвима. Такође, о основаности притужби које су достављене
преко  Републичког  јавног  тужилаштва, Државног  већа  тужилаца  и
Министарства  правде и  државне  управе,  обавештени  су  и  ови  државни
органи. 

Поступајући  у  складу  са  Законом  о  слободном  приступу
информацијама  од  јавног  значаја  у  2016.  години  Прво  основно  јавно
тужилаштво у Београду примило је укупно 100 захтева за слободан приступ
информацијама од јавног значаја, од тога 58 захтева су поднели грађани, 10
невладине организације и друга удружења грађана, 22 новинари, 6 захтева
је примљено од органа јавне власти а 4 захтева од правних лица. Од
укупног броја  поднетих захтева,  усвојено је или је делимично усвојено 69
захтева,  одбијено  је  укупно  18  захтева,  а  за  13  захтева  тражиоци  су
обавештени да немамо тражене информације.

Oпис поступања тужилаштва у 2017.години

У  периоду  од  01.01.2017.  до  31.12.2017.године,  Прво  основно  јавно
тужилаштво  у  Београду  примило  је  укупно  кривичних  пријава  (  према
познатим пунолетним извршиоцима и према непознатим извршиоцима)
против  14526  лица.  Претходне године примљено је  пријава  против  14521
лица.

Према познатим пунолетним извршиоцима поднето је 9234 пријава,
што у односу на претходну годину када је било поднето пријава против 8481
лица, представља повећање од 8,88 %. 

Када  су  у  питању  пријаве  против  непознатих  извршилаца,  у
извештајном периоду су поднете 5292 пријаве, што у односу на претходну
годину када је било поднето 6040  пријава, представља смањење од  12,38 %.

б) Број донетих решења о одбачају против лица која су
пријављена у  периоду од 01  .01.  2017.   до   31  .12.2017.године
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Од укупног  броја  кривичних  пријава  које  су примљене у периоду од
16.12.2016.  до  25.12.2017.године  (  против  познатих  пунолетних
извршилаца  и пријава против непознатих извршилаца),  а  ради се  о
укупно  14526  пријава,  Прво  основно  јавно  тужилаштво  у  Београду  је
решењем одбацило укупно 2892 пријаве, или 19,91 %. 

По кривичним пријавама против непознатих извршилаца ( 5292 ),
донесено је 196 решења о одбачају, или 3,7 %.

 
По кривичним пријавама против познатих извршилаца ( 9234 ), ово

тужилаштво донело је 2696 решења о одбачају  или 29,20 %.

* Приговори оштећених по основу чл. 51 ст.2 ЗКП, против решења
о одбачају кривичних пријава:

Оштећени су против решења о одбачају кривичних пријава,  на основу
чл. 51 ст.2 ЗКП, поднели укупно  159 приговора. Усвојено је  24 приговора, а
одбијено 101 приговора. На крају извештајног периода остало је нерешено 34
приговора.

Број пријављених лица која су остала у раду након одбачаја:

Од  укупног  броја  кривичних  пријава  поднетих  против  познатих
пунолетних   извршилаца  и  непознатих  извршилаца у  периоду  од
16.12.2017. до  25.12.2017.године (14526 лица),   након одбачаја (  2892  ),
тужилаштва су у раду имала укупно пријава против  11634 лица или 80,09 %. 

Посматрано  само  у  односу  на  кривичне  пријаве  поднете  против
непознатих извршилаца којих је било 5292, након одбачаја ( 196 ), остало је
у раду 5096  пријава или 96,30 %. 

*Од  укупног  броја  кривичних  пријава  поднетих  против  познатих
пунолетних  извршилаца у  периоду од  16.12.2016. до  25.12.2017.године
( 9234 лица),  након одбачаја (  2696  ), тужилаштва су у раду имала укупно
пријава против 6538 лица или 70,80 %. 

в) Број покренутих истрага против лица која су пријављена у периоду
од 01  .12.  2017.   до   31  .12.2017.године

Поступајући  према   преосталом  броју  пријављених  пунолетних
извршилаца у односу на која нису одбачене крвичне пријаве, дакле у односу
на  6538 лица,  Прво основно јавно тужилаштво у Београду покренуло је
истрагу против 164 лица, или према 2,51 % лица која су остала у раду након
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одбачаја. Од овог укупног број покренутих истрага, у извештајном периоду
ово тужилаштво је донело 50 наредби о завршетку истраге  или 30,49 %.
Обустављених истрага је укупно било 9 , или 18 %, а прекинутих истрага
је било према  1 лицу, или 2 %.

Приговори због неправилности у току истраге:

Због  неправилности  у  току  истраге  осумњичени  и  браниоци  су  по
основу чл. 312 ст. 1 ЗКП изјавили 0 приговора, а оштећени по основу чл. 51
ст.2 ЗКП, укупно 159 приговора. 

г) Број оптужених лица која су пријављена у периоду од
16.12.2016. до 25.12.2017.године, са прегледом броја донешених
првостепених и броја правоснажних пресуда по тим оптужењима

Током 2017.године, оптужено је укупно 860  лица,  односно 13,15% од
укупно пријава  против познатих лица које  су биле у  раду након одбачаја
( 6538 ).  Од наведног броја,  оптужним предлогом  је оптужено 788 лица,
од  чега  по  основу  чл.  500  ст.3  ЗКП (захтевом  за  заказивање  рочишта  за
изрицање  кривичне  санкције  без  одржавања  главног  претреса)  0  лица  ,
непосредном  оптужницом 31  лице,  а  након  донетих  наредби  о
завршетку истраге којих је било 50,  оптужено је 41 лице или 25 % лица
према којим је вођена истрага.

-  Број  донетих  првостепених  судских  одлука  по  наведеним
оптужним актима:

 Поступајући  по  наведеном  броју  оптужних  аката  судови  су  донели
укупно 610 првостепених судских одлука, што у процетима износи 70,93 %. 

- Осуђујућих пресуда је било према 604 лица или 99,02 %. Посматрано
по врстама кривичних санкција које су изречене овим осуђујућим пресудама,
на казну затвора је осуђено 147 лица, или 24,34 %, на новчану казну као
главну казну  је осуђено 41 лица или 6,79 %, на рад у јавном интересу 3
лица  или  0,5  %,  одузимање  возачке  дозволе  као  главана  казна је
изречена према 0 лица,  условних осуда је било према 413 лица или 68,38
%, а  судских опомена према 0 лица.  Мере безбедности су, као главна
кривична санкција,   изречене према 0 лица или 0 %, а број  лица која су
оглашена кривим али ослобођена од казне је 0 лица или 0 %.
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- Бој ослобађајућих судских одлука ( по разним основама из ЗКП-а),
је 6 или 0,98 %. Од тогa, донете су 4 ослобађајуће пресуде, док су по чл. 422
ЗКП-а  одбијена  2  оптужна  акта,  док  по  основу  чл.  339  ЗКП  (  у  поступку
испитивања непосредне оптужнице и оптужног предлога након предузетих
доказних радњи) није одбијена ниједна оптужба. Такође, по чл. 416 ЗКП-а,
није одбачена ниједна оптужница.

- Број изјављених жалби: 

Против првостепених пресуда ( 610 ), Прво основно јавно тужилаштво у
Београду изјавило је укупно 17 жалби или 2,79 %. Од наведеног броја само
због одлуке о казни изјављено је 4 жалбе. Дргостепени судови су усвојили 4
жалбе, а одбили 2 жалбе, од тога 1 због одлуке о санкцији. 

- Број правоснажних судских одлука:

У  Првом  основном  јавном  тужилаштву  у  Београду број
правоснажних судских одлука је према 124 лица или 20,33 %. При томе број
осуђујућих правоснажних судских одлука је према 124 лица или 100 %, а
број правоснажних ослобађајућих судских одлука ( по свим горе наведеним
основама из ЗКП-а),  је 0 или 0 %. 

д) Број нерешених кривичних пријава, нерешених истрага и број
оптужених лица у односу на која није донесена првостепене судска
одлука на крају извештајног периода од 01.01. до 31.12.2017.године

- Број нерешених кривичних пријава  :

У  Првом  основном  јавном  тужилаштву  у  Београду је  остало
нерешених  пријава  на  крају  извештајног  периода  против  10243  лица  или
70,51 %, од тога на раду у самим јавним тужилаштвима остало је пријава
против 8910 лица, а код других органа против 1333 лица. 

Посматрано  само  у  односу  на  пријављене  непознате  извршиоце
кривичних дела којих је било 5292, на крају извештајног периода је остало
4698 нерешених пријава.
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Посматрано само у односу на пријављене познате извршиоце кривичних
дела којих је било 9234, на крају извештајног периода је остало нерешених
5555 пријава, од тога је 1333 код других органа.

- Број нерешених истрага:

У  Првом  основном  јавном  тужилаштву  у  Београду је  остало
нерешених истрага на крају извештајног периода против 113 лица или 68,90
%.

-  Број  оптужених  лица  у  односу  на  која  није  донесена
*првостепена судска одлука:

У Првом основном јавном тужилаштву у Београду је  остало  на
крају  извештајног  периода  непресуђено (  без  првостепене  судске  одлуке)
250 лица или 29,07 %.

-  Број  оптужених  лица  у  односу  на  која  није  донесена
*правоснажна судска одлука:

У Првом основном јавном тужилаштву у Београду од укупно 2534
оптужених  лица  по  којим  су  судови  донели  првостепене  судске  одлуке
( 610 ), на крају извештајног периода остало је правоснажно непресуђених
оптужења против 814 лица или 32,12 %.

Укупан број  кривичних пријава која су биле у раду у Првом основном
јавном  тужилаштву  у  Београду  у  2017.години  (  пријаве  примљене  у
2017.години и нерешене из ранијег периода) и то  према познатим као и
према непознатим извршиоцима је против 104454 лица, што у односу на
претходну годину када је укупно у раду било 114612 пријава, представља
смањење од 9,72 %.

Према  познатим извршиоцима у раду је било 26877 пријава, што у
односу на претходну годину када је у раду било пријава против 25776 лица,
представља повећање од 4,27%. 

Када  су  у  питању  пријаве  против  непознатих  извршилаца,  у
извештајном периоду укупно је у раду било  72285 пријава, што у односу на
претходни  извештајни  период  када  је  било  88836  пријава,  представља
смањење од  22,90 %. 
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б) Укупан број донетих решења о одбачају током 2017. године

Од укупног броја кривичних пријава које су биле у раду у 2017.години (
против  познатих  извршилаца  и  пријава  против  непознатих
извршилаца),  а  ради  се  о  укупно  104454  пријава,  Прво  основно  јавно
тужилаштво  у  Београду  је  решењем одбацило  укупно  19361  пријава,  или
18,54 %. У претходном извештајном периоду број решења о одбачају је био
21513,  односно  18,77%,  што  значи  да  је  у  извештајној  години  дошло  до
смањења ове врсте одлука јавних тужилаштава за 0,23 %.

По кривичним пријавама против непознатих извршилаца  којих је
укупно било ( 77577), донесено је 13475 решења о одбачају, или 17,37 %.

Када се анализира само сегмент кривичних пријава  против познатих
извршилаца кривичних  дела,  којих  је  укупно  било  26877  ,  решењем  је
одбачено пријава против 5886 лица, или 21,90 %. Од овог броја од 5866, по
основу чл. 284 ст.1 ЗКП, одбачено је пријава против 3641 лица или 61,86 %, а
применом принципа опурунитета по основу чл.  283 ст.3 ЗКП,  против 2080
лица или 35,34 %, а по основу чл. 284 ст.3 ЗКП, против 86 лица или 1,46 %. У
претходном  извештајном  периоду  број  решења  о  одбачају  је  био  5546,
односно 21,52 %, што значи да је у извештајној години дошло до повећања
ове врсте одлука јавних тужилаштава за 0,38 %.

*Приговори оштећених по основу чл. 51 ст.2 ЗКП, против решења
о одбачају кривичних пријава:

Оштећени  су  против  наведеног  броја  донешених  решења  о  одбачају
кривичних пријава,  на основу чл. 51 ст.2 ЗКП, поднели укупно 591 приговор.
Усвојено  је  98 приговора,  а  одбијено 443 приговора.  На крају  извештајног
периода остало је укупно нерешено 50 приговора. 

У  претходном  извештајном  периоду  ти  подаци  су  били  следећи:
поднето је укупно 524 приговора, усвојено је 74 приговора, одбијено 438, а
нерешено је остало 12 приговора. 

назад на садржај
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Број пријављених лица која су остала у раду након одбачаја:

Од  укупног  броја  кривичних  пријава  које  су  биле  у  раду  против
познатих  извршилаца и непознатих извршилаца  ( 104454 лица),  након
одбачаја ( 19361), тужилаштва су у раду имала укупно пријава против 81754
лица или 81,46 %.

У претходном извештајном периоду од укупног броја кривичних пријава
које  су  биле  у  раду  против  познатих  извршилаца  и  непознатих
извршилаца  ( 114612 лица),  након одбачаја ( 21513), тужилаштва су у
раду имала укупно пријава против 90226 лица или 78,72%.

Посматрано  само  у  односу  на  кривичне  пријаве  поднете  против
непознатих извршилаца којих је укупно било 77577, након одбачаја ( 13475
), остало је  63497 пријава у раду или 81,85 %. 

У  претходном  извештајном  периоду  ти  подаци  су  били  следећи:  у
односу  на  кривичне пријаве поднете против непознатих извршилаца
којих је укупно било 88836, након одбачаја ( 15967 ), остало је  72285 пријава
у раду или 81,37 %. 

*Од  укупног  броја  кривичних  пријава  против  познатих  пунолетних
извршилаца којих  је  укупно  било  против  26877  лица,   након  одбачаја
( 5886 ), тужилаштва су у раду имала укупно пријава против 18257 лица или
67,93 %. 

У  претходном  извештајном  периоду  ти  подаци  су  били  следећи:Од
укупног  броја  кривичних  пријава  против  познатих  пунолетних
извршилаца којих  је  укупно  било  против  25766  лица,   након  одбачаја
( 5546 ), тужилаштва су у раду имала укупно пријава против 17941 лица или
69,60 %.

в) Укупан број покренутих истрага у току 2017.године

Поступајући  према   преосталом  броју  пријављених  извршилаца у
односу на која нису одбачене крвичне пријаве, дакле у односу на 81754 лица,
Прво основно јавно тужилаштво у Београду је покренуло истрагу против
289 лица, или према 0,35 % лица која су остала у раду након одбачаја. У
претходном извештајном периоду број покретнутих истрага је био према 201
лицу, што значи да је у 2017.години, дошло до повећања броја покренутих
истрага за 43,78%. 

Од  овог  укупног  број  покренутих  истрага,  у  извештајном  периоду
донето је 115 наредби о завршетку истраге или 39,79 %.  Обустављених
истрага је укупно било 142 , или 49,13 %,  а прекинутих истрага је било
према  2 лица, или 0,69 %. 
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У претходном извештајном периоду ти подаци су били следећи : донето
је 99 наредби о завршетку истраге или 49,25 %. Обустављених истрага је
укупно било 133, или 66,17 %, а прекинутих истрага је било према 7 лица,
или 3,48 %. 

