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1. О информатору 

 

 Информатор о раду Основног тужилаштва у Пожаревцу израђен је у 
складу са чланом 39 и 40 Закона о слободном приступили информацијама 
од јавног значаја („Службени гласник Р. Србије“ бр. 120/04 од 05.11.2009. 
године, 54/07 од 13.06.2007. године и 104/09 од 16.12.2009. године) и 
Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа 
(„Службени гласник Р. Србије“ бр. 68/2010 од 21.09.2010. године). 

 Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу (у 
даљем тексту информатор) објављен је први пут 26.02.2010. године, а 
информације садржане у њему последњи пут су ажуриране са стањем на 
дан 31.07.2018. године. 

 За тачност и потпуност података које садржи информатор одговоран 
је јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу Снежана 
Дубајић. 

 Информатор о раду садржи основне податке о оснивању, 
организацији рада Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу и има за 
сврху информисање свих заинтересованих лица о начину функционисања 
овог државног органа као и пружање података који су од значаја за 
омогућавање приступа информацијама од јавног значаја и других података 
везаних за садржину, обим и начин остваривања овог права. 

  Информатор о раду је објављен на веб страници Основног јавног 
тужилаштва у  Пожаревцу www.ojtpozarevac.com, а  на  захтев  
заинтересованог  лица  у писарници Основног јавног тужилаштва у 
Пожаревцу може  се  бесплатно  добити примерак информатора о раду или 
електронска копија снимљена на оптички медијум. 
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2. Основни подаци о тужилаштву 

 

Назив: Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу 

Адреса: Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 4 

Телефон: 012/531-015 

Факс: 012/531-018 

Електронска адреса: ojtpozarevac@gmail.com 

Матични број: 17773623 

Шифра делатности: 75230 

ПИБ: 106399668 

 

   Радно време Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу: сваког 
радног дана (од понедељка до петка) од 07,30 до 15,30 часова.   

    Поједине процесне радње које се сматрају хитним и које не трпе 
одлагање спровешће се без обзира на утврђено радно време.   

 

3. Оснивање тужилаштва и надлежност 

 

        Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу основано је у складу са 
Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава  
("Службени  гласник  РС",  број  101/2013 од 20.11.2013. године, ступио на 
снагу 21.11.2013. године, примењује се од 01.01.2014. године). 

 Стварна надлежност јавног тужилаштва прописана је чланом 14. 
Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник Р. Србије“ број 116/2008, 
104/2009, 101/2010, 101/2011, 121/2012 и 101/2013) и  одређује  се  у  
складу  са  одредбама  закона  које  важе  за  утврђивање стварне 
надлежности суда (Закон о уређењу судова 116/2008, 104/2009, 101/2010, 
101/2011 и 101/2013) пред којим јавно тужилаштво поступа, осим када 
законом није другачије одређено.  У складу са наведеним законским 
одредбама, Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу у свом саставу има 
Одељење у Кучеву и поступа пред Основним судом у Пожаревцу, као и 
пред Судском јединицом у Кучеву Основног суда у Пожаревцу. 
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 Месна надлежност Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу 
одређена је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних  
тужилаштава („Службени  гласник  РС“ бр.101/13 од 20.11.2013. године). 

 Подручје месне надлежности Основног јавног тужилаштва у 
Пожаревцу покрива подручје Града Пожаревца и Општина Мало Црниће, 
Жабари и Кучево. 

 Седиште Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу је у граду 
Пожаревцу у згради правосудних органа (палата правде-зграда Вишег 
суда), у Ул. Јована Шербановића бр. 4, на четвртом спрату, а у згради 
Основног суда у Пожаревцу – Судска јединица у Кучеву, Основно јавно 
тужилаштво у Пожаревцу поседује своје просторије у којима је смештено 
Одељењу у Кучеву. Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу такође у 
Основном суду у Пожаревцу на основу споразума са Основним судом 
користи три просторије ради обављања послова из своје надлежности, 
односно, пре свега, ради спровођења тужилачке истраге. 

 

4. Организациона структура 

 

   Унутрашња организација Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу 
уређена је Законом  о јавном тужилаштву, Правилником о управи у јавним 
тужилаштвима и Правилником о унутрашњој организацији и 
стематизацији радних места. 

   Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу чине јавни тужилац,   
заменици јавног тужиоца и запослени у овом тужилаштву. 

 Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу је хијерархијски уређен 
државни орган у коме су сви подређени јавног тужиоцу. 

 Основни јавни тужилац, руководи радом Основног јавног 
тужилаштва у Пожаревцу, представља га пред другим органима, 
институцијама и грађанима. 

 Поред послова који су законом стављени у искључиву надлежност 
основног јавног тужиоца, основни јавни тужилац, организује рад јавног 
тужилаштва, врши надзор над радом заменика јавног тужиоца  и осталих 
запослених у тужилаштву у циљу благовремене реализације плана и 
радних послова и задатака, учествује у изради анализа, информација, 
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извештаја, обавештава јавност о стању криминалитета и другим појавама 
које запази у раду. 

 У Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу, јавнотужилачку 
функцију, осим јавног тужиоца, обавља и пет заменика јавног тужиоца. 