Приговори због неправилности у току истраге:

Због  неправилности  у  току  истраге  осумњичени  и  браниоци  су  по
основу чл. 312 ст. 1 ЗКП изјавили укупно  2  приговора, а оштећени по основу
чл. 51 ст.2 ЗКП, укупно 591 приговора. Одбијено је 443 приговора, а усвојено
98 приговора. 

У  претходном  извештајном  периоду  ти  подаци  су  били  следећи:
осумњичени и браниоци су по основу чл. 312 ст. 1 ЗКП изјавили укупно  2
приговора,  а  оштећени по  основу  чл.  51  ст.2  ЗКП,  укупно  524 приговора.
Одбијено је 438 приговора, а усвојено 74 приговора. 

г) Укупан број оптужених лица у 2017.години, са прегледом
укупног броја донешених првостепених и броја правоснажних пресуда

по тим оптужењима

Током 2017.године, оптужено је укупно 2539  лица,  односно 13,07 % од
укупно  пријава  против  познатих  учинилаца  које  су  биле  у  раду  након
одбачаја ( 18257 ).  Од наведног броја,  оптужним предлогом  је оптужено
2386  лица,  од  чега  по  основу  чл.  500  ст.3  ЗКП  (захтевом  за  заказивање
рочишта за изрицање кривичне санкције без одржавања главног претреса) 0
лица ,  непосредном оптужницом 59 лица,  а након донетих наредби о
завршетку истраге којих је било 115, оптужено је 94 лица или 32,53 % лица
према којим је вођена истрага. 

У  претходном  извештајном  периоду  ти  подаци  су  били  следећи:
оптужено је укупно 2169  лица,  односно 12,09 % од укупно пријава против
познатих  учинилаца  које  су  биле  у  раду  након  одбачаја  (   17941  ).   Од
наведног броја,  оптужним предлогом  је оптужено 1995 лица, од чега по
основу  чл.  500  ст.3  ЗКП  (захтевом  за  заказивање  рочишта  за  изрицање
кривичне санкције без одржавања главног претреса) 0 лица , непосредном
оптужницом 93 лица,  а након донетих наредби о завршетку истраге
којих  је било 201,  оптужено је  81 лица или 40,30 % лица према којим је
вођена истрага. 
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*Број  донетих  првостепених  судских  одлука  по  наведеним
оптужним актима:

1. Поступајући  по  наведеном  броју  оптужних  аката  тужилаштва   из
2017.године ( по нере

2. шеним пријавама из претходног периода и по пријавама примљеним
у 2017.години), којих је било 2539,  судови су донели укупно 1784
првостепених судских одлука, што у процентима износи 70,26 %. 

-  Осуђујућих  пресуда је  било  према  1757  лица  или  98,49  %.
Посматрано по врстама кривичних санкција које су изречене овим осуђујућим
пресудама, на казну затвора је осуђено 370 лица, или 21,06 %, на новчану
казну као главну казну  је осуђено 93 лица или 5,29 %, на  рад у јавном
интересу 13 лица или 0,74 %,  одузимање возачке дозволе као главана
казна је изречена према 0 лица, или 0 %,  условних осуда је било према
1268 лица или 72,17 %, а судских опомена према 1 лицу или 0,06%. Мере
безбедности су, као главна кривична санкција,  изречене према 12 лица
или  0,68  %,  а  број  лица  која  су  оглашена  кривим али ослобођена  од
казне је 0 лица или 0 %.

- Бој ослобађајућих судских одлука ( по разним основама из ЗКП-а),
је 27 или 1,51 %. Од тога по основу чл. 503 ЗКП, решењима судова је одбијено
17 оптужних предлога, а ослобађајућих пресуда је било према 10 лица. 

2.  Посматрано  по  укупном  броју  судских  одлука,  како  по  оптужним
актима  из  2017.године  (  по  пријавама  из  2017.године  и  по  нерешеним
пријавама из ранијег периода), али и по оптужним актима из ранијег периода
који су били непресуђени, Прво основни суд у Београду у 2017.години донео
је укупно пресуда према 2553 лица, што у односу на претходни извештајни
период када је  донет пресуда према 2650 лица,  представља смањење од
3,80%.

Од  наведеног  укупног  броја  првостепених  судских  одлука  по  свим
оптужним актима: 

-  Осуђујућих пресуда је  било према 2327 лица или 91,15 %, што у
односу  на  претходни  извештајни  период  када  је  укупно  било  осуђујућих
пресуда према 2325 лица, представља повећање од 0,09%.

Посматрано  по  врстама  кривичних  санкција  које  су  изречене  овим
осуђујућим пресудама, на  казну затвора је осуђено 654 лица, или 28,10 %,
на новчану казну као главну казну  је осуђено 112 лица или 4,81 %, на рад
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у јавном интересу 14 лица или 0,60 %, одузимање возачке дозволе као
главана казна је изречена према 0 лица, или 0 %, условних осуда је било
према 1545 лица или 66,39 %, а судских опомена према 2 лица или 0,09 %.
Мере безбедности су, као главна кривична санкција,  изречене према 0
лица или 0 %, а број лица која су  оглашена кривим али ослобођена од
казне је 0 лица или 0 %.

-  Ослобађајућих судских одлука ( по разним основама из ЗКП-а), је
226 или 8,85%, што у односу на претходни извештајни период када је било
325 ослобађајућих судских одлука по разним основима, представља смањење
од 43,81 %. 

 
У  структури  ослобађајућих  судских  одлука,   по  основу  чл.  422  ЗКП,

решењима  судова  је  одбијено  81  оптужних  предлога,  а  ослобађајућих
пресуда је било према 145 лица.  

- Број изјављених жалби: 

Против првостепених пресуда ( 1784 ), Прво основно јавно тужилаштво
у Београду изјавило је у извештајном периоду укупно 207 жалби или 11,60
%.  Од  наведеног  броја  само  због  одлуке  о  казни  изјављено  је  40  жалби.
Дргостепени судови су  усвојили 42 жалбе, а одбили 65 жалби, од тога само
због одлуке о казни је усвјено 12 жалби,  а одбијено 10 жалби. 

У  претходном  извештајном  периоду  ти  подаци  су  били  следећи:
изјављено је укупно 284 жалби или 10,72  %. Од наведеног броја само због
одлуке о казни изјављено је 52 жалби. Дргостепени судови су  усвојили 51
жалбу, а одбили 89 жалби, од тога само због одлуке о казни је усвјено 13
жалби,  а одбијено 14 жалби. 

 Број правоснажних судских одлука:

1.Број судских одлука ( и осуђујућих и ослобађајућих ) које су постале
правоснажне по  оптужним  актима  основних   јавних  тужилаштава   из
2017.године  (  по  пријавама  из  претходног  периода  и  по  пријавама
примљеним у 2017.години) је према 1110 лица или 62,22 % од укупног броја
првостепених  пресуда  којих  је  било  1784.  При  томе  број осуђујућих
правоснажних  судских  одлука  је  према  1106 лица  или  99,64  %,  број
правоснажних  ослобађајућих судских  одлука  (  по  свим  горе  наведеним
основама из ЗКП-а),  је 0, a правноснажно одбијајућих пресуда било је 4 или
0,36 % . 
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2.Укупан број правоснажних судских одлука по свим оптужним актима
основних јавних тужилаштава, како по оптужним актима из 2017.године ( по
пријавама из 2017.године и по нерешеним пријавама из ранијег периода),
али и по оптужним актима из ранијег периода који су били непресуђени је
1653.   У  претходном извештајном  периоду  судови  су  донели укупно  1462
правоснажних  пресуда,  што  значи  да  је  2017.године  повећан/смањен
проценат донешених правоснажних пресуда  за  13,06%. 

При томе број осуђујућих правоснажних судских одлука је према 1503
лица,  што  у  односу  на  претходни  извештајни  период  када  је  било  1433
осуђујућих  пресуда  јесте  повећање  од  4,88  %.  Број  правоснажних
ослобађајућих судских одлука ( по свим горе наведеним основама из ЗКП-
а),   је  146,  у  односу  на  претходни  извештајни  период  када  је  било  29
ослобађајућих пресуда.

д) Број нерешених кривичних пријава, нерешених истрага и број
оптужених лица у односу на која није донешена првостепене судска
одлука на крају извештајног периода, посматрано по укупном броју
пријава које су биле у раду ( новопримљене и нерешене из ранијег
периода)

- Број нерешених кривичних пријава  :

Од  укупног  броја  кривичних  пријава  (пунолетних  извршилаца
кривичних дела и пријава против непознатих извршилаца), којих је било
104454,  у  Првом  основном  јавном  тужилштву  у  Београду,  на  крају
извештајног  периода је  остало нерешених кривичних  пријава  у  односу  на
81754 лица или 78,27 %, од тога на раду у јавном тужилаштву против 74668
лица, а код других органа против 7086 лица.

У  претходном  извештајном  периоду  ти  подаци  су  били  следећи:  од
114612  кривичних  пријава  које  су  биле  у  раду,  на  крају  претходног
извештајног  периода је  остало нерешених кривичних  пријава  у  односу  на
90226 лица или 78,72 %, од тога на раду у тужилаштву остало је пријава
против 75167 лица, а код других органа против 9649 лица.

Посматрано  само  у  односу  на  пријављене  непознате  извршиоце
кривичних дела којих је било 77577, на крају извештајног периода је остало
63497 нерешених пријава.

У  претходном  извештајном  периоду  ти  подаци  су  били  следећи:  од
укупног броја пријављених  непознатих извршилаца кривичних дела којих
је  у  2016  било  72285,  на  крају  извештајног  периода  је  остало   66875
нерешених пријава.
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Од  укупног  броја  пријављених  познатих  извршилаца  кривичних
дела,                  ( 26877 лица), на крају извештајног периода је остало
нерешених кривичних пријава у односу на 18257 лица или 67,93 %. 

У  претходном  извештајном  периоду  ти  подаци  су  били  следећи:  Од
укупног броја пријављених познатих извршилаца кривичних дела, ( 25776
лица), на крају извештајног периода је остало нерешених кривичних пријава
у односу на 17941 лица или 69,60 %. 

- Број нерешених истрага:

У  Првом  основном  јавном  тужилаштвима је  остало  нерешених
истрага на крају извештајног периода против 419 лица.

У  претходном  извештајном  периоду  је  остало  нерешених  истрага  на
крају извештајног периода против 370 лица.

-  Број  оптужених  лица  у  односу  на  која  није  донешена
*првостепена судска одлука:

У Првом основном јавном тужилаштву у Београду је  остало  на
крају  извештајног  периода  непресуђено (  без  првостепене  судске  одлуке)
819 лица која су оптужена у извештајном периоду или  34,79%, док је број
оптужених  из  претходних  година  против  којих  није  донета  првостепена
пресуда до краја извештајног периода 4583

У претходном извештајном периоду ти подаци су били следећи: на крају
извештајног периода непресуђено ( без првостепене судске одлуке) је остало
733 лица која су оптужена у извештајном периоду или  33,79%, док је број
оптужених  из  претходних  година  против  којих  није  донета  првостепена
пресуда до краја извештајног периода био 4706.

- Број оптужених лица у односу на која није донета правоснажна
судска одлука:

У  Првом  основном  јавном  тужилаштвиу  у  Београду од  укупно
оптужених лица по којим су судови донели првостепене судске одлуке ( 1784
), на крају извештајног периода остало је  правоснажно непресуђених  900
лица или 35,25 %.
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Опортунитет
                                                             

У периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године  Прво основно јавно
тужилаштво у Београду је применом института одложено кривично гоњење –
односно  доношењем  решења  о  одбачају  кривичне  пријаве,  након  што  су
осумњичени на начин, под условима и у року у потпуности извршили обавезу
која им је била наложена наредбом  о  одлагању кривичног гоњења,  решило
пријава које су примљене у 2017. години, према укупно 1944 лица или  67,22
% свих кривичних  пријава  које  су  решене доношењем решења о одбачају
кривичне пријаве.

Од  тог  броја  мером  отклањања  штетне  последице  или  накнаде  штете
решено је  221 предмета или 11,37%, мером уплате у корист хуманитарне
организације,   фонда  или  установе  1494  предмета  или  76,85%,  мером
обављања  друштвеног  или  хуманитарног  рада 244  предмета  или  12,55%,
мером испуњења доспеле обавезе  издржавања 71 предмета 3,65%, мером
подвргавања одвикавању од  алкохола или опојних дрога 0 предмета, мером
подвргавања психосоцијалног третмана 0 предмет и мером испуњења судске
одлуке 0 предмета.

У претходном извештајном периоду,   Прво основно јавно тужилаштво у
Београду  је  применом  института  одложено  кривично  гоњење  –  односно
доношењем  решења  о  одбачају  кривичне  пријаве,  решило  укупно  пријава
према 1919 лица, а од тог броја,  мером отклањања штетне последице или
накнаде штете решено је 240 предмета, мером уплате у корист хуманитарне
организације,   фонда  или  установе  1368  предмета,  мером  обављања
друштвеног или хуманитарног рада 286 предмета, мером испуњења доспеле
обавезе   издржавања  23  предмета,  мером  подвргавања  одвикавању  од
алкохола или опојних дрога 0 предмет, мером подвргавања психосоцијалног
третмана 1 предмет и мером испуњења судске одлуке 1 предмет.

Споразум о признању кривичног дела :

Прво  основно  јавно  тужилаштво  у  Београду  је  у  овом  извештајном
периоду закључило је споразуме о кривичном делу са 962 окривљених по
кривичним  пријавама  примљеним  у  2017.  години. Oд  укупног  броја
закључених  споразума  о  признању  кривичног  дела,  Први  основни  суд  у
Београду прихватио је 844 споразума о признању кривчног дела, одбијено је
25,  а  добачено  40,  док  поводом  53 закључених  споразума  о  признању
кривичног дела још увек није одлучивано. 

По кривичним пријавама примљеним у овом извештајном периоду, као и
по кривичним пријавама примљеним раније, Прво основно јавно тужилаштво
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у  Београду  је  у  периоду  од  01.01.2017.  године  до  31.12.2017.  године
закључило укупно 1013 споразума о признању кривичног дела. Од укупног
броја закључених споразума о признању кривичног дела, Први основни суд у
Београду прихватио је 850 споразума о признању кривчног дела, одбијено је
23,  а  одбачено  41,  док  поводом  46 закључених  споразума  о  признању
кривичног дела још увек није одлучивано. 

У  предметима  привредних  преступа у  извештајној  2017.  години,
поступало је Прво основно јавно тужилаштво у Београду, као првостепено
тужилаштво за територију месне надлежности Привредног суда у Београду,
а укупно се у раду налази  17.391 предмета. 

У  току  извештајног  периода,  у  времену  од  01.01.2017.  године  до
31.12.2017. године, у материји привредних преступа поступано је по 17.391
пријави,  од  којих  је  10.513 новопримљених  пријава  док  је  6.878 пријава
остало нерешено из ранијег периода. Највећи број пријава примљен је пред
крај извештајног периода а које је поднела Агенција за привредне регистре
по Закону о рачуноводству, из ког разлога је на крају извештајног периода
остало  нерешено  5.802 пријаве,  и  из  разлога  што  је  у  овој  материји
поступало свега 5 обрађивача.