 Од 01.01.2016. године је за јавног тужиоца у овом тужилаштву 
изабрана Снежана Дубајић. 

  

 Заменици основног јавног тужиоца у Пожаревцу су: 

 Драгана Костић, која ј ејуедно и приви заменик; 

 Јелена Банковић Симић; 

 Данијела Трифуновић; 

 Владанка Пантић; 

 Јелена Велебит; 

 Љубиша Васић који упућен у Више јавно тужилаштво у Краљеву, 
Посебно одељење за сузбијање корупције. 

 

 Особље у јавном тужилаштву чине запослени на административним 
и другим пратећим пословима значајним за јавно тужилаштво. 

 Особље јавног тужилаштва: 

 Милица Радишевић, Виши тужилачки сарадник, док је једно место 
вишег тужилачког сарадника упражњено; 

 Миша Петковић, тужилачки сарадник; 

 Ивана Мијатовић, тужилачки сарадник, примљена на одређено  
време због повећаног обима посла; 

 

 Јованка Стефановић, административно-технички секретар; 

 Зорана Цветковић, управитељ писарнице; 

 Татјана Седлић, уписничар; 

 Мирјана Петронијевић, уписничар; 

 Сребренка Пауновић, записничар; 
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 Зорица Бабић, референт за финансијско пословање; 

 Ратибор Живановић, техничар за ИТ подршку; 

 Марко Аврамовић, дактилограф; 

 Марко Јовановић, достављач; 

 Аница Николић, примљена на одређено време на место записничара, 
док су два места дактилографа упражњена; 

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу који је донео 
јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу дана  21.01.2016. 
године, за обављање послова из делокруга Основног јавног тужилаштва у 
Пожаревцу систематизовано је 8 радних места са 14 запослених. 
Јавнотужилачку функцију током 2017.године у овом тужилаштву су 
тужилаштва обављали јавни тужилац и четири заменика. 

Радни задаци и послови који се обављају у тужилаштву се обављају у 
следећим организационим јединицама: кривично одељење и тужилачка 
управа, писарница, рачуноводство и техничка служба, а постоји и један 
самостални извршилац кога чини техничар за ИТ подршку, који је ван 
састава наведених организационих јединица. 

Радом Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу руководи јавни 
тужилац Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу Снежана Дубајић, 
која је носилац управе у јавном тужилаштву и који је одговорна за 
правилан и благовремени рад у јавном тужилаштву. Јавни тужилац 
руководи јавним тужилаштвом вршећи послове и овлашћења у вези са 
организацијом рада, материјалним, финансијским, административним и 
другим пословима, којима се обезбеђује правилан, тачан, благовремен и 
законит рад јавног тужилаштва. 

Стара се о одржавању самосталности и угледа јавног тужилаштва, 
употреби обележја јавног тужилаштва и службеног језика и писма. 

Врши уређење и организацију рада јавног тужилаштва, стара се о 
уједначеном и благовременом поступању и коришћењу најефикаснијих 
метода и техничких средстава у административном пословању. Има 
обавезу праћења и проучавања јавнотужилачке и судске праксе. Поступа 
по притужбама и представкама грађана на рад заменика јавног тужиоца и 
особља у јавном тужилаштву. Јавни тужилац врши лично или преко 
заменика кога одреди, обавештавање јавности на начин предвиђен законом 
и Правилником о управи у јавним тужилаштвима, стара се о законитом 



Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у 
Пожаревцу за 2018. годину 

 
 

7 

 

односу према другим државним органима, грађанима и јавности, као и 
заштити података. Одлучује о начину вођења уписника, помоћних књига, 
именика и других евиденција, о начину руковања предметима и стварима 
од вредности као и поступању са архивским материјалом и вођење 
статистике. Јавни тужилац је задужен за успостављање стандарда у 
погледу службених просторија и опреме и правилном материјалном и 
финансијском пословању. Јавни тужилац Основног јавног тужилаштва 
поступа пред судом и другим државним органима и предузима радње на 
које је овлашћен законом, код гоњења за кривично дело, привредне 
преступе и прекршаје, поступа у парничним, управним, извршним, 
ванпарничним и другим поступцима вршећи при томе радње на које је 
посебним законима овлашћен у границама своје стварне и месне 
надлежности у оквиру надлежности органа пред којима поступа. Поред 
наведеног, обрађује кривичне пријаве и остала писмена која се достављају 
јавном тужилаштву, упознаје са првостепеним и другостепеним пресудама 
надлежних судова тако што их сигнира и одлучује о даљем раду по њима, 
врши контролу рада у свим предметима уз упутство и уз присуство на 
главним претресима, у истрази присуство увиђајима, саслушањима у 
полицијској управи, односно полицијским станицама, све према указаној 
потреби. Јавни тужилац саставља распоред дежурстава тужиоца и 
заменика јавног тужиоца сходно подручју и надлежности јавног 
тужилаштва, обавештава Републичко јавно тужилаштво о свим 
значајнијим предметима и догађајима везаним за рад Основног јавног 
тужилаштва и о предузетим мерама саставља пропратне извештаје, 
податке, анализе о појавама и проблемима за Више јавно тужилаштво и 
Републичко јавно тужилаштво, надлежна министарства и друге државне 
органе. Саставља план коришћења годишњих одмора уз доношење 
појединачних решења за коришћење годишњег одмора, води рачуна о 
кадровској и финансијској попуњености, доноси решења о платама 
запослених, прати радну дисциплину, ажурност, стручност и успешност у 
извршавању послова и радних задатака. Послове јавног тужиоца у његовом 
одсуству или спречености замењује заменик јавног тужиоца (први 
заменик). 