У  односу  на  претходни извештајни  период од  01.01.2016.  године  до
15.12.2016. године, повећан је број пријава за привредне преступе, имајући у
виду да је у претходном извештајном периоду примљено 9.634 пријава, док
су 63 пријаве остале нерешене из ранијег периода.

У извештајној 2017. години, од 17.391 пријаве, одбачено је 59 пријава,
а подносиоци пријава нису улагали приговоре, оптужено је  10.362 правна
лица и  10.829 одговорних лица, а код обрађивача налази се у обради још
5.802 пријаве, док је код других органа 1.128 пријава, а 40 пријава решено
је на други начин.

У току 2017. године Тржишна инспекција поднела је 19 пријава; друге
инспекције  поднеле  су  94 пријаве;  Народна  банка  Србије  поднела  је  4
пријаве;   други државни органи поднели су  10.388  пријава за привредни
преступ, а грађани су поднели 8 пријава.

Поступање  по  предметима  привредних  преступа  по  појединим
законима: по  Закону о рачуноводству поднето је  10.265 пријава; затим по
Закону о безбедности хране поднето је 46 пријава; по Закону о безбедности
саобраћаја  на  путевима  поднето  је  51 пријава;  по  Закону  о  управљању
отпадом поднето је 6 пријава; по Закону о планирању и изградњи поднето је
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8 пријава; по Закону о заштити животне средине и др. поднето је 17 пријава;
по Закону о водама поднета је  1 пријава; по Закону о шумама поднета је  1
пријава,  по  Закону  о  привредним друштвима поднето  је  17 пријава;  и  по
осталим законима поднето је 101 пријава.

Поступајући по новопримљеним пријавама као и нерешеним пријавама
из ранијег периода, ово тужилаштво поднело je 10.362 оптужна предлога,
чиме је оптужено 10.362  правна лица и 10.829 одговорних лица; донето је
59 решења о  одбачају  пријаве;  стављено  је  57 предлога  за  предузимање
појединих  истражних  радњи  и  1.071  захтев  за  прикупљање  потребних
обавештења; 40 пријава решено је на други начин, док су остале нерешене
5.802 пријаве.

У току 2017. године Привредни суд у Београду донео је  2.215 одлука
од  чега  1.821 осуђујућих  пресуда;  2 ослобађајуће  пресуде;  1 одбијајућу
пресуду,  а  донето  је   и  391 решење  о  обустави  поступка.  Од  1.821
осуђујућих пресуда, 285 пресуда садржи условну осуду. Највећи број решења
о  обустави  поступка  донет  је  због  наступања  апсолутне  застарелости.
Посматрано у  односу на претходни извештајни период,   Привредни суд у
Београду  донео  је  знатно  већи  број  одлука,  имајући  у  виду  да  је  у
претходном извештајном периоду за 2016 годину Привредни суд  донео 678
одлука.  

На  донесене пресуде Привредног суда у Београду, ово Тужилаштво је
уложило  171 жалбу, од чега  158 жалби на одлуку о казни. У извештајном
периоду уважена је 21 жалба јавног тужиоца,  а одбијено је 12 жалби. 

назад на садржај
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8. ПРОПИСИ КОЈЕ ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ

РАДУ

 Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/06); 
 Закон о јавном тужилаштву („Сл. гласник РС“ бр. 116/08, 101/10, 78/11,

101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 11/14 и 117/14);
 Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ((„Сл.

гласник РС“ бр. 101/13); - Кривични законик („Сл. гласник РС“ бр. 85/05,
88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14);

 Законик  о  кривичном  поступку  („Сл.  гласник  РС“  бр.  72/11,  101/11,
121/12, 32/13, 45/13 и 55/14);

  Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 49/13, 74/13 и
55/14);

 Закон о општем управном поступку („Сл. слист СРЈ“ бр. 33/97 и 1/01),
(„Сл. гласник РС“ бр. 30/10);

 Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
 Закон о  државним службеницима („Сл.  гласник РС“  бр.  79/05,  81/05,

83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14);
 Закон о платама државних службеника и намештеника („Сл. гласник

РС“ бр. 62/06, 63/06, 115/06, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/04);
 Закон  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја  („Сл.

гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
 Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“ бр. 128/14);
 Закон  о  заштити  података  о  личности  („Сл.  гласник  РС“  бр.  97/08,

104/09, 68/12 – Одлука УС И. 107/12);
 Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/13);
 Закон о адвокатури („Сл. гласник РС“ бр. 31/11 и 24/12);
 Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10,

101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15);
 Закон о буџету („Сл. гласник РС“ бр. 103/15); 
 Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 107/05, 109/05,

57/10, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14);
 Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
 Закон  о  одузимању  имовине  проистекле  из  кривичног  дела  („Сл.

гласник РС“ бр. 32/13);
 Закон о одговорности правних лица за кривична дела („Сл. гласник РС“

бр. 97/08);
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 Закон  о  међународној  правној  помоћи  у  кривичним  стварима  („Сл.
гласник РС“ бр. 20/09); 

 Закон о извршењу кривичних санкција („Сл. гласник РС“ бр.  55/14)  и
други закони

 Породични закон
 Закон о спречавању насиља у породици
 Закон о облигационим односима
 Закон о јавној својини
 Закон  о  начину  одређивања  максималног  броја  запослених  у  јавној

управи 
 Закон о агенцији за борбу против корупције
 Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 125/03 и 12/06)
 Уредба  о  накнадама и  другим примањима изабраних  и  постављених

лица у државним органима („Сл. гласник РС“ бр. 44/08 и 78/12); и друге
уредбе;

 Уредба  о  спорвођењу  интерног  и  јавног  конкурса  за  попињавање
извршилачких радних метса у државним органима

 Правилник  о  управи  у  јавним  тужилаштвима  („Сл.  гласник  РС“  бр.
110/09, 87/10 и 5/12)

 Правилник  о  попуњавању  извршилачких  радних  места  у  јавним
тужилаштвима

 Правилник о поступку пријема тужилачких приправника

назад на садржај
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9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ЛИЦИМА

У  оквиру  свог  делокруга  утврђеног  Уставом  Републике  Србије  и
наведеним  законима  и  подзаконским  актима,  ради  заштите  и  ефикасног
остварења  права  грађана, Прво  основно  јавно  тужилаштво  у  Београду,
непосредно  пружа  следеће  услуге  заинтересованим  физичким  и  правним
лицима :

Пријем кривичних пријава које Првом основном јавном тужилаштву
у Београду може поднети било које лице и то писаним путем, телефоном,
електронском поштом или усмено на записник. Тужилаштво ће по кривичној
пријави  поступати  без  одлагања,  а  поступак  одлучивања  по  кривичним
пријавама прописан је Закоником о кривичном поступку.

Давање на увид, разматрање и фотокопирање списа предмета
регулисано је Закоником о кривичном поступку и Правилником о управи у
јавним тужилаштвима. Ова услуга доступна је лицима која имају оправдани
правни  интерес  (  окривљеном,  браниоцу  окривљеног,  оштећеном,
пуномоћнику оштећеног ), а Законик о кривичном прописује ограничења за
окривљеног  који  није  саслушан,  односно  оштећеног  који  није  испитан  у
својству сведока. У том смислу, окривљеном и његовом браниоцу непосредно
пре првог саслушања могу да изврше увид само у кривичну пријаву, записник
о увиђају и налаз и мишљење вештака, док се оштећеном пре испитивања у
својству сведока може ускратити увид у списе предмета. Ово право странке
могу  остварити  подношењем  одговарајуће  молбе  писмено  или  усмено  на
записник.  Рок за одлучивање није прописан али се може очекивати да ће
услуга бити доступна у року не дужем од 15 дана.

Пријем грађана у тужилаштво врши се без подношења било каквог
захтева  или  молбе  а  регулисан  је  Правилником  о  управи  у  јавним
тужилаштвима и одлуком јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва
у Београду А.бр. 327/16.  Услуга је доступна свим грађанима. 

Давање обавештења о предметима регулисано је Правилником о
управи у јавним тужилаштвима. Ову услугу могу добити странке у поступку и
лица која имају оправдани интерес. Услуга се може добити одмах по упиту на
шалтеру за давање информација Првог основног јавног тужилаштва. 

Издавање уверења и потврда регулисано је Правилником о управи
у јавним тужилаштвима. Ову услугу могу добити сви грађани, а остварује се
подношењем  одговарајућег  захтева.  Правилником  о  управи  у  јавним
тужилаштвима прописано је да тужилаштво о захтеву за издавање уверења
одлучује без одлагања.
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 Одлучивање о представци или притужби на рад заменика јавног
тужиоца  или  запосленог  регулисано  је  Правилником  о  управи  у  јавним
тужилаштвима.  Ова  услуга  доступна  је  свим грађанима ради законитог  и
експедитивног  решавања  њихових  захтева  поводом  поступања  у
предметима. О основаности представке и притужбе и о предузетим мерама
јавни тужилац је дужан да подносиоца обавести у року од 30 дана од дана
пријема представке односно притужбе.

Омогућавање  приступа  информацијама  од  јавног  значаја16.
Приступ информацијама од јавног значаја регулисан је Законом о слободном
приступу  информацијама  од  јавног  значаја.  Свако  има  право  да  му  буде
саопштено  да  ли  орган  власти  поседује  одређену  информацију  од  јавног
значаја, односно да ли му је она иначе доступна, те да му се информација од
јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ
који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа,
као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом,
електронском поштом или на други начин. Тражилац подноси писмени или
усмени  захтев  захтев  органу  власти  за  остваривање  права  на  приступ
информацијама од јавног значаја. Орган власти дужан је да без одлагања, а
најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о
поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену
информацију,  односно  изда  му  или  упути  копију  тог  документа,  а  ако  се
захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја
за  заштиту  живота  или  слободе  неког  лица,  односно  за  угрожавање  или
заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да
обавести  тражиоца  о  поседовању  те  информације,  да  му  стави  на  увид
документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог
документа  најкасније  у  року  од  48  сати  од  пријема  захтева.  Изузетно,
тужилаштво може у случају постојања оправданих разлога одредити рок који
не може бити дужи од 40 дана, о чему је дужно да тражиоца обавести у року
од 8 дана од дана подношења захтева.

Пружање помоћи жртвама и оштећенима кривичним делом.  На
основу одлуке Републичког јавног тужилаштва О.бр. 2/16, у Пвом основном
јавном  тужилаштву  у  Београду  формирана  је  служба  за  информисање  и
подршку оштећенима  и  сведоцима.  Услуга  је  доступна  сведоцима  и
оштећенима, пре свега оштећенима и сведоцима у поступцима за кривично
дело Насиље у породици из чл.194 Кривичног законика и за остала кривична
дела  из  групе  кривичних  дела  против  брака  и  породице  и  против  полне
слободе,  а  услуга  се  пружа  на  захтев  оштећеног,  односно  сведока,  без
одлагања.

16 Поступање тужилаштва по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја ближе је описано у глави 19 
Информатора
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10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Подношење  кривичне  пријаве. Кривична  пријава  Првом  основном
јавном тужилаштву у Београду може се поднети на један од следећих начина
:

 писаним путем 
 телефоном
 усмено на записник

 Писана кривична пријава може се непосредно предати на шалтеру
за  пријем  поште  који  се  налази  у  приземљу  зграде  у  којој  се  налазе
просторије тужилаштва, са десне стране гледано од улазних врата, а може
се  послати  и  поштом  на  адресу  тужилаштва,  Београд,  Булевар  Зорана
Ђинђића бр. 104. Писана кривична пријава може се послати и електронском
поштом  на  званичну  електрорнску  адресу  тужилаштва  –
tuzilastvo@prvo.os.jt.rs.  Садржина  кривичне  пријаве  и  пример  обрасца
објављен  је  на  сајту  тужилаштва. На  сва  примљена  писмена  ставља  се
пријемни  штамбиљ и  уписује  датум  пријема. Одмах  по  пријему,  кривична
пријава се заводи у одговарајући уписник и додељује у рад обрађивачу кога,
у  зависности  од  сложености  предмета,  одређује  први  заменик  јавног
тужиоца.

Пример кривичне пријаве :

ПРВОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ
Булевар Зорана Ђинђића бр. 104

На основу чл. 280 Законика о кривичном поступку подносим

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ

ПРОТИВ: ( навести што потпуније податке о евентуалном учиниоцу кривичног дела или
навести да учинилац није познат )
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ЗБОГ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА: ( унети законски назив кривичног )17

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

(У овом делу потребно је унети чињенични опис из ког произилазе сва обележја догађаја
који се пријављује, време и место извршења потенцијалног кривичног дела, предмет на
коме је и средство којим је извршено потенцијално кривично дело, остала лица која су на
неки  начин  учествовала  у  догађају  који  се  пријављује,  те  све  остале  податке  које
подносилац пријаве поседује)

ПРИЛОЗИ: (У овом делу потребно је побројати све доказе које подносилац има у вези са
извршеним кривичним дело,  како материјалне  доказе,  тако и  имена сведока који  могу
посведочити  о  догађају  који  се  пријављује,  а  све  материјалне  доказе  потребно  је
КОПИРАТИ И УЗ КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ДОСТАВИТИ ТУЖИЛАШТВУ.)

ПОДНОСИЛАЦ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ 
         (Име и Презиме, Пребивалиште, ЈМБГ, број телефона)

Подношење кривичне пријаве телефоном. Кривична пријава може
се поднети и усмено, и то путем телефона, позивом на број 011/635-4443, у
ком случају  ће  службено лице поводом кривичне пријаве поднете на  овај
начин  сачинити  службену  белешку,  која  се  затим  заводи  у  одговарајући
уписник и по горе описаној процедури додељује у рад обрађивачу.

 Подношење кривичне пријаве на записник.  Подносилац кривичну
пријаву  може  поднети  и  усмено  на  записник  у  просторијама  тужилаштва
Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, на тај начин што ће садржину кривичне
пријаве саопштити службеном лицу које потом сачињава записник о пријему
кривичне  пријаве,  а  који  се  потом  по  горе  описанојј  процедури  заводи  у
одговарајући уписник и додељује у рад обрађивачу. Пре узимања кривичне
пријаве на записник, службено лице ће подносиоца упозорити на последице
лажног  пријављивања.  За  подношење кривичне  пријаве  не  плаћа  се  било
каква такса. 

Ако се из изјаве може закључити да  кривична пријава није основана, поучиће се о томе
лице које даје  изјаву. Ако и после ове поуке лице не одустане од давања изјаве,  изјава ће се
примити на записник и поука забележити у спису, а потом донети одлука.

Тужилаштво је  дужно  да од  грађана прима  кривичне  пријаве,  као  и
друге  молбе,  притужбе,  предлоге и друге поднеске којима се подносиоци

17 Није обавезан елемент
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обраћају  јавном тужилаштву  ради заштите  и  ефикасног  остварења својих
права, правних интереса и обавеза.