Сходно Закону о спречавању насиља у породици, који се примењује од 
01.06.2017.године, 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 
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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 Пожаревцу, у року од 
три дана од дана пријема решења. 

У складу са Законом о спречавању насиља у породици, форимирана је 
Група за координацију и сарадњу, ради спречавања насиља у породици, 
Подргупа за град Пожаревац, којом руководи заменик јавног тужиоца 
Драгана Костић, која је руководилац групе, чији су чланови представници 
Полицијске управе у Пожаревцу са полицијским станицама у Малом 
Црнићу, Кучеву и Жабарима, представници Центра за социјлани рад у 
Пожаревцу, Малом Црнићу, Жабарима и Кучеву, представници установа 
здравствене заштите и др, која одржава редновне састанке два пута 
месечно, сваког првог и трећег петка у месецу, а по потреби и ванредне 
састанке, којима присуствују жртве и учиниоци и психијатар Опште 
болнице у Пожаревцу. 
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Графички приказ структуре Основног јавног тужилаштва у 
Пожаревцу 

 

 

 

 

5. Опис овлашћења, обавеза и функција тужиоца и 
заменика јавног тужиоца 

 

 Јавни тужилац врши надлежност јавног тужилаштва непосредно или 
преко заменика. 

 Јавни тужилац је носилац управе у јавном тужилаштву и одговоран 
за правилан, тачан и благовремени рад тужилаштва. 

Основни јавни 
тужилац 

 

 Заменици јавног 
тужиоца 

Админ. 
технички 
секретар 

Писарница Дактилобиро Рачуноводство Самостални 
извршиоци 

Техничар за 
ИТ подршку 

Управитељ 
писарнице 

Уписничар 

Тужилачки 
помоћници 

Достављач 

 

Дактилограф 
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 Јавни тужилац одређује организацију рада јавног тужилаштва, 
одлучује о радним односима заменика јавног тужиоца и особља, отклања 
неправилности и одуговлачење у раду, стара се о одржавању 
самосталности и угледа јавног тужилаштва и врши друге послове за које је 
овлашћен законом или другим прописом. 

 Основни јавни тужилац руководи тужилачком управом, надзире рад 
запослених, остварује сталне увиде у рад јавном тужилаштва као целине и 
појединачни рад заменика и запослених, предузима све мере, предузима 
све мере да сви послови буду обављени законито, благовремено и 
ефикасно. 

 Заменик јавног тужиоца може, без посебног овлашћења, да предузме 
сваку радњу на коју је јавни тужилац овлашћен. 

 Послове основног јавног тужиоца, у одсутности или спречености за 
рад обавља Љубиша Васић, први заменик јавног тужиоца. 

 Обавештење јавности врши портпарол ОЈТ Владанка Пантић. 

 Носиоци јавнотужилачке функције дужни су да своју функцију врше 
законито, правилно, благовремено и непристрасно и да штите част и углед 
јавнотужилачке професије, својим понашањем чувају углед у 
професионалној средини и ван ње, штите јавни интерес и поступају без 
дискриминације по било ком основу, у складу са досегнутим нивоом, 
заштити људских права. 

 Основни јавни тужилац у Пожаревцу, прописује кућни ред. 

 Кућним редом прописује се начин коришћења радних и других 
просторија у тужилачкој згради, време задржавања у згради, мере потребне 
за безбедност просторија и остале мере потребне за чување средстава за 
рад и других предмета који се налазе у тужилаштву. 

 Кућним редом прописују се обавезе запослених у јавном тужилаштву 
и других лица које користе просторије у тужилаштву или се у њима 
привремено задржавају. 

 Просторије Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу налазе се у 
згради Вишег суда у Пожаревцу (зграда правосудних органа – палата 
правде), те су сви запослени у јавном тужилаштву дужни да поштују кућни 
ред који је прописан од стране председника Вишег суда у Пожаревцу. 
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 У случају кршења кућног реда од стране странака или других лица у 
судској згради, правосудна стража може применити само оне мере које су 
одређене законом или актом о правосудној стражи. 

 Странке и лица које бораве у судској згради дужна су да се 
придржавају кућног реда и да не ремете рад суда. 

 Сви запослени у јавном тужилаштву, тужилац и заменици, као и 
особље, дужни су да се према странкама и лицима које се налазе у судској 
згради и просторијама Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу, или 
присуствују извођењу појединих радњи током поступка, односе са 
поштовањем поштујући достојанство њихове личности. 