Јавни тужилац је дужан да одлучи о свакој поднетој кривичној пријави.
Даље поступање по кривичној пријави описано је у глави 6.

Пример кривичне пријаве примљене на записник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Кт.бр. 
дд.мм.г. 
Б е о г р а д

ЗАПИСНИК О ПРИЈЕМУ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ
Присутни:
Заменик јавног тужиоца:
Записничар:
Дана /навести датум/ у просторије ВЈТ у Београду, без позива приступио-
ла  /навести  име  и  презиме,  адресу,  ЈМБГ/  и  пошто  је  упозорен-на  на
последице лажног пријављивања поднето је на записник следећу:

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ
Против:
/име и презиме, адреса, или навести све друге податке на основу којих би
било могуће да се
лице идентификује/
Навести  чињенични  опис  догађаја,  који  би  у  највећој  могућој  мери
представљао одговоре на
златна питања криминалистике
Као доказ прилажем /документацију  или друге предмете/,  и  предлажем
саслушање следећих
сведока /име, презиме, адреса/
Како  са  свега  наведеног  сматрам  да  постоји  основу  сумње  да  су  се  у
радњама
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______________стекла сва битна обележја кривичног дела _________________ из
чл.____________  Кривичног  законика,  предлажем  да  јавно  тужилаштво
предузме  све  законом  предвиђене  радње  и  против  пријављеног
________________ пред надлежним судом покрене кривични поступак како би
пријављени  _______________био  оглашен  кривим  по  закону,  а  мени
надокнађена претрпљена штета.
Пратио-ла  сам диктирање,  па ми записник,  на  који  немам никаквих
примедби, не треба посебно читати

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ЗАПИСНИЧАР ЗАМЕНИК
ЈАВНОГ ТУЖИОЦА

Подносилац  кривичне  пријаве  који  није  задовољан  одлуком  јавног
тужиоца, може изјавити приговор Вишем јавном тужилаштву у Београду у
року од осам дана од дана пријема обавештења о одлуци, односно у року од
три месеца од дана доношења одлуке, уколико није уредно обавештен.

Увид и фотокопирање из  списа предмета. Ради вршења увида и
фотокопирања  из  списа  предмета  странка  у  поступку  и  лице  које  има
оправдани  правни  интерес  подноси  молбу  која  се  предаје  на  шалтеру  за
пријем поште.  Молба садржи податке о предмету и списима у које странка
захтева увид или жели да фотокопира. О захтеву одлучује јавни тужилац или
лице  које  он  одреди,  односно  заменик  јавног  тужиоца  или  тужилачки
помоћник коме је предмет додељен у рад, водећи рачуна о фази кривичног
поступка и о интересима редовног одвијања поступка. Увид у списе предмета
врши  се  у  посебној  просторији  у  присуству  и  под  надзором  радника
писарнице. Не могу се давати на разматрање списи нити фотокопије списа у
предметима других органа који се налазе у јавном тужилаштву. Грађани су
дужни да надокнаде трошкове и нужне издатке настале разматрањем или
фотокопирањем списа и то плаћањем таксе у износу од 20 динара по страни,
односно 10 динара по страни уколико се захтева копија  записника одмах
након предузете тужилачке радње. Такса се плаћа предајом таксене марке у
одговарајућем  износу или  уплатом  одговарајућег  износа  на  евиденциони
рачун  Првог  основног  суда  у  Београду.  Законик  о  кривичном  поступку
предвиђа ограничења за окривљеног који није саслушан, односно оштећеног
који  није  испитан  у  својству  сведока.  У  том  смислу,  окривљени и  његов
бранилац непосредно  пре  првог  саслушања  могу  да  изврше  увид  само  у
кривичну пријаву са прилозима и записник о вештачењу, док се оштећеном
пре испитивања у својству сведока може ускратити увид у списе предмета. 

Пример молбе за увид и фотокопирање из списа предмета :
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ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
М О Л Б А

1).- За фотокопирање списа предмета

КТ.бр.____________________
КТР.бр.___________________
КЕО.бр.___________________
КТН.бр.___________________

и то:

1-Кривична пријава
2-Скица лица места
3-Записник о увиђају
4-Фото-документација
5-Алкотест
6-____________________________________________________________
7-____________________________________________________________
8-____________________________________________________________
9-____________________________________________________________
10-___________________________________________________________

(заокружити редни број ознаке предмета као и редни број испред тражене 
документације или попунити другу ознаку).

Наведена документација ми је потребна ради:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ИЛИ
2).- За увид у списе предмета
КТ.бр.____________________
КТР.бр.___________________
КЕО.бр.___________________
КТН.бр.___________________
У Београду, __________________________ ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ _____________________________
_____________________________________
(написати читко име и презиме)

Примио-ла дана ____________________
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Против одлуке којом се одбија молба странке за увид и фотокопирање,
није  дозвољена  посебна  жалба,  али  незадовољна  странка  може  изјавити
притужбу на рад сходно чл. 72 Правилника о управи у јавним тужилаштвима.
Притужба  на  рад  заменика  јавног  тужиоца  или  запосленог,  подноси  се
јавном тужиоцу, а на рад јавног тужиоца, непосредно вишем јавном тужиоцу,
односно  јавном  тужиоцу  Вишег  јавног  тужилаштва  у  Београду. Јавни
тужилац је дужан да обавести подносиоца притужбе о предузетим мерама у
року од 30 дана од дана пријема притужбе, односно представке.

Пример одлуке којом се одобрава увид у списе предмета

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Кт.бр. 
дд.мм.г. 
Б е о г р а д

ДОЗВОЉАВА СЕ оштећеном _______,  од оца ______,  са пребивалиштем у
_______,  у Улици _______,  ЈМБГ _______ разматрање, копирање и снимање
списа предмета овог тужилаштва КТ ______.

ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
НН

Пријем  грађана  без  позива.  Одлуком  јавног  тужиоца,  А.бр.  327/16,  од
29.09.2016. године предвиђено је да ће грађане који у тужилаштво долазе
без позива, а који се интересују о стању поступка и одлукама по предметима
датим  у  рад  заменицима  јавног  тужиоца,  примати  и  давати  потребна
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обавештења заменик јавног тужиоца, односно тужилачки сарадник коме је
конкретан предмет додељен у рад и то у времену од 14 до 15 часова, а
према следећем распореду за пријем странака :

1. Заменик јавног тужиоца Сања Ђорђевић – ЧЕТВРТАК ( каб. 206 )
2. Заменик јавног тужиоца Саша Милијановић – СРЕДА ( каб. 208 )
3. Заменик јавног тужиоца Александра Минић – УТОРАК ( каб. 205 )
4. Заменик јавног тужиоца Татјана Михаилповић – ПОНЕДЕЉАК ( каб. 210 )
5. Заменик јавног тужиоца Александар Младеновић  – ПОНЕДЕЉАК ( каб.

219 )
6. Заменик јавног тужиоца Гордана Недић Исаиловић – ЧЕТВРТАК ( каб.

206 )
7. Заменик јавног тужиоца Снежана Павловић Пејић – СРЕДА ( каб. 204 )
8. Заменик јавног тужиоца Јелена Панчић – ЧЕТВРТАК ( каб. 207 )
9. Заменик јавног тужиоца Софија Радак – УТОРАК ( каб. 234 )
10. Заменик јавног тужиоца Ивана Ракочевић – СРЕДА ( каб. 232 )
11. Заменик јавног тужиоца Сузана Ристић – ЧЕТВРТАК ( соба 165 )
12. Заменик јавног тужиоца Верица Трнинић – УТОРАК ( каб. 234 )
13. Заменик јавног тужиоца Лидија Филиповић – УТОРАК ( 164 )
14. Заменик јавног тужиоца Драгана Шормаз Динчић – УТОРАК ( каб.

209 )
15. Заменик јавног тужиоца Александра Ђенадић – УТОРАК ( каб. 223 )
16. Заменик јавног тужиоца Милена Ђорђевић – ЧЕТВРТАК ( каб. 208 )

– привремено спречена за рад 
17. Заменик јавног тужиоца Зона Илиевски – ЧЕТВРТАК ( каб. 220 )
18. Заменик јавног тужиоца Зоран Кнежевић – УТОРАК ( каб. 209 )
19. Заменик јавног тужиоца Славица Јокић Јанковић – ЧЕТВРТАК ( каб.

206 )
20. Заменик јавног тужиоца Оливера Давидовић – СРЕДА ( каб. 223 )
21. Заменик јавног тужиоца Гордана Радић – УТОРАК ( каб. 202 )
22. Заменик јавног тужиоца Славица Филиповић – ЧЕТВРТАК ( каб. 222

)
23. Заменик  јавног  тужиоца  Мирјана  Радовић  Равлић  –  ЧЕТВРТАК

( каб. 222 )
24. Заменик  јавног  тужиоца  Данијела  Јокановић  –  ЧЕТВРТАК  (  каб.

221 )
25. Заменик јавног тужиоца Александар Кајалић – ЧЕТВРТАК ( каб. 219

)
26. Заменик јавног тужиоца Тешић Гордана – УТОРАК ( каб. 209 )
27. Заменик јавног тужиоца Милена Николић – СРЕДА ( каб. 208 )
28. Заменик  јавног  тужиоца  Светлана  Богдановић  –  УТОРАК  (  каб.

160 )
29. Заменикјавног тужиоца Маја Стојановић – ЧЕТВРТАК ( каб. 162 )
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30. Заменик  јавног  тужиоца  Биљана  Мићановић  –  ЧЕТВРТАК  (  каб.
160 )

31. Заменик јавног тужиоца Стефан Петровић –  ПОНЕДЕЉАК (  каб.
163 )

32. Заменик  јавног  тужиоца  Јована  Стојиљковић  –  привремено
спречена за рад

33. Заменик јавног тужиоца Никола Стојановић –ЧЕТВРТАК ( каб. 155 )

ТУЖИЛАЧКИ ПОМОЋНИЦИ

1. Неранџић Јелена – СРЕДА ( каб. 224 ) - привремено спречена за рад
2. Грујичић Маја – ПОНЕДЕЉАК ( каб. 233 )
3. Марија Николић – УТОРАК ( каб. 135 )
4. Нена Милорадовић Бјелица – ЧЕТВРТАК  ( каб. 229 )
5. Зорана Николић – ЧЕТВРТАК ( каб. 135 )
6. Романа Џигумовић – СРЕДА ( каб. 224 ) – привремено спречена за рад
7. Бојан Јелић – ПОНЕДЕЉАК ( каб. 201 )
8. Данијела Митровић – СРЕДА ( каб. 224 )
9. Војкан Илић – УТОРАК ( каб. 208 )
10. Јелена Јовић – ПЕТАК (каб. 135 )
11. Јована Дмитровић – УТОРАК ( каб. 201 )
12. Марко Ђурашевић – ЧЕТВРТАК ( каб. 160 )
13. Ана Клипа – СРЕДА ( каб. 207 ) – привремено спречена за рад
14. Ирена Бејић – ПОНЕДЕЉАК ( каб. 163 )
15. Ивана Ивковић – СРЕДА ( каб. 233 )
16. Милован Николић – ПЕТАК ( каб. 163 )
17. Дуња Стојадиновић – ЧЕТВРТАК ( каб. 210 )
18. Јелена Матић – УТОРАК ( каб. 205 )
19. Нина Кијац – ПОНЕДЕЉАК ( каб. 202 )
20. Дамир Шрндић – УТОРАК ( каб. 205 )
21. Јелена Пешовић – УТОРАК ( каб. 202 )
22. Александар Доловић – ЧЕТВРТАК ( каб. 226 )
23. Радица Ђоковић – УТОРАК ( каб. 227 )
24. Тамара Симанић – ПОНЕДЕЉАК ( каб. 160 )
25. Јована Костић –  СРЕДА ( каб. 227 )
26. Милица Живковић – УТОРАК ( каб. 227 )
27. Немања Петровић – СРЕДА (каб.221)
28. Марија Ђуришић – ЧЕТВРТАК ( каб. 226 )
29. Невена Јакшић – УТОРАК ( каб. 227 )
30. Милица Сладаковић – УТОРАК ( каб. 202 )
31. Стефан Станковић – УТОРАК ( каб. 227 )
32. Дејан Стојановић – ЧЕТВРТАК ( каб. 236 )
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33. Јована Пуљевић – ЧЕТВРТАК ( каб. 206 )
34. Ива Игњатић – УТОРАК ( каб. 201 )
35.

Ван  предвиђеног  времена,  ради  пријема  усмених  притужби  и
представки, грађане може примити први заменик јавног тужиоца Владимир
Пауновић, сваким радним даном од 07, 30 до 15, 30 часова, уколико процени
да је то неопходно ( канцеларија 216 ).

Странка  коју је  обрађивач  предмета  одбио  да  прими  у  предвиђено
време,  може  изјавити  усмену  притужбу  на  поступање  обрађивача  првом
заменику јавног тужиоца Владимиру Пауновићу сваким радним даном од 07,
30 до 15, 30 часова ( канцеларија 216 ) или може поднети притужбу на рад
сходно чл. 72 Правилника о управи у јавним тужилаштвима. Притужба на рад
заменика јавног тужиоца или запосленог, подноси се јавном тужиоцу, а на
рад  јавног  тужиоца,  непосредно  вишем  јавном  тужиоцу,  односно  јавном
тужиоцу Вишег јавног тужилаштва у Београду. Јавни тужилац је дужан да
обавести подносиоца притужбе о предузетим мерама у року од 30 дана од
дана пријема притужбе, односно представке. 

Давање  обавештења  о  предметима врши  се  на  шалтеру  за
информације тужилаштва на усмени захтев грађана. Обавештење ће одмах,
након провере података које му саопшти странка, дати радник писарнице на
основу  података  из  уписника. Приликом  давања  обавештења  не  могу  се
давати  изјаве  о  вероватном  исходу  поступка,  нити  оцене  о  правилности
судских и радњи других органа или о одлукама суда и ових органа. Радници
у писарници могу на основу података из уписника давати само обавештења
на  која  их  овласти  јавни  тужилац  или  заменик  јавног  тужиоца  кога  он
одреди.

Странка  која  није  задовољна  поступањем  радника  писарнице  може
изјавити усмену притужбу на поступање обрађивача првом заменику јавног
тужиоца Владимиру Пауновићу   сваким радним даном од 07, 30 до 15, 30
часова ( канцеларија 216 ) или може поднети притужбу на рад сходно чл. 72
Правилника о управи у јавним тужилаштвима. Притужба на рад заменика
јавног тужиоца или запосленог, подноси се јавном тужиоцу, а на рад јавног
тужиоца, непосредно вишем јавном тужиоцу, односно јавном тужиоцу Вишег
јавног  тужилаштва  у  Београду. Јавни  тужилац  је  дужан  да  обавести
подносиоца  притужбе  о  предузетим  мерама  у  року  од  30  дана  од  дана
пријема притужбе, односно представке. 

Издавање уверења и потврда је услуга која се грађанима пружа на
њихов  писани  захтев  који  подносе  писарници тужилаштва  на  шалтеру  за
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пријему  поште.  Уверење,  односно  потврда  може  се  издати  само  о
чињеницама о  којима  јавно  тужилаштво  води  евиденцију.  По  захтевима
грађана  за  издавање  уверења  и  потврда  о  чињеницама  тужилаштво  ће
одлучити у писаној форми, без одлагања. У захтеву странка мора навести у
вези  са  којом  чињеницом  се  уверење  односно  потврда  има  издати,  а
уверење,  односно  потврда  издаје  се  у  Секретаријату  тужилаштва,
канцеларија 213.

Представка  и  притужба  подносе  се  у  писаној  форми  писарници
тужилаштва на шалтеру за пријем поште,  а могу се послати и поштом на
адресу  тужилаштва  Булевар  Зорана  Ђинђића  бр.  104  или  електронском
поштом  преко  званичне  електронске  адресе  тужилаштва
tuzilastvо@prvo.os.jt.rs.  У  представци,  односно  притужби  наводи  се  број
предмета  у  вези  са  којим  странка  подноси  захтев  за  законитим  и
експедитивним  решавањем  њеног  захтева,  као  и  пропусти  који  су  по
мишљењу странке учињени поводом решавања тог захтева. Представка или
притужба на рад заменика јавног тужиоца или запосленог, подноси се јавном
тужиоцу  Првог  основног  јавног  тужилаштва  у  Београду,  а  на  рад  јавног
тужиоца,  непосредно  вишем  јавном  тужиоцу  Вишег  јавног  тужилаштва  у
Београду.  Јавни  тужилац  је  дужан  да  о  основаности  представке  или
притужбе писмено обавести подносиоца притужбе односно представке и о
предузетим мерама у року од 30 дана од дана пријема притужбе, односно
представке. Уколико је притужба неразумљива, јавни тужилац је дужан да
подносиоцу  притужбе  укаже  на  неразумљивост  и  да  га  позове  да  уреди
садржину притужбе у року од осам дана од дана пријема притужбе. Уколико
подносилац у предвиђеном року притужбу не уреди, јавни тужилац о томе
сачињава службену белешку и обавештава подносиоца притужбе.

Против  одлуке  јавног  тужиоца  о  поднетој  притужби,  не  може  се
изјавити жалба нити приговор.

Пример обавештења  јавног  тужиоца  о  поднетој  притужби  које  се
доставља подносиоцу :
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Република Србија
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
КТР број   
ДД.ММ.ГГ год.
Нови Београд
Булевар др Зорана Ђинђића 
104

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ПРИТУЖБЕ

АДРЕСА ПОДНОСИОЦА

          Поводом Ваше притужбе, а везано за поступање у предмету Првог
основног јавног тужилаштва у Београду КТ. бр. 7401/16 на основу чл. 72 и чл.
73 Правилника о управи у јавним тужилаштвима, обавештавам Вас да сам
извршио  увид  у  спис  предмета,  прибавио  изјашњење  поступајућег
обрађивача предмета,  утврдио да је у свему поступано по закону, те нашао
да су наводи притужбе неосновани.

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ

На  поступак  одлучивања  по  захтевима  за  слободан  приступ
информацијама  од  јавног  значаја  примењује  се  Закон  о  слободном
приступу информацијама од јавног значаја. Захтев за слободан приступ
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информацијама од јавног значаја18 који се подноси у писменој форми  мора
садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што
прецизнији  опис  информације  која  се  тражи,  а може  садржати  и  друге
податке  који  олакшавају  проналажење  тражене  информације,  при  чему
тражилац не мора наводити разлоге за подношење захтева. Ако захтев не
садржи обавезне податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице
органа  власти  дужно  је  да,  без  надокнаде,  поучи  тражиоца  како  да  те
недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни, па ако
тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства
о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган
власти  ће  донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. Странка
може поднети и усмени захтева за приступ информацијама од јавног значаја
који се у том случају саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у
посебну  евиденцију  и  примењују  се  рокови  као  да  је  захтев  поднет
писмено.Захтев се подноси на прописаном обрасцу ( налази се на карју
информатора ) за подношење захтева,  али  ће тужилаштво одлучити и  о
захтеву који није сачињен на том обрасцу.

Пример Захтева за слободан приступ информацијама од јавног
значаја :

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Бул. Зорана Ђинђића бр. 104

З А Х Т Е В
за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
од горе наведеног органа захтевам:

 обавештење да ли поседује тражену информацију;
 увид у документ који садржи тражену информацију;
 копију документа који садржи тражену информацију;
 достављање копије документа који садржи тражену информацију:

 поштом
 електронском поштом
 факсом
 на други начин: _________________________________________

18 Образац захтева за слоободан приступ информацијама од јавног значаја налази се на крају Информатора, а може се 
преузети и са интернет странице тужилаштва www.prvo.os.jt.rs
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Овај захтев се односи на следеће информације:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________
(навести  што  прецизнији  опис  информације  која  се  тражи  као  и  друге
податке који олакшавају проналажење тражене информације)

      ____________________________________
     Тражилац  информације/Име  и

презиме

У ________________,      
____________________________________

      адреса

дана______201__ године
____________________________________

       други подаци за контакт

        ___________________________________
          Потпис

 Тужилаштво је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана
од  дана  пријема  захтева,  тражиоца  обавести  о  поседовању  информације,
стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда
му или упути копију тог документа. Ако се захтев односи на информацију за
коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе
неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и
животне средине, тужилаштво  мора да обавести тражиоца о поседовању те
информације,  да  му  стави  на  увид  документ  који  садржи  тражену
информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од
48  сати  од  пријема  захтева. Ако  тужилаштво није  у  могућности,  из
оправданих разлога, да у року из става 1. овог члана обавести тражиоца о
поседовању  информације,  да  му  стави  на  увид  документ  који  садржи
тражену  информацију,  да  му  изда,  односно  упути  копију  тог  документа,
дужно је да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева,
обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40
дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању
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информације,  ставити  му  на  увид  документ  који  садржи  тражену
информацију, изда му, односно упути копију тог документа. Увид у документ
који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа
власти. Ако  тужилаштво одбије  да  у  целини  или  делимично  обавести
тражиоца о поседовању информације,  да му стави на увид документ који
садржи  тражену  информацију,  да  му  изда,  односно  упути  копију  тог
документа,  о  томе  ће  најкасније  у  року  од  15  дана  од  пријема  захтева,
донети решење о одбијању захтева са писменим образложењем,а у решењу
ће упутити тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог
решења. Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан,
док се копија документа који садржи тражену информацију издаје уз обавезу
тражиоца  да  плати  накнаду  нужних  трошкова  израде  те  копије, према
трошковнику  којим  се  утврђује  висина  накнаде  нужних  трошкова  за
издавање  копије  докумената  на  којима  се  налазе  информације  од  јавног
значаја који је саставни део Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за
издавање  копије  докумената  на  којима  се  налазе  информације  од  јавног
значаја ( Сл. Гласник РС бр. 120/04 ).

Против  одлуке  тужилаштво да  одбије  да  у  целини  или  делимично
обавести  тражиоца  о  поседовању  информације,  да  му  стави  на  увид
документ  који  садржи  тражену  информацију,  да  му  изда,  односно  упути
копију тог документа, тражилац може поднети жалбу Поверенику за приступ
информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности у року од 15
дана од дана пријема решења. 

Пример жалбе када је одбијен захтев за приступ информацијама
од јавног значаја: 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности

Адреса за пошту: Београд, Булевар краља Александрa бр. 15

Ж А Л Б А 

Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца

против решења Првог основног јавног тужилаштва у Београду ПИ бр.  

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем
у писаној форми са елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је
мој  захтев  који  сам поднео/ла-упутио/ла  дана  ............... године  и  тако  ми
ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права на слободан
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приступ  информацијама  од  јавног  значаја.  Oдлуку  побијам  у  целости,
односно  у  делу
којим..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
........................................................... јер није заснована на Закону о слободном
приступу информацијама од јавног значаја.

На  основу  изнетих  разлога,  предлажем  да  Повереник  уважи  моју
жалбу,   поништи  одлука  првостепеног  органа  и  омогући  ми  приступ
траженој/им  информацији/ма.

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22.
ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 У ............................................,        
.....................................................................

   Подносилац жалбе / Име и презиме
дана ............201... године                

                                                                
.....................................................................

адреса

                                   
  ......................................................

..............
           други подаци за контакт

.................................................................
потпис

Ако  тужилаштво  без  одлагања,  а  најкасније  у  року  од  15  дана,  не
одговори  на  захтев  за  слободан  приступ  информацима  од  јавног  значаја,
странка може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности. 

Пример жалбе када орган власти није поступио или није поступио у
целости по захтеву тражиоца у законском року :
                 

 Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности

Адреса за пошту:  Београд, Булевар краља Александрa бр. 15
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од

јавног значаја подносим:
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Ж А Л Б У
против

ПРВОГ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ

због тога што орган власти: 
није поступио / није поступио у целости /  у законском року

                                      (подвући  због чега се изјављује жалба)

по мом захтеву  за слободан приступ информацијама од јавног значаја који
сам поднео  том органу  дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да
ми се у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја омогући увид- копија документа који садржи информације  о /у вези
са :
....................................................................................................................................
...............................
....................................................................................................................................
..............................
....................................................................................................................................
..............................
                                   (навести податке о захтеву и информацији/ама)

На  основу  изнетог,  предлажем  да  Повереник  уважи  моју  жалбу  и
омогући ми приступ траженој/им  информацији/ма.

Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји
органу власти.

Напомена: Код жалбе  због непоступању по захтеву у целости, треба
приложити и добијени одговор органа власти.

        ..........................................................
...

............................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме

.................................................................
потпис                          

..............................................................
адреса                                           

..............................................................
други подаци за контакт

 .......................................................
.....

Потпис
У................................., дана ............ 201....године
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Пример  одговора  тужилаштва  на  поднет  захтев  за  приступ
информацијама од јавног значаја: 

Република Србија
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
ПИ.бр. 
дд.мм. гггг. 
Б е о г р а д

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТРАЖИОЦА

АДРЕСА

Поводом захтева за слободан приступ информацијама од јавног
значаја који сте као пуномоћник ошт. Љ. Д. поднели овом тужилаштву дана
02.02.2017. године а којим сте тражили информације о кривичном поступку
који се пред овим тужилаштвом води против Ћук Вулета због кривичног дела
Угрожавање јавног саобраћаја из чл. 289, Кривичног законика по кривичној
пријави  МУП  РС  ПУ  Београд,  УСП  СПИ  за  увиђаје  саобраћајних  незгода,
обавештавам Вас да се овај кривични поступак налази у фази прикупљања
потребних обавештења и предузимања појединих доказних радњи, као и да
не  поседујемо  информацију  „тужилачку  одлуку  о  покретању  истраге“  с
обзиром да се ради о кривичном делу поводом ког се, због висине запрећене
казне, истрага не покреће било каквим формалним актом.

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ

За пружање помоћи жртвама и оштећенима кривичним делом  у
Првом  основном  јавном  тужилаштву  у  Београду  формирана  је  посебна
служба  у  којој  су  распоређени  заменик  јавног  тужиоца  Славица  Јокић
Јанковић, тужилачки помоћници Зорана Николић и Никола Арсић и референт
у  пиосарници  Сања Ђурић.  Ова служба пружа услуге свим оштећенима и
сведоцима у кривичном поступку,  на њихов захтев или на основу процене
јавног  тужиоца  пре,  у  току  или  непосредно  након  саслушања,  а  основна
делатност  службе  је  да  пружи  потребне  информације  оштећенима  и
сведоцима  о  њиховом  учешћу  у  кривичном  поступку,  да  изврши  процену
њихових потреба и пружи им информације о начину њиховог остваривања
као и да пружи подршку за њихово учешће у поступку,  било непосредно,
било упућивањем другим надлежним државним органима, институцијама и
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организацијима које се бави пружањем ове врсте услуга. Запослени у служби
оштећенима  и  сведоцима  лако  разумљивим  језиком  дају  информације  о
њиховим  правима  и  обавезама  у  кривичном  поступку,  обавештавају  их  о
начину  на  који  могу  поднети  кривичну  пријаву,  могућностима  и  начину
остваривања  контакта  са  дежурним  или  поступајућим  замеником  јавног
тужиоца,  статусу  предмета,  фази  кривичног  поступка,  наредној  фази  и
правима у случају одбацивања кривичне пријаве и одустанку од кривичног
гоњења, начину, времену и месту испитивања, праву оштећеног да изврши
увид у списе предмета, организацијама које пружају специјализовану помоћ,
доступним услугама од стране других државних организација, институција и
невладиних  организација,  могућности  да  се  добије  законом  предвиђена
заштита, праву да употребљавају свој језик и писмо у току поступка и праву
на превођење, праву на надокнаду поводом учињених трошкова и праву на
истицање имовинскоправног захтева.

Поводом молбе за пружање помоћи жртвама и оштећенима кривичним
делом  не  доноси  се  писана  одлука,  те  против  исте  није  могуће  изјавити
жалбу  или  приговор,  с  тим  да  странка  која  није  задовољна  поступањем
тужилаштва,  може поднети притужбу на рад сходно чл.  72 Правилника о
управи у јавним тужилаштвима. Притужба на рад заменика јавног тужиоца
или  запосленог,  подноси  се  јавном  тужиоцу,  а  на  рад  јавног  тужиоца,
непосредно вишем јавном тужиоцу,  односно јавном тужиоцу Вишег јавног
тужилаштва у Београду. Јавни тужилац је  дужан да обавести подносиоца
притужбе о предузетим мерама у року од 30 дана од дана пријема притужбе,
односно представке.
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11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Табела - поднете кривичне пријаве и начин поступања јавног тужиоца
у 2016. години

Број
поднетих
кривичних
пријава по

лицима

Број захтев
за

прикупљање
потребних

обавештења 

Број донетих
нардби о

спровођењу
истраге

Број
обустављени
х кривичних
поступака

Број решења
о одбацивању

кривичне
пријаве

Број оптужења

25668 10124 201 133 5546 2169

Табела - поднете кривичне пријаве и начин поступања јавног тужиоца
у 2017. години

Број
поднетих
кривичних
пријава по

лицима

Број захтев
за

прикупљање
потребних

обавештења

Број донетих
нардби о

спровођењу
истраге

Број
обустављени
х кривичних
поступака

Број решења
о одбацивању

кривичне
пријаве

Број оптужења

14526 10728 289 8936 19361 2539

Табела - Примена Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја

 у 2016.  години
 Захтеви:
Ред
.бр.

Тражилац 
информације

Број
поднетих
захтева

Бр.
усвојених-
делимично

усвој.
захтева

Број
одбачених

захтева

Број
одбијених захтева

1. Грађани 58 37 0 15
2. Медији 22 17 0 2
3. Невладине орган. и

др. удружења
грађана 

10 6 0 0

4. Политичке странке 0 0 0 0
5. Органи власти 6 3 0 0
6. Остали 4 1 0 2
7. Укупно 100 64 0 17

Жалбе:
Ред

.
Бр.

Тражилац
информације

Укупан
бр.