 

6. Заменици јавног тужиоца 

 

 Заменици јавног тужиоца обављају самосталне послове, који су им 
поверени од стране јавног тужиоца и послове који су им додељени 
распоредом, а све на основу закона. 

 У Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу, заменици  јавног 
тужиоца су Драгана Костић која је први заменик, Владанка Пантић, Јелена 
Велебит, Данијела Трифуновић и Јелена Банковић Симић, као и Љубиша 
Васић који је од 01.03.2018.године упућен у Више јавно тужилаштво у 
Краљеву, Посебно одељење за сузбијање корупције. Сви заменици 
поступају самостално у предметима у којима су задужени и сходно томе 
спроводе истрагу, предузимају доказне радње, врше увиђаје, присуствују 
главним претресима, рочиштима и другим процесним обавезама и 
службеним радњама, при чему су дужни да ради ефикаснијег рада воде 
рачуна о времену заказивања истих. 

 Јавни тужилац Снежана Дубајић, прати актуелни судску праксу и 
прописе и о томе информише колегијум јавног тужилаштва, односно 
заменике као и све запослене. 

 Заменици јавног тужиоца месечно имају обавезу на пасивно 
дежурство, по потреби и активно, о чему појединачно се води евиденција. 
Заменици јавног тужиоца за време дежурства обављају консултације са 
полицијским службеницима, присуствују увиђајима и врше саслушања, 
присуствују радњама препознавања, примају кривичне пријаве на 
записник, обављају и друге послове у складу са својим законским  
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овлашћењима. Одмах по обављању неких од радњи предвиђених током 
приправности или активног дежурства о томе обавештавају јавног тужиоца 
Основног јавног тужилаштва. 

 

7. Тужилачки сарадници, приправници и волонтери 

 

 На месту вишег тужилачког сарадника запослена је Милица 
Радишевић, на месту тужилачког сарадника Миша Петковић, Ивана 
Мијатовић, која је запослена на одређено време због повећаног обима 
посла и Сандра Станковић и Алекандар Миљковић, тужилачки 
припваници-волонтери, који помажу у раду јавном тужиоцу и заменицима 
јавног тужиоца, израђују одлуке у предметима који су им поверени у раду, 
нацрт аката и самостално и под надзором јавног тужиоца или поступајућег 
заменика врше друге послове предвиђене законом и прописима. 

  

8. Тужилачка писарница, распоред тужилачког 
особља за рад у писарници 

 

 У писарници се обављају административни послови, врши 
експедиција поште, пријем писмена и дактилографски послови у вези са 
радом и потребама јавног тужилаштва. У писарници Основног јавног 
тужилаштва у Пожаревцу странке могу да се информишу о броју, кретању 
предмета, имену заменика којем је предмет додељен у рад, разгледају и 
преписују делове из предмета уз молбу коју одобрава поступајући заменик, 
затражи препис или фотокопију писмена и списа предмета. Такође у 
писарници тужилаштва, странке могу да поднесу кривичну пријаву, 
представку и слично. У просторијама писарнице се врши архивирање и 
чување правноснажно окончаних предмета, достављају тужилачке 
пошиљке странкама и другим учесницима у поступку. 

 

 У писарници Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу раде: 

 Зорана Цветковић – управитељ писарнице; 

 Татјана Селић, уписничар; 
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 Мирјана Петронијевић, уписничар; 

 Марко Јовановић, возач-достављач; 

Административно-техички секретар у Основном јавном тужилаштву је 
Јованка Стефановић; 

 Сребренка Пауновић – записничар; 

 Марко Аврамовић – дактилограф; 

 Аница Николић – дактилограф запослена на одређено време, док су 
два радна места дактилографа упражњена; 

 

 У рачуноводству тужилаштва запослена је Зорица Бабић на радном 
месту референта за финансијско пословање, а на радном месту техничара 
за ИТ подршку запослен је Ратибор Живановић. 

 

9. Опис правила у вези са јавношћу рада 

Радно време 

Радно време Основног јавног тужилаштва је од 07:30 до 15:30 
часова. 

Поједине  процесне  радње у поступку које се сматрају хитним и не 
трпе одлагање, спровешће се без обзира на утврђено радно време. 

Јавни тужилац доноси распоред дежурстава на месечном нивоу. 

Адреса Тужилаштва: Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу, ул. 
Јована Шербановића бр.4, 12000 Пожаревац;  

Телефон 012/531-018  факс: 012/531-018 

Електронска адреса: ojtpozarevac@gmail.com 

Контакт лица задуженог за поступање по захтевима за приступ 

информацијама од јавног значаја и портпарола Тужилаштва: 

Заменик јавног тужиоца Владанка Пантић, 

 тел: 012/531-015 е-адреса ojtpozarevac@gmail.com 
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Присуство грађана 

 

Грађанима је омогућен приступ просторијама тужилаштва без 
посебног идентификационог обележја. 