изјављен
их

Бр. жалби 
због

одбијања
захтева

Бр.
жалби на
закључак

о

Бр. жалби
због

непоступањ
а по захтеву

Бр. осталих жалби 
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жалби одбацива
њу

затева
1. Грађани 15 10 0 2 3
2. Медији
3. Невладине

орган. и 
др. удружења

грађана 

1 1 0 0 0

4. Политичке
странке

0 0 0 0 0

5. Oргани власти 0 0 0 0 0
6. Остали 0 0 0 0 0
7. Укупно 16 11 0 2 3

Табела - Примена Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја

 у 2017.  години

1) Захтеви:
Ред.
бр.

Тражилац 
информације

Број
поднетих
захтева

Бр. усвојених-
делимично

усвој. захтева

Број
одбачених

захтева

Број
одбијених захтева

1. Грађани 81 28 0 53
2. Медији 56 36 0 20
3. Невладине орган. и др.

удружења грађана 
22 21 0 1

4. Политичке странке 0 0 0 0
5. Органи власти 3 3 0 0
6. Остали 2 2 0 0
7. Укупно 164 90 0 0

2) Жалбе:
Ред.
Бр.

Тражилац
информације

Укупан бр.
изјављених

жалби

Бр. жалби 
због одбијања

захтева

Бр. жалби
на закључак

о
одбацивању

затева

Бр. жалби због
непоступања по

захтеву

Бр. осталих жалби 

1. Грађани 11 7 0 4 0
2. Медији 14 13 0 1 0
3. Невладине орган. и

др. удружења
грађана 

0 0 0 0 0

4. Политичке
странке

0 0 0 0 0

5. Oргани власти 0 0 0 0 0
6. Остали 0 0 0 0 0
7. Укупно 25 20 0 5 0
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Табела – представке и притужбе у 2016. години

Број поднетих притужби Број основаних притужби Број неоснованих притужби
198 0 198

Табела – представке и притужбе у 2017. години

Број поднетих притужби Број основаних притужби Број неоснованих
притужби

171 0 171

О  услугама  давања  обавештења,  давању  на  увид  и  фотокопирање  у
списима  предмета,  издавање  уверења  и  потврда  не  води  се  посебна
евиденција, док служба за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима није
пружила услугу ниједном лицу.
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12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
За период од: 01.01.2016до:  31.12.2016

Б. К.

Извор

Функц.

Економ. Опис Прог. Прој.
Неизвршен

е Неизвршени

преуз. Извршено/ захтеви
Неостварен

о/

Почетна апропријација
Апропријаци

ја обавезе Остварено % за плаћање
Расположив

о %

8050
9

Прво основно јавно тужилаштво у
Београду

01 Приходи из буџета

330 Судови

4

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1604 0014 66.060.905,81 520,10 0,00

411111 Плате по основу цене рада 0,00 66.060.385,71 100,00 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  411000 0,00 66.060.905,81 0,00 66.060.385,71 100,00 0,00 520,10 0,00

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1604 0014 11.825.046,00 236,88 0,00

412111 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 0,00 7.927.246,31 67,04 0,00

412211 Допринос за здравствено осигурање 0,00 3.402.109,88 28,77 0,00

412311 Допринос за незапосленост 0,00 495.452,93 4,19 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  412000 0,00 11.825.046,00 0,00 11.824.809,12 100,00 0,00 236,88 0,00

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1604 0014 1.472.222,34 5,34 0,00

414419 Остале помоћи запосленим радницима 0,00 1.472.217,00 100,00 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  414000 0,00 1.472.222,34 0,00 1.472.217,00 100,00 0,00 5,34 0,00
Међузбир за 
класу: 4 0,00 79.358.174,15 0,00 79.357.411,83 100,00 0,00 762,32 0,00

5

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1604 0014 300.000,00 1.158,62 0,39

512212 Уградна опрема 0,00 194.099,98 64,70 0,00

512221 Рачунарска опрема 0,00 10.197,00 3,40 0,00

512223 Мреже 0,00 94.544,40 31,51 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  512000 0,00 300.000,00 0,00 298.841,38 99,61 0,00 1.158,62 0,39
Међузбир за 
класу: 5 0,00 300.000,00 0,00 298.841,38 99,61 0,00 1.158,62 0,39

Међузбир за функцију:330 0,00 79.658.174,15 0,00 79.656.253,21 100,00 0,00 1.920,94 0,00

Међузбир за извор: 01 0,00 79.658.174,15 0,00 79.656.253,21 100,00 0,00 1.920,94 0,00

04
Сопствени приходи буџетских

корисника

330 Судови



4

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1604 0014 2.099.268,00
43.527,0

0 2,07



Расположива апропријација

Датум 
штампања: 15.06.2017

Економ. Опис Прог. Прој. Неизвршене Неизвршени

преуз. Извршено/ захтеви
Неостварен

о/

Почетна апропријација Апропријација обавезе Остварено % за плаћање
Расположив

о %

8050
9

Прво основно јавно тужилаштво у
Београду

04
Сопствени приходи буџетских

корисника

330 Судови

4

413151Превоз на посао и са посла (маркица) 0,00 2.055.741,00 97,93 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  413000 0,00 2.099.268,00 0,00 2.055.741,00 97,93 0,00
43.527,0

0 2,07

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1604 0014 3.550.259,00 118.406,87 3,34

414111Породиљско боловање 0,00 -95,51 0,00 0,00

414121Боловање преко 30 дана 0,00 -118.287,36 -3,33 0,00

414419Остале помоћи запосленим радницима 0,00 3.550.235,00 100,00 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  414000 0,00 3.550.259,00 0,00 3.431.852,13 96,66 0,00 118.406,87 3,34

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1604 0014 1.000,00 1.000,00 100,00

Међузбир за шифру ек. клас:  415000 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1604 0014 162.709,00 1.002,00 0,62

416111Јубиларне награде 0,00 161.707,00 99,38 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  416000 0,00 162.709,00 0,00 161.707,00 99,38 0,00 1.002,00 0,62

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1604 0014 1.647.725,00
15.962,3

6 0,97

423911Остале опште услуге 0,00 1.631.762,64 99,03 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  423000 0,00 1.647.725,00 0,00 1.631.762,64 99,03 0,00
15.962,3

6 0,97

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1604 0014 1.300.000,00
34.748,4

0 2,67

425112Столарски радови 0,00 492.000,00 37,85 0,00

425119Остале услуге и материјали за текуће поправке и 0,00 225.608,00 17,35 0,00
одржавање зграда

425211Механичке поправке 0,00 417.984,00 32,15 0,00

425221Намештај 0,00 129.659,60 9,97 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  425000 0,00 1.300.000,00 0,00 1.265.251,60 97,33 0,00
34.748,4

0 2,67

426000 МАТЕРИЈАЛ 1604 0014 700.000,00 111.025,84 15,86

426111Канцеларијски материјал 0,00 290.703,16 41,53 0,00

426912Резервни делови 0,00 298.271,00 42,61 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  426000 0,00 700.000,00 0,00 588.974,16 84,14 0,00 111.025,84 15,86

Међузбир за класу:  4 0,00 9.460.961,00 0,00 9.135.288,53 96,56 0,00 325.672,47 3,44

5

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1604 0014 1.000,00 1.000,00 100,00

Међузбир за шифру ек. клас:  511000 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00



(верзија
1.23.3.3)
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Расположива апропријација

Датум 
штампања: 15.06.2017

Економ. Опис Прог. Прој. Неизвршене Неизвршени

преуз. Извршено/ захтеви
Неостварен

о/

Почетна апропријација Апропријација обавезе Остварено % за плаћање
Расположив

о %

80509
Прво основно јавно тужилаштво у

Београду

04
Сопствени приходи буџетских

корисника

330 Судови

5

Међузбир за 
класу: 5 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,0
0 100,00

Међузбир за функцију:330 0,00 9.461.961,00 0,00 9.135.288,53 96,55 0,00 326.672,47 3,45

Међузбир за извор: 04 0,00 9.461.961,00 0,00 9.135.288,53 96,55 0,00 326.672,47 3,45

13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих

година

330 Судови

4

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1604 0014 2.979.004,00
3.774,0

0 0,13

413151 Превоз на посао и са посла (маркица) 0,00 2.975.230,00 99,87 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  413000 0,00 2.979.004,00 0,00 2.975.230,00 99,87 0,00
3.774,0

0 0,13

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1604 0014 2.442.340,00 4,00 0,00

414419 Остале помоћи запосленим радницима 0,00 2.442.336,00 100,00 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  414000 0,00 2.442.340,00 0,00 2.442.336,00 100,00 0,00 4,00 0,00

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1604 0014 0,00 0,00 -

Међузбир за шифру ек. клас:  415000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1604 0014 55.134,06
1.000,0

6 1,81

416111 Јубиларне награде 0,00 54.134,00 98,19 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  416000 0,00 55.134,06 0,00 54.134,00 98,19 0,00
1.000,0

6 1,81

Међузбир за 
класу: 4 0,00 5.476.478,06 0,00 5.471.700,00 99,91 0,00

4.778,0
6 0,09

5

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1604 0014 1.000,00
1.000,0

0 100,00

Међузбир за шифру ек. клас:  512000 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,0

0 100,00

Међузбир за 
класу: 5 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,0
0 100,00

Међузбир за функцију:330 0,00 5.477.478,06 0,00 5.471.700,00 99,89 0,00
5.778,0

6 0,11

Међузбир за извор: 13 0,00 5.477.478,06 0,00 5.471.700,00 99,89 0,00
5.778,0

6 0,11

Укупно за корисника - расходи (80509): 0,00 94.597.613,21 0,00 94.263.241,74 99,65 0,00 334.371,47 0,35



Укупан износ за директног буџетског корисника - Расходи: 94.597.613,21 0,00 94.263.241,74 99,65 0,00 334.371,47 0,35

Укупан износ за директног буџетског корисника - Приходи: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укупан износ за индиректног буџетског корисника - Расходи: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укупан износ за индиректног буџетског корисника – Приходи: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(верзија
1.23.3.3)
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За период од: 01.01.2017до:  31.05.2017

Б. К.

Извор

Функц.

Економ. Опис Прог. Прој.
Неизвршен

е Неизвршени

преуз. Извршено/ захтеви
Неостварен

о/

Почетна апропријација
Апропријаци

ја обавезе Остварено % за плаћање
Расположив

о %

8050
9 Прво основно јавно тужилаштво у Београду

01 Приходи из буџета

330 Судови

4

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1604 0013 90.482.000,00 52.871.448,15 55,14

411111Плате по основу цене рада 0,00 37.610.551,85 41,57 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  411000 90.482.000,00 90.482.000,00 0,00 37.610.551,85 41,57 0,00 52.871.448,15 58,43

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1604 0013 16.197.000,00 9.464.711,18 55,14

412111Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 0,00 4.513.266,25 27,86 0,00

412211Допринос за здравствено осигурање 0,00 1.936.943,43 11,96 0,00

412311Допринос за незапосленост 0,00 282.079,14 1,74 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  412000 16.197.000,00 16.197.000,00 0,00 6.732.288,82 41,57 0,00 9.464.711,18 58,43

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1604 0013 1.702.000,00 1.048.859,00 61,63

413151Превоз на посао и са посла (маркица) 0,00 653.141,00 38,37 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  413000 1.702.000,00 1.702.000,00 0,00 653.141,00 38,37 0,00 1.048.859,00 61,63

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1604 0013 240.239,00 1.006,62 0,42

414111Породиљско боловање 0,00 -0,05 0,00 0,00

414121Боловање преко 30 дана 0,00 -4,57 0,00 0,00

414314Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 0,00 65.189,00 27,14 0,00

414419Остале помоћи запосленим радницима 0,00 174.048,00 72,45 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  414000 1.000,00 240.239,00 0,00 239.232,38 99,58 0,00 1.006,62 0,42

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1604 0013 1.000,00 1.000,00 100,00



Међузбир за шифру ек. клас:  415000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1604 0013 151.000,00
93.674,0

0 62,04

416111Јубиларне награде 0,00 57.326,00 37,96 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  416000 1.000,00 151.000,00 0,00 57.326,00 37,96 0,00
93.674,0

0 62,04

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1604 0013 4.512.000,00 2.762.153,58 52,47

421411Телефон, телекс и телефакс 0,00 77.430,29 1,72 0,00

421412Интернет и слично 0,00 6.250,00 0,14 0,00

421414Услуге мобилног телефона 0,00 903.250,54 20,02 0,00



Расположива апропријација

Датум 
штампања: 15.06.2017

Економ. Опис Прог. Прој. Неизвршене Неизвршени

преуз. Извршено/ захтеви
Неостварен

о/

Почетна апропријација Апропријација обавезе Остварено % за плаћање
Расположив

о %

8050
9 Прво основно јавно тужилаштво у Београду

01 Приходи из буџета

330 Судови

4

421421Пошта 0,00 762.915,59 16,91 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  421000 4.512.000,00 4.512.000,00 0,00 1.749.846,42 38,78 0,00 2.762.153,58 61,22

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1604 0013 300.000,00 298.200,00 99,40

422399Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада 0,00 1.800,00 0,60 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  422000 300.000,00 300.000,00 0,00 1.800,00 0,60 0,00 298.200,00 99,40

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1604 0013 23.400.000,00 13.668.038,90 50,65

423311Услуге образовања и усавршавања запослених 0,00 94.450,00 0,40 0,00

423421Услуге информисања јавности 0,00 116.643,00 0,50 0,00

423449Остале медијске услуге 0,00 6.555,00 0,03 0,00

423521Правно заступање пред домаћим судовима 0,00 3.232.073,00 13,81 0,00

423531Услуге вештачења 0,00 2.943.523,96 12,58 0,00

423599Остале стручне услуге 0,00 2.920.923,14 12,48 0,00

423911Остале опште услуге 0,00 417.793,00 1,79 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  423000
23.400.000,0

0 23.400.000,00 0,00 9.731.961,10 41,59 0,00 13.668.038,90 58,41

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1604 0013 552.426,10 171.184,54 28,49

425112Столарски радови 0,00 274.646,10 49,72 0,00

425119Остале услуге и материјали за текуће поправке и 0,00 56.662,50 10,26 0,00
одржавање зграда

425211Механичке поправке 0,00 48.132,96 8,71 0,00

425212Поправке електричне и електронске опреме 0,00 1.800,00 0,33 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  425000 300.000,00 552.426,10 0,00 381.241,56 69,01 0,00 171.184,54 30,99

426000 МАТЕРИЈАЛ 1604 0013 3.350.000,00 2.149.087,92 64,13

426111Канцеларијски материјал 0,00 628.042,28 18,75 0,00

426411Бензин 0,00 300.000,00 8,96 0,00

426491Остали материјал за превозна средства 0,00 136.362,80 4,07 0,00

426911Потрошни материјал 0,00 8.280,00 0,25 0,00

426919Остали материјали за посебне намене 0,00 128.227,00 3,83 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  426000 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 1.200.912,08 35,85 0,00 2.149.087,92 64,15

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ , КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 1604 0013 48.000,00
12.613,0

0 15,31

482131Регистрација возила 0,00 35.387,00 73,72 0,00





Расположива апропријација

Датум 
штампања: 15.06.2017

Економ. Опис Прог. Прој. Неизвршене Неизвршени
преуз. Извршено/ захтеви Неостварено/

Почетна апропријација Апропријација обавезе Остварено % за плаћање Расположиво %

80509 Прво основно јавно тужилаштво у Београду

01 Приходи из буџета

330 Судови

4

Међузбир за шифру ек. клас:  482000 48.000,00 48.000,00 0,00 35.387,00 73,72 0,00 12.613,00 26,28

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1604 0013 478.000,00 2.012,31 0,42

483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 475.987,69 99,58 0,00

Међузбир за шифру ек. клас:  483000 1.000,00 478.000,00 0,00 475.987,69 99,58 0,00 2.012,31 0,42

Међузбир за 
класу: 4

140.295.000,0
0 141.413.665,10 0,00 58.869.675,90 41,63 0,00 82.543.989,20 58,37

Међузбир за функцију:330
140.295.000,0

0 141.413.665,10 0,00 58.869.675,90 41,63 0,00 82.543.989,20 58,37

Међузбир за извор: 01
140.295.000,0

0 141.413.665,10 0,00 58.869.675,90 41,63 0,00 82.543.989,20 58,37

Укупно за корисника - расходи (80509):
140.295.000,0

0 141.413.665,10 0,00 58.869.675,90 41,63 0,00 82.543.989,20 58,37

Укупан износ за директног буџетског корисника - Расходи: 141.413.665,10 0,00 58.869.675,90 41,63 0,00 82.543.989,20 58,37

Укупан износ за директног буџетског корисника - Приходи: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укупан износ за индиректног буџетског корисника - Расходи: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укупан износ за индиректног буџетског корисника - Приходи: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2018. ГОДИНИ

Буџетска
година

Шифра
извора

финансир
ања

Шифра економске класификације Шифра
Иницијалн

и износ

Текућа
апропријаци

ја

Расположива
апропријација

на дан
24.01.2018.г

2018 01
411000-Плате, додаци и накнаде

запослених-заменици
330

88.450.000,
00

88.450.000,00 85.334.955,40

2018 01
411000-Плате, додаци и накнаде

запослених-заменици
330

61.663.000,
ОО

61.663.000,О
О

58.589.143,29

2018 01
412000 – социјални доприноси на

терет послодавца – заменици
330

15.833.000,
оо

15.833.000,оо 15.275.407,02

2018 01
412000 - социјални доприноси на

терет послодавца - заемници
330

11.038.000,
оо

11.038.000,оо 10.479.698,64

2018 01
413000 – Накнаде у натури -

заменици
330

1.500.000,о
о

1.500.000,оо 1.500.000,оо

2018 01
414000 – социјална давања

запосленима - заменици
330 1.000,оо 1.000,оо 1.000,01

2018 01
415000 – накнада трошкова за

запослене - заменици
330 1.000,оо 1.000,оо 1.000,оо

2018 01
416000 -  награде запосленима и

остали посебни расходи – заменици
330 1.000,оо 1.000,оо 1.000,оо

2018 01 421000 – стални трошкови 330
4.512.000,о

о
4.512.000,оо 4.136.000,оо

2018 01 422000 – трошкови путовања 330 300.000 300.000 275.000



2018 01 423000 – Услуге по уговору 330
28.000.000,

оо
28.000.000,оо 25.668.921,47

2018 01
425000 – Текуће поправке и

одржавање
330 300.000 300.000

300.000

2018 01 426000 – материјал 330
3.000.000,о

о
3.000.000,оо 2.999.784,оо

2018 01
482000 – порези, обавезне таксе,

казне и пенали
330 140.000,оо 140.000,оо 136.056,оо

2018 01
483000 – Новчане казне и пенали по

решењу судова
330 1.000,оо 43.000,оо 2.068,41

2018 01 512000 – машине и опрема 330 100.000,оо 100.000,оо 35.320,оо

2018 04
413000 – накнаде у натури – државни

службеници
330

1.697.678,о
о

1.697.678,оо 1.697.678,оо

2018 04
414000 – социујална давања

запосленима – државни службеници
330

2.640.384,о
о

2.640.384,оо 3.116.990,65

2018 04
413000 - Накнада трошкова за

запослене  - државни службеници
330 1.000,оо 1.000,оо 1.000,оо

2018 13
413000 – накнаде у натури -

заменици
330

1.274.000,о
о

1.274.000,оо 1.274.000,оо

2018 13
414000 – социјална давања

запосленима - заменици
330

1.320.192,о
о

1.320.192,оо 1.320.192,оо

2018 13
415000 – накнада трошкова за

запослене - заменици
330 1.000.00 1.000.00 1.000.00



13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Према плану јавних набавки усвојеном 15.03.2017. године, Прво основно
јавно тужилаштво у Београду 2017. години је спровело два поступка јавне
набавке, и то

1.  Јавну  набавку канцеларијског материјала,  обликовану  по
партијама, и то:

 ПАРТИЈА 1 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
 ПАРТИЈА 2 – ТОНЕРИ РАЗНИ 

За Партију 2 – Тонери разни, дана 14.06.2017. године, уговор закључен
са добављачем - „I&D COM“ d.о.о. из Београда, Вилине воде бб, матични број:
17327640, ПИБ: 100040911, на износ од 822.400,оо  динара без ПДВ-а.

За Партију 1 – Канцеларијиски потрошни материјал дана 26.06.2017.
године, уговор је закључен са добављачем – привредним друштвом „Компас
Комерц  ДОО“  из  Земуна,  ул.  Ђорђа  Чутуковића  бр.  40,  ПИБ  100195621,
матични број 07491719, на износ од 538.394,оо динара без ПДВ-а

2. Јавна  набавка  мале  вредности  –  услуге  одржавања  хигијене  у
службеним просторијама

Дана  25.5.2016.године  уговор  је  закључен  са  пружаоцем  услуга
„ALDERSHOT“,  ул.  Сарајевска  бр.31,  Нова  Пазова  и  „CLEAN TEAM NR1“,  ул.
Ладно  брдо  бр.15А,  Београд  као  групом  понуђача на  износ  од  1.498.800
динара без ПДВ-а.

План јавних набавки добара и услуга за 2017. годину :

Предмет
набавке

Процењен
а

вредност
без ПДВ-а

Врста
поступка

Оквирни датум

Покрета
ња

поступк
а

Закључ
ења

уговора

Изврше
ња

уговора

Укупно 3.456.578
Добра 1.656.578

1.1.
1

Канцеларијс
ки

материјал
1.656.578

Јавна набавка
мале

вредности
3/2017 4/2017 4/2018
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Услуге 1.800.000

1.2.
1

Одржавање
хигијене 1.800.000

Јавна набавка
мале

вредности
3/2017 4/2017 4/2018

Датум усвајања 15.03.2017. године
Овлашћено лице : Владимир Севић Одговорно лице : Љубивоје Ђорђевић

План јавних набавки добара и услуга за 2018. годину :

Предмет набавке
Процењена
вредност
без ПДВ-а

Врста поступка

Оквирни датум

Покретањ
а

поступка

Закључе
ња

уговора

Извршењ
а уговора

Укупно 4.601.500
Добра 2.601.500

1.1.
1

Канцеларијс
ки

материјал
2.601.500

Јавна набавка
мале

вредности19
2/2018 3/2018 3/2019

Услуге 2.000.000

1.2.
1

Одржавање
хигијене 2.000.000

Јавна набавка
мале

вредности
3/2018 4/2018 4/2019

Датум усвајања 09.02.2018. године
Овлашћено лице : Владимир Севић Одговорно лице : Љубивоје Ђорђевић

назад на садржај

19 Јавна набавка мале вредности је набавка чија процењена вредност није већа од 5.000.000
динара, при чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 5.000.000 динара ( чл. 39 Закона о јавним набавкама )
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План набавки добара и услуга на које се не примењује Закон о јавним
набавкама за 2018. годину :20

Предмет
набавке

Врста предмета Покретање
поступка

( месец/година )

Процењена
вредност без

ПДВ-а
Гориво за

слжбена возила
Добра 2/2018 499.000,оо дин.

Материјал за
посебне намене

Добра 2/2018 100.000,оо дин.

Материјал за
образовање и
усавршавање
запослених

Добра 66.667,оо дин.

Канцеларијски
намештај

Добра 2/2018 361.604,оо дин.

Рачунарска и
техничка опрема

Добра 2/2018 481.866,оо дин.

Компјутерске
услуге

Услуге 2/2018 83.333,оо дин.

Услуге
образовања и
усавршавања
запослених

Услуге 2/2018 166.666,оо дин.

Услуге
информисања

Услуге 2/2018 166.666,оо дин.

Текуће поправке Услуге 2/2018 41.666,оо дин.

20 На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, 
наручиоци нису обавезни да примењују одредбе закона о јавним набавкама ( чл. 39, st. 2 
Закона о јавним набавкама )
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и одржавање
зграда и објеката
Текуће поправке

и одржавање
опреме

Услуге 2/2018 208.333,оо дин.

Укупна процењена вредност без ПДВ-а : 2.175.801,оо дин

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

Прво основно  јавно  тужилаштво  у  Београду  није  додељивало средства
другим лицима по било ком основу.

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Законом  о  јавним  тужилаштвима  прописано  је  да  се  плата  јавног
тужиоца и заменика јавног тужиоца одређује на основу основне плате која се
одређује множењем коефицијената за обрачун и исплату плата са основицом
за обрачун и исплату плата.

Према Закону о јавним тужилаштвима основица за обрачун и исплату
плата јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца једнака је основици за
обрачун  и  исплату  плата  судија. Заменици  основног  јавног тужиоца
разврстани су у прву платну групу, са кефицијентом 3,00.

 Законом  о  буџету  републике  Србије  за  2018.  годину утврђена је
основица  за  обрачун  и  исплату  плата  јавних  тужилаца  и  заменика
јавних  тужилаца  у  нето  износу  од  31.327,66 динара са  припадајућим
порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање. 

Табеларни приказ исплаћених плата функционерима у Првом ОЈТ у Београду21:

НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ БРОЈ ВИСИНА ПЛАТЕ

Јавни тужилац 1 144.405,61 РСД

Заменик јавног тужиоца 50 93.982,98 РСД

21 Подаци о платама су изражени без минулог рада
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Према Закону о платама државних службеника и намештеника, основна
плата  државних  службеника  и  намештеника  одређује се множењем
коефицијента са основицом за обрачун и исплату плата.

На  основу  Закона  о  платама  државних  службеника  и  намештеника,
коефицијенти за заполсене у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
на  извршилачким  радним  местима  одређени  су  према  платном  разреду
платне групе у којој се налази извршилачко радно место.

Законом  о  буџету  републике  Србије  за  2018.  годину утврђена је
основица за обрачун и исплату плата за државне службенике  запослене у
правосуђу у нето износу од 19.751,99 динара 

Табела подаци о платама државних службеника запослених у Провм основном
јавном тужилаштву у Београду према стању из децембра 2017. године22 :

ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И
НАМЕШТЕНИЦИ

ЗВАЊЕ ВИСИНА ПЛАТЕ

Секретар тужилаштва Виши саветник 95.007,07
Виши тужилачки сарадник Самостални

саветник
62.416,32 – 68.934,48

РСД
Тужилачки сарадник Саветник 49.972,56 - 55.108,08

РСД
Сарадник за јавне набавке Саветник 49.972,56 РСД
Статистичар Сарадник 45.429,60 РСД
Запослени  за  персоналне
послове

Референт 43.059,36 РСД

Административно-тенхички
секретар

Референт 40.886,64 РСД

Уписничар Референт 30.615,6 – 43.059,36 РСД
Шеф писарнице Референт 43.059,36 РСД
Шеф  доставне  и  техничке
службе

Референт 30.615,6 РСД

Радно  место  за  пријем  и
експедицију поште

Референт 40.886,64

Архивар Референт 40.886,64
Шеф записничара Референт 30.705,35 РСД
Записничар Намештеник 30.615,60  – 43.059,36

РСД
Референт  за  финансијско Референт 40.886,64

22 Подаци о платама су изражени без минулог рада
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пословање
Техничар за ИТ подршку Референт

30.615,60 - 40.886,64
РСД

Шеф дактилобироа Намештеник 29.628
Дактилограф Намештеник 29.628
Достављач Намештеник 29.628
Курир Намештеник 29.628
Возач Намештеник 29.628
Домар Намештеник 29.628
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16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Попис  основних  средстава  Првог  основног  јавног  тужилаштва  у
Београду извршен је 22.02.2017. године.

За службене потребе тужилаштву је на трајно коришћење од стране
Владине  комисије  за  употребу  службених  возила  додељено  возило  марке
„Шкода Фабиа“.

Тужилаштво  службено  возило  користи  за  предузимање  службених
радњи  ван  седишта  тужилаштва,  за  спровођење  истражног  поступка  и  за
курирске послове.

Табела  :  основна  средстава  према  попису  извршеном  22.02.2017.
године
Р.Б
р.

Врста Количи
на

(ком.)

Одлике Набавна
вредност

( рсд )
Спратни свич 11 „Exreme“

Мрежни сториџ 1 „Seagate“
Сервер 3 „Dell“
Сервер 1 „HP“

УПС уређај 2 „Dell“
ЛЦД рек монитор 1 „Dell“

Рачунар 24 „HP“
Рачунар 36 „Тhinkcentre“
Рачунар 16 „Lenovo“
Рачунар 40 „Fujitsu“

Рачунар (lap top) 5 „Dell Inspirion“
Рачунар (lap top) 1 „Fujitsu Lidebook A“

Монитор 73 „Fujitsu“
Монитор 16 „LG“
Монитор 7 „Asus“
Монитор 16 „Accer“
Монитор 6 „Philips“
Штампач 4 „Xerox“
Штампач 13 „Cannon 6670“
Штампач 2 „Lexmark e460dn
Штампач 2 „Lexmark e610dn

Мултифункц.уређај 1 „Xerox Workcentre“
Фотокопир апарат 1 „Cannon IR
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Мрежни сториџ 1 Western digital

Mултифункц. уређај 1 Kyocera
Рачунар 9 „MS“

Мобилни телефон 10 Huawei p8 lite
Мобилни телефон 18 Nokia J3
Мобилни телефон 22 Nokia J1
Мобилни телефон 1 Blackberry Prive
Мобилни телефон 1 Samsung S8

Телевизор 1 Samsung
Мобиллни телефон Iphone SE
Мобиллни телефон Iphone 6

Прво  основно  јавно  тужилаштво  у  Београду  не  поседује  непокретну
имовину.

назад на садржај
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17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Подаци  који  су  од  значаја  за  рад  јавног  тужилаштва  уписују  се  у
уписнике, електронске уписнике, помоћне књиге и друге евиденције, 

Подаци  у  папирној  форми чувају  се  у  предметима  формираним  по
одговарајућем уписнику у зависности од врсте поднеска и подносиоца. Ови
подаци чувају се у писарници тужилаштва која се налази у делу зграде у Бул.
Зорана Ђинђића бр. 104 и кабинету јавног тужиоца.  Документација, односно
носачи информација,  чувају  се уз примену одговарајућих мера заштите и у
складу са прописима који уређују архивирање. Рокови чувања архивске грађе
и  регистратурског  материјала,  утврђују  се  посебном  Листом  категорија
регистратурског материјала са роковима чувања коју доноси Републички јавни
тужилац по прибављеној сагласности надлежног архива.