 

Службене легитимације и значке 

 

У складу са Правилником о управи у јавним тужилаштвима (''Службени 
гласник РС'' бр.110/09, 87/10, 5/12, 54/17), јавни тужиоци и заменици јавног 
тужиоца имају службене легитимације 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 којим се регулише 
службена легитимација, прописано је да је на спољној чеоној страни 
корице легитимације утиснут 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 броја, 
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 
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 цм, 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 
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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.  

 

Прилаз особама са инвалидитетом 

 

 Особама са инвалидитетом није омогућен је приступ просторијма у 
којима се налази Тужилаштво. Зграда у којој се налазе просторије 
Тужилаштва припада Вишем суду у Пожаревцу, који је као корисник 
једини овлашћен да омогући такав приступ.  

 

Могућност присуствовања седницама 

 

Јавни тужилац је инокосни државни орган, те одлуке не доноси у 
већу.Сва питања од значаја за рад јавног тужилаштва разматрају се 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. 
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Пријем странака 

 

Годишњим планом и програмом рада ближе је регулисан начин на који 
грађани могу да затраже пријем код јавног тужиоца или се распитају о 
предметима по којима поступа Основно јавно тужилаштво. Странке које не 
прими јавни тужилац, прима заменик јавног тужиоца. Пријем странака се 
организује према предвиђеном распореду суђења, истрагама, доказним 
радњама и обавезама које има приликом поступања у предметима. 

 

Давање обавештења грађанима 

 

Обавештења о предметима дају јавни тужилац и заменик јавног 
тужиоца .Тужилаштво поступа по захтевима за приступ информацијама од 
јавног значаја у смислу  Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја, па тако пружа јавности тражене информације водећи рачуна 
о интересима правичног и несметаног вођења поступка, заштити интереса 
личности на који се подаци односе. Лице овлашћено за поступање по 
захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја је заменик 
јавног тужиоца Владанка Пантић.  

 

Допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи Јавно 
тужилаштво 

 

Фотографисање аудио и видео снимања у просторијама Основног јавног 
тужилаштва у Пожаревцу може се обавити само уз претходно прибављено 
писмено одобрење тужиоца, у складу са посебним законом. 

 

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање, водиће се 
рачуна о интересу јавности, интересу поступка, приватности и безбедности 
учесника у поступку. 
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10. Списак најчешће тражених информација од јавног 
значаја 

У току 2017. године, Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу 
поднето је 24 захтева за приступ информацијама од јавног значаја у смислу 
чл. 15 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.  Од 
тога удовољено је у 23 захтева за пружање информација од јавног значаја, 
док је 1 захтев одбијен. 

У 2018.години до 31.07.2018.године поднето је 13 захтева з априступ 
информацијама од јавног значаја у у смислу чл. 15 Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја и по свим захтевима је 
удовољено. 

  

11. Опис надлежности, овлашћења и обавеза 

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце 
кривичних и других кажњивих дела, улагањем правних средстава, штити 
уставност и законитост и предузима друге радње на које је законом 
овлашћено. 

Стварна надлежност јавног тужилаштва прописана је чланом 14. 
Закона о јавном тужилаштву и одређује се у складу са одредбама закона 
који важи за утврђивање стварне надлежности суда (Закон о уређењу 
судова) пред којим јавно тужилаштво поступа, осим кад законом није 
другачије одређено. 

Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу поступа пред Основним 
судом у Пожаревцу и другим судовима и органима на начин прописан 
законом. 

Месна надлежност Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу 
одређена је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 
тужилаштава. Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу покрива подручје 
града Пожаревца са приградском општином Костолац и општина Мало 
Црниће, Жабари и Кучево. 

        Основно право и дужност јавног тужиоца је гоњење учинилаца 
кривичних дела. 

       Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу по службеној дужности гони 
учиниоце кривичних дела за које је законом предвиђена казна затвора до 
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10 година, изузев оних кривичних дела за које је законом предвиђено да се 
гоне по приватној тужби или су у надлежности вишег јавног тужилаштва. 

 У погледу кривичних дела за које се гони по службеној дужности 
тужилац је надлежан:  

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

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

подноси ванредне правне лекове против правноснажних судских 
одлука 

 предузима друге радње када је то одређено овим законом 

 

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 
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, 
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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, у року од осам дана од дана пријема 
обавештења, да 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 дело (у скраћеном поступку предузима доказне радње). 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 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 произлазе основи сумње. Наредба о спровођењу 
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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. 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. После 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 
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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 после 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( 
у скраћеном поступку подноси оптужни предлог). Ако прикупљени подаци 
о кривичном делу и учиниоцу пружају довољно основа за оптужење, 
оптужница се може подићи и без спровођења истраге. После 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 
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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 
правна средства против одлука суда и да предузима друге радње на које је 
овлашћен овим законом и посебним прописима. 

 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 Пожаревцу, у року од три дана од дана 
пријема решења. 

 Сходно Породичном закону, јавни тужилац је овлашћен и да 
поднесе суду тужбу за поништење брака уколико постоји неки од разлога 
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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. 

 

12. Опис поступања у оквиру надлежности, 
овлашћења и обавеза 

 

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.  

Питања од значаја за рад јавног тужилаштва разматрају се на 
седницама колегијума јавног тужилаштва. Колегијум јавног тужилаштва 
чине јавни тужилац и заменици јавног тужиоца у Основном јавном 
тужилаштву. Седницу колегијума сазива и њиме руководи јавни тужилац 
или заменик јавног тужиоца кога он одреди. 

Јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу послове из 
своје надлежности обавља непосредно или преко заменика јавног тужиоца, 
а у поступку за кривично дело за које је прописана казна затвора до пет 
година и преко тужилачког сарадника, односно до 8 годинеи преко вишег 
тужилачког сарадника.  

Обавезе, надлежности и овлашћења Основног јавног тужилаштва у 
Пожаревцу произлазе 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. 
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гласник РС“ бр. 30/10); - Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 
65/13) и Правилника о управи у јавним тужилаштвима ("Службени гласник 
РС", бр. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017). 

Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу је у протеклом периоду 
извршавало све Уставом и законом прописане обавезе, сходно описаним 
надлежностим, овлашћењима и обавезама. 

 

13. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима 

 

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

Пријем кривичних пријава које Основном јавном тужилаштву у 
Пожаревцу 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, окривљени и његов 
бранилац 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.  
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Пријем грађана у тужилаштво врши се без подношења било каквог 
захтева или молбе а регулисан је Правилником о управи у јавним 
тужилаштвима. 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. Обавештења о предметима 
могу давати јавни тужилац и заменик јавног тужиоца. 

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.  

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 значаја. Приступ 
информацијама од јавног значаја регулисан је Законом о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја. 

Грађанима који се интересују о стању поступка и одлукама по 
предметима датим у рад појединим заменицима јавног тужиоца, могу 
примити и дати потребна обавештења заменици јавног тужиоца који 
поступају у тим предметима. 

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. 
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14. Начин вођења евиденције 

 

 У Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу води се евиденција у 
форми ручног уписника и електронског уписника. 

 Најзначајнији уписници који се воде у Основном јавном тужилаштву 
у Пожаревцу су: 

 КТ, уписник за пунолетне учиниоце кривичних дела; 

 КТР, уписник за остале кривичне предмете; 

 КТИ, уписник за наредбе о спровођењу истраге; 

 КТО, уписник за подигнуте оптужнице; 

 КТН, уписник за непознате учиниоце кривичних дела; 

 КТНИ, уписник за наредбу о спровођењу истраге против непознатог 
учиниоца кривичног дела; 

 СК, уписник за предмете о поднетим предлозима о закључењу 
споразума о признању кривичног дела; 

 СОК, уписник за споразуме о сведочењу окривљеног; 

 СОС, уписник за споразуме о сведочењу осуђеног; 

 МП, уписник за међународну правну помоћ и међународну сарадњу; 

 МППИ, уписник за међународну правну помоћ – излазни; 

 МППУ, уписник за међународну правну помоћ – улазни; 

 МППИ, уписник за приговоре осумњиченог и његовог браниоца у 
истрази; 

 КППО, уписник за приговоре оштећеног; 

 КЕО, евиденција лица према којима је примењено одлагање 
кривичног гоњења или одбачена кривична пријава применом начела 
опортунитета; 

 контролник о задржавању – евиденција; 

 контролник о притвору – евиденција; 

 књига одузетих предмета; 
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 књига одузетог оружја; 

 ОИК, уписник за одузимање имовине проистекле из кривичног дела; 

 ПОВ, уписник за предмете са ознаком степена тајности поверљиво; 

 СТР.ПОВ, уписник за предмете са ознаком тајности строго 
поверљиво; 

 КП, уписник за поступање у привредним преступима; 

 ПИ, уписник о захтевима и одлукама по остваривању права за 
приступ информацијама од јавног значаја; 

 А, уписник за административне предмете и акте; 

 П, уписник за персоналне послове; 

 Р, уписник за финансијске и материјалне послове; 

- НПТ, уписник за предмете насиља у породици; 

- НПТ1 уписник за координацију спречавања насиља у породици  

 

15. Преглед података о пруженим услугама 

 

У 2017.години Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу имало је 
следећи прилив  предмета по уписницима:  

 

ВРСТЕ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ  

БРОЈ  ПРЕДМЕТА ПО 
ЗАХТЕВИМА/ПРИЈАВАМА 

КТ 1100 против 1222 лица  

КТО 243 оптужних аката против 976 лица 

КТИ 17 истрага 

СК 8 споразума о признању кривичног дела 

КЕО 264 предмета - 264 лица 

ПТ 0 

ОИК 0 
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У периоду од 01.01.2018.године до датума последњег ажурирања 
информатора 31.07.2018. године Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу 
имало је следећи прилив  предмета по уписницима:  

КТР 3204 предмета 

КТН 705 предмета 

КП 784  

МППУ 8 

МППИ 0 

ПОВ 5 предмета 

СТР.ПОВ 155 предмета 

А 260 предмета 

П 14 предмета 

ПИ 25 предмета 

Р                     73 предмета 

НПТ                    403 предмета 

ВРСТЕ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ  

БРОЈ ПРЕДМЕТА ПО 
ЗАХТЕВИМА/ПРИЈАВАМА 

КТ 752 предмета против 868 лица  

КТО 231 оптужни акт против 459 лица 

КТИ 11 истага 

СК 11 споразума о признању кривице 

КЕО 131 предмет - 147 лица 

ПТ 0 

ОИК 1 

КТР 1780 предмета 

КТН  156 предмета  

КП 395  
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16. Подаци о приходима и расходима 

 

 Преглед одабраних и остварених средстава за 2017. годину. 

  

 Средства добијена из буџета Државног већа тужилаца: 

 Шифре извора финансирања 01 

 

Шифра 
екон.класиф. 

ОПИС Одобрена 
средства 

Остварена 
средства 

411- Плате и додаци 11.226.263,46 11.226.236,46 

412- Социјал.доприноси 2.009.501,18 2.009.501,18 
1.УКУПНО:  13.253.764,64 13.253.764,64 

413- Накнаде у натури 14.000,00 14.000,00 

414- Солидарна помоћ 124.730,45 124.730,45 

415- Накнаде за запослене 226.462,48 226.462,48 

416- Награде запосленима 64.892,00 64.892,00 

421- Стални трошкови 1.404.602,13 1.404.602,13 

422- Трошкови путовања 34.853,06 34.853,06 

МППУ 3 

МППИ 0 

ПОВ 2 предмет 

СТР.ПОВ 98 

А 137 предмета 

П 16 предмета 

ПИ 14 предмета 

Р 43 предмета 

НПТ 255 предмета 
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423- Услуге по уговору 8.308.489,71 8.308.489,71 

425- Текуће поправке 152.658,00 152.658,00 

426- Материјал 716.844,61 716.844,61 

482- Остали порези и таксе 14.503,00 14.503,00 
2.УКУПНО  11.062.035,44 11.062.035,44 

УКУПНО  1+2  24.297.800,08 24.297.800,08 

 

Средства буџета добијена од Министарства правде 

 Шифре извора финансирања 01 – за плате: 

 Шифре извора финансирања 13 и 04 – остало: 

 

Шифра екон.класиф ОПИС Одобрена 
средства 

Остварена 
средства 

411- Плате и додаци 10.293.013,66 10.293.013,66 

412- Социјал.доприноси 1.842.358,11 1.842.358,11 
1. УКУПНО:     12.135.371,77 12.135.371,77 

413- Накнаде у натури 20.000,00 20.000,00 

414-04 Солидарна помоћ 1.057.203,00 1.057.203,00 

415-04 и 13 Накнаде за запослене 946.249,43 946.249,43 

416-13 Награде запосленима 210.608,00 210.608,00 

2.  УКУПНО:  2.234.060,43 2.234.060,43 

5122- Опрема 96.961,60 96.961,60 

3. УКУПНО:  96.961,60 96.961,60 

УКУПНО 1+2+3  14.466.393,80 14.466.393,80 
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17. Подаци о основним средствима 

  

 Основна средства: 

1. путничко моторно возило марке „Шкода фабија класик 1.2“ 
вредности 129.763,00 динара; 

2. техничка средства у вредности од 579.073,25 динара; 

1) рачунари 25; 

1) сервери 1; 

2) УПС 1; 

3) штампачи 8; 

4) мултифункцијски уређаји 2; 

5) мултифункцијски уређаји са факсом 2; 

6) фотокопир апарати 1; 

7) читачи личних карата 5; 

8) телефони 9; 

9) телефонска централа 1; 

10) диктафони 9; 

11) репродуктори 4; 

12) клима уређаји 11; 

 

3. канцеларијска опрема у вредности 568.474,59 динара (намештај, 
столови, столице, ормани и др.), 

  

 Укупна вредност основних средстава (1+2+3) 1.277.310,84 динара. 
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18. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим 
примањима 

 

Функција Најнижа нето плата без 
минулог рада 

Највиша нето плата 
без минулог рада 

Јавни тужилац        108.080,42 динара 

Заменици јавног тужиоца 93.982,98 динара 93.982,98 динара 

 

19. Подаци о јавним набавкама 

 

Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу није доносило план јавних 
набавки за претходну и текућу годину, нити је у претходној и текућој 
години спровело неки поступак јавне набавке, с обзиром на то да није 
било, нити су планиране набавке које прелазе износ који је превиђен као 
услов за примену одредаба Закона о јавним набавкама. 

 

20. Подаци о државној помоћи 

 

Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу до сада није користило 
државну помоћ, нити је додељивало државну помоћ у било којем облику. 

 

Државни службеници и 
намештеници 

Најнижа нето плата без 
минулог рада 

Највиша нето плата 
без минулог рада 

Самостални саветник 62.416,28 динара 62.416,28 динара 

Саветник 49.972.03 динара 60.836,12 динара 

Сарадник 52.737,81 динара 52.737,81 динара 

Референт 32.195,74 динара 43.659,33 динара 

Намештеник 29.627,98 динара 29.627,98 динара 
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21. Опис услуга које пружа основно јавно тужилаштво 

 

 Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце 
кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту 
уставности и законитости. 

 

22. Опис поступка за подношење захтева државном 
органу, поступање државног органа по добијеном 

захтеву 

 

 Јавно тужилаштво као самостални државни орган, који гони 
учиниоце кривичних дела, прима кривичне пријаве на записник у 
просторијама тужилаштва, писмене пријаве и слично  у просторији 
писарнице и поступа по поднетим пријавама овлашћених подносиоца 
пријава.  

 Сваки грађанин може поднети кривичну пријаву тужилаштву: 
писмено путем поште или предајом поднеска у писарници тужилаштва или 
директно на  записник у просторијама тужилаштва.  

 Тужилаштво је дужно да у најкраћем разумном року поступа по 
поднетим пријавама и представкама.  

 

23. Подаци о начину и месту чувања носача 
информација 

 

  Завршени предмети се држе у писарници у приручној архиви, 
најдуже две године. Правноснажно решени предмети архивирају се и 
чувају на основу писмене одлуке поступајућег обрађивача предмета, који у 
самом предмету и на његовом омоту потписом одређује да је предмет за 
архивирање. Архива се налази у саставу писарнице, али је физички 
одвојена. У архиви се чувају уписници, именици из ранијих година, а који 
су потребни за текући рад. Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу 
поседује податке у вези са предметима, извештајтима о раду, бази судске 
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праксе, податке о именима и примањима запослених, систематизацији 
радних места итд. 

 

Носачи информација у Основном јавном тужилаштву су: 

-писарница у којој се чувају тужилачки предмети. 

-Електронска база података у писарници, која садржи уписнике свих 
предмета из свих области по којима се поступа у тужилаштву. 

-Архива у тужилаштву у којој се налазе архивирани предмети. 

-Рачуноводство, где се налази евиденција о именима запослених и 
њиховим примањима. 

-Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу поседује интернет 
 презентацију. 

 

24. Подаци о врстама информација које државни 
орган поседује 

 

  Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу као самостални државни 
орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела, 
поседује информације које се односе поднете кривичне пријаве, због 
кривичних дела из своје надлежности, као и информације које се односе на 
преткривични и кривични поступак пред надлежним државним органима. 

 Подаци који су од значаја за рад Основног јавног тужилаштва у 
Пожаревцу уписују се у уписнике, помоћне књиге и друге евиденције а 
рачуноводствени подаци воде се електронским средствима. Наведени 
подаци чувају се у писарнци и архиви тужилаштва, рачуноводству и 
електронској бази података код службе задужене за администратирање 
информатичке мреже. 
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25. Врсте информација којима државни орган 
омогућава приступ 

 

У начелу, све врсте информација, које су садржане у неком 
документу, којим располаже Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу, 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. 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 
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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, супротстављен 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 приступа по мерилима 
демократског друштва. 
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26. Информације о подношењу захтева за приступ 
информацијама 

    Овлашћено лице за поступање за приступ информацијама од јавног 
значаја је заменик јавног тужиоца Владанка Пантић. 

 
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или 

су настале у вези са радом Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу, 
може се поднети тужилаштву: 

 
 у писменој форми (може и на прописаном обрасцу) предајом 

захтева писарници или факсом (012/531-018).  
 електронским путем на e – mail тужилаштва: ojtpozarevac@gmail.com 
 усмено, на записник, сваког дана од 07:30 до 15:30 часова, у 

Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу, ул Јовна аШербановића број4, 
на четрвртом спрату  

 
Захтев мора да садржи назив тужилаштва, име, презиму и адресу 

тражиоца информације, прецизан опис тражене информације и евентуално 
друге податке. Тражилац није дужан да наведе разлоге из којих захтева 
приступ некој информармацији.  

 
Уколио је захтев неуредан, односно не садржи наведене податке, 

тражилац информације ће се поучити упутством о допуни како да те 
недостатке отклони. Ако тражилац информације 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, тужилаштво ће донети закључак о 
одбацивању захтева као неуредног.  

 
Тужилаштво је дужно да о захтеву одлучи у року од 15 дана од 

пријема захтева, а из оправданих разлога рок се може продужити, али не 
више од 40 дана. 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 је дужно да о захтеву одлучи у року од 48 сати од 
пријема захтева.  
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Ако удовољи захтеву, тужилаштво ће о томе сачинити службену 
белешку. 

 
Уколико одбије захтев, тужилаштво ће донети образложено решење у 

којем ће тражиоца поучити да против таквог решења има право жалбе 
Поверенику за информације од јавног значаја. Тражилац информације 
може изјавити жалбу поверенику и у случају када тужилаштво о захтеву не 
одговори у року.  

           Право жалбе 

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности ако 
тужилаштво:  

 одбије да га обавести о томе да ли поседује одређену информацију 
од јавног значаја или да ли му је она доступна,  

 одбије да му стави на увид документ који садржи тражену 
информацију, да му изда или упути копију документа (зависно од 
тога шта је тражено) или то не учини у прописаном року од 15 дана 
(изузетно, у року од 40 дана, из оправданих разлога, из чл. 16. став 3. 
Закона или у року од 48 сати