Подаци који се чувају у папирној форми налазе се у просторијама које
су  адекватне  за  чување  и  које  су  обезбеђене  од  неовлашћеног  приступа.
Архива  и  писарница  се  закључавају  и  приступ  имају  само  запослени  у
писарници  а  други  запослени  по  овлашћењу  јавног  тужиоца  и  шефа
писарнице.  Просторије  у  којима се чувају  предмети нису обезбеђене видео
надзором.

Подаци  који  су  похрањени  у  електронској  форми  на  мрежним
сториџима заштићени су на одогварајући начин сачињавањем резервне копије
и одговарајућом заштитом од рачунарских вируса.  Приступ овим подацима
омогућен  је  свим  запосленима  преко  апликације  САПО.  Ради  приступа
запослени се морају улоговати у апликацију са својом корисничком шифром и
пасвордом, а приступни логови чувају се на серверу.  

18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

Прво основно јавно тужилаштво у Београду располаже са следећим 
информацијама које су настале у раду или у вези са радом, као што су: 

1. Информације о обиму рада јавног тужилаштава; 
2. Информације у вези са поднетим кривичним пријавама; 
3. Информације у вези са предметима; 
4. Информације у вези са донетим одлукама; 
5. Информације у вези са поднетим поднесцима, притужбама; 
6. Информације у вези са запосленим лицима; 
7. Информације у вези са применом Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја;
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8. Финансијска, књиговодствена и рачуноводствена документација. 
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19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

У начелу, све врсте информација, које су садржане у неком документу,
којим располаже Прво основно јавно тужилаштво у Београду, које су настале
у раду или у вези са радом Тужилаштва и које су побројане у поглављу 18
овог  Информатора  могу  се  добити  на  основу  захтева  за  приступ
информацијама.

Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у вези са
следећим врстама информација, и из следећих разлога:

Ако  се  захтев  односи  на  неку  информацију  која  припада  врстама
информација  из  поглавља 18,  а  тражена информација  је  већ доступна на
Интернету,  у  ком  случају  ће  тужилаштво  поступити  на  основу  одредаба
члана  10.  Закона  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја
тако  што  ће  подносиоцу  захтева,  уместо  омогућавања  увида  или  копије
документа, доставити тачну интернет адресу на којој се информација може
прочитати или документ преузети. 

Када се захтев односи на неки податак који је овлашћено лице другог
органа  јавне  власти,  у  складу  са  Законом  о  тајности  података,  означило
одређеним степеном тајности, Тужилаштво може ускратити приступ таквом
податку,  на  основу  одредаба  члана  9.  т.  5  Закона  о  слободном  приступу
информацијама од јавног значаја, ако су испуњени и материјални услови за
то у погледу могућности наступања тешких правних или других последица
по интересе који претежу над интересом за приступ информацијама.

У таквом случају одбијање захтева може бити делимично или потпуно, у
зависности од тога да ли је  тајни податак могуће издвојити и делимично
удовољити захтеву или не. 

Захтеви који се односе на неку од ниже наведених врста информација
могу бити делимично или потпуно одбијени на основу члана 14.  Закона о
слободном приступу информацијама. У свим овим случајевима, подносиоцу
захтева,  у  начелу,  неће  бити  омогућен  приступ  у  личне  податке,  а  биће
омогућен  у  делове  документа  који  преостају  када  се  из  њега  издвоје
информације  које  се  штите  по  овом  основу,  на  начин  предвиђен  чл.  12
Закона.

Када  се  захтевом  траже  информације  из  неког  предмета  који  је  у
поступку  пред  Тужилаштвом,  приступ  информацији,  уколико  је  то  нужно,
привремено може бити ускраћен, за време трајања поступка, ако би то могло
угрозити даље вођење поступка. 
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У  вези  са  овим  могућим  изузецима  Закон  о  слободном  приступу
информацијама  од  јавног  значаја  предвидео  је  могућност  да  се  право  на
приступ информацијама ускрати уколико постоји претежнији интерес који се
може супротставити интересу тражиоца (јавности) да зна који су наведени у
чл.  9, 13. и 14. Закона, а то су :

 спречавање   или  откривање  кривичног  дела,  оптужење за  кривично
дело,  вођење  преткривичног  поступка  односно  судског  поступка,
извршење пресуде или спровођење казне, вођење којег другог правно
уређеног поступка, фер поступање и правично суђење (члан 9. ст. 1.
тач. 2);

 одбрана земље, национална или јавна безбедност, међународни односи
(члан. 9. ст. 1. тач. 3);

 способност  државе  да  управља  економским  процесима  у  земљи,
остварење оправданих економских интереса (члан 9. ст. 1. тач. 4);

 државна, службена, пословна и друга тајна, односно информација која
је доступна само одређеном кругу лица (члан 9. ст. 1. тач. 5);

 спречавање злоупотребе права на приступ информацијама (члан 13); 
 право  на  приватност,  на  углед,  и  које  друго  право  лица  на  које  се

тражена информација лично односи (члан 14).

Међутим,  ни у случају  да постоји  неки од тих интереса,  не значи да ће
приступ  информацији  бити  по  аутоматизму  ускраћен,  већ  ће  Тужилаштво
приступ ускратити само ако је један од интереса набројаних у Закону супрот-
стављен интересу тражиоца да зна, ако би приступом информацији супротан
(претежнији) интерес био озбиљно повређен и ако потреба заштите супротног
интереса претеже над потребом заштите интереса тражиоца за остварење
слободе приступа информацијама, просуђујући неопходност ускраћивања при-
ступа по мерилима демократског друштва.

назад на садржај

Информатор о раду Првог основног јавног тужилаштва у Београду ажуриран 10.09.2018.г

96



20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА
СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ

ЗНАЧАЈА

Захтев  за  слободан  приступ  информацијама  од  јавног  значаја  које  су
настале у раду или у вези са радом Првог основног јавног тужилаштва у
Београду, може поднети свако лице на један од следећих начина :

 Предајом захтева на шалтеру за пријем поште који се налази у згради
Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Бул. Зорана Ђинђића бр.
104,

 У писаној форми, поштом - слањем на горе означену адресу са назнаком
„За Прво основно јавно тужилаштво у Београду“; 

 Електронском поштом преко електронске адресе tuzilastvo@prvo.os.jt.rs,
 Усмено на записник у просторијама тужилаштва на наведеној адреси

( канцеларија 213 ), сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова.
 Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја који се

подноси у писменој форми мора садржати назив органа власти, име, презиме
и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, а
може  садржати  и  друге  податке  који  олакшавају  проналажење  тражене
информације, при чему  тражилац не мора наводити разлоге за подношење
захтева. Ако захтев не садржи обавезне податке, односно ако захтев није
уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи
тражиоца  како  да  те  недостатке  отклони,  односно  да  достави  тражиоцу
упутство о допуни, па ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана
од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не
може поступати, орган власти ће донети закључак о одбацивању захтева као
неуредног. Странка  може  поднети  и  усмени захтева за  приступ
информацијама од јавног значаја који се у том случају саопштава у записник,
при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови
као да је захтев поднет писмено.Захтев се подноси на прописаном обрасцу
( налази се на крају текста ) за подношење захтева, али  ће тужилаштво
размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу. Тужилаштво је дужно
да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева,
тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ
који  садржи тражену информацију,  односно изда му или упути копију  тог
документа.  Ако  се  захтев  односи  на  информацију  за  коју  се  може
претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица,
односно  за  угрожавање  или  заштиту  здравља  становништва  и  животне
средине,  тужилаштво   мора  да  обавести  тражиоца  о  поседовању  те
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информације,  да  му  стави  на  увид  документ  који  садржи  тражену
информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од
48  сати  од  пријема  захтева. Ако  тужилаштво није  у  могућности,  из
оправданих разлога, да у року из става 1. овог члана обавести тражиоца о
поседовању  информације,  да  му  стави  на  увид  документ  који  садржи
тражену  информацију,  да  му  изда,  односно  упути  копију  тог  документа,
дужно је да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева,
обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40
дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању
информације,  ставити  му  на  увид  документ  који  садржи  тражену
информацију, изда му, односно упути копију тог документа. Увид у документ
који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа
власти. Ако  тужилаштво одбије  да  у  целини  или  делимично  обавести
тражиоца о поседовању информације,  да му стави на увид документ који
садржи  тражену  информацију,  да  му  изда,  односно  упути  копију  тог
документа,  о  томе  ће  најкасније  у  року  од  15  дана  од  пријема  захтева,
донети решење о одбијању захтева са писменим образложењем,а у решењу
ће  упутити тражиоца  да  може  поднети  жалбу  Поверенику  за  приступ
информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности у року од 15
дана од дана пријема решења. 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан, док се
копија  документа  који  садржи  тражену  информацију  издаје  уз  обавезу
тражиоца  да  плати  накнаду  нужних  трошкова  израде  те  копије, према
трошковнику  којим  се  утврђује  висина  накнаде  нужних  трошкова  за
издавање  копије  докумената  на  којима  се  налазе  информације  од  јавног
значаја који је саставни део Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за
издавање  копије  докумената  на  којима  се  налазе  информације  од  јавног
значаја ( Сл. Гласник РС бр. 120/04 ) и обрачунавају се на следећи начин:

  1) копија документа по страни
на формату А3 – 6 динара
на формату А4 – 3 динара

   2) копије документа у електронском запису:
дискета - 20 динара
ЦД – 35 динара
ДВД – 40 динара

3) копије документа на аудио касети - 150 динара
4) копије документа на аудио видео касети – 350 динара
5)  претварање  једне  стране  документа  из  физичког  у  електронски

облик – 30 динара.
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ОБРАЗАЦ 1
назив и седиште органа коме се захтев упућује

З А Х Т Е В
за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
од горе наведеног органа захтевам:

 обавештење да ли поседује тражену информацију;
 увид у документ који садржи тражену информацију;
 копију документа који садржи тражену информацију;
 достављање копије документа који садржи тражену информацију:

 поштом
 електронском поштом
 факсом
 на други начин: _________________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________
(навести  што  прецизнији  опис  информације  која  се  тражи  као  и  друге  податке  који  олакшавају
проналажење тражене информације)

      ____________________________________
     Тражилац информације/Име и презиме

У ________________,                         ____________________________________
      адреса

дана______201__ године       ____________________________________
       други подаци за контакт

        ___________________________________
          Потпис

__________________________________________
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ОБРАЗАЦ 2

ЖАЛБА  ПРОТИВ  ОДЛУКЕ ОРГАНА  ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ

ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Булевар краља Александрa бр. 15

Ж А Л Б А 

(............................................................................................................................
....................................................................................................................)

Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)

против решења-закључка
(..............................................................................................................................................)

                      (назив органа који је донео одлуку)
Број.................................... од ............................... године. 

Наведеном  одлуком  органа  власти  (решењем,  закључком,  обавештењем  у  писаној
форми са елементима  одлуке)  ,  супротно закону,  одбијен-одбачен је  мој  захтев који  сам
поднео/ла-упутио/ла дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање
уставног и законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја.  Oдлуку
побијам  у  целости,  односно  у  делу
којим.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  јер  није
заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

На основу изнетих разлога,  предлажем да Повереник уважи моју жалбу,  поништи
одлука првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им  информацији/ма.

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона
о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 У ............................................,        
.....................................................................

   Подносилац жалбе / Име и презиме
дана ............201... године                

                                                       
                  .....................................................................

адреса

                                   
  ..................................................................

..
           други подаци за контакт

.................................................................
потпис
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ОБРАЗАЦ 3

ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/   није поступио у целости  / ПО
ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ  РОКУ  (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ)

                 
 Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности
Адреса за пошту:  Београд, Булевар краља Александрa бр. 15

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја подносим:

Ж А Л Б У
против

................................................................................................................................................
............

................................................................................................................................................
............ 

 ( навести назив органа)

због тога што орган власти: 
није поступио / није поступио у целости /  у законском року

                                  (подвући  због чега се изјављује жалба)

по мом захтеву  за слободан  приступ информацијама од јавног значаја  који  сам
поднео  том органу  дана  ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у
складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући
увид- копија документа који садржи информације  о /у вези са :
................................................................................................................................................
...................
................................................................................................................................................
..................
................................................................................................................................................
..................
                                   (навести податке о захтеву и информацији/ама)

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми
приступ траженој/им  информацији/ма.

Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу
власти.

Напомена: Код  жалбе   због  непоступању  по  захтеву  у  целости,  треба
приложити и добијени одговор органа власти.

        .............................................................
............................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
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.................................................................
потпис                          

..............................................................
адреса                                           

..............................................................
други подаци за контакт

 ............................................................
Потпис

У................................., дана ............ 201....године
ОБРАЗАЦ 4

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
М О Л Б А

1).- За фотокопирање списа предмета

КТ.бр.____________________
КТР.бр.___________________
КЕО.бр.___________________
КТН.бр.___________________

и то:

1-Кривична пријава
2-Скица лица места
3-Записник о увиђају
4-Фото-документација
5-Алкотест
6-____________________________________________________________
7-____________________________________________________________
8-____________________________________________________________
9-____________________________________________________________
10-___________________________________________________________

(заокружити редни број ознаке предмета као и редни број испред тражене 
документације или попунити другу ознаку).

Наведена документација ми је потребна ради:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ИЛИ
2).- За увид у списе предмета
КТ.бр.____________________
КТР.бр.___________________
КЕО.бр.___________________
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КТН.бр.___________________
У Београду, __________________________ ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ _____________________________
_____________________________________
(написати читко име и презиме)

Примиио-ла дана ____________________
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ОБРАЗАЦ 5

ПРВОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ
Булевар Зорана Ђинђића бр. 104

На основу чл. 280 Законика о кривичном поступку подносим

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ

ПРОТИВ: ( навести што потпуније податке о евентуалном учиниоцу кривичног дела или
навести да учинилац није познат )

ЗБОГ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА: ( унети законски назив кривичног )23

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

(У овом делу потребно је унети чињенични опис из ког произилазе сва обележја догађаја
који се пријављује, време и место извршења потенцијалног кривичног дела, предмет на
коме је и средство којим је извршено потенцијално кривично дело, остала лица која су на
неки  начин  учествовала  у  догађају  који  се  пријављује,  те  све  остале  податке  које
подносилац пријаве поседује)

ПРИЛОЗИ: (У овом делу потребно је побројати све доказе које подносилац има у вези са
извршеним кривичним дело,  како материјалне  доказе,  тако и  имена сведока који  могу
посведочити  о  догађају  који  се  пријављује,  а  све  материјалне  доказе  потребно  је
КОПИРАТИ И УЗ КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ДОСТАВИТИ ТУЖИЛАШТВУ.)

ПОДНОСИЛАЦ КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ 
         (Име и Презиме, Пребивалиште, ЈМБГ, број телефона)

23 Није обавезан елемент
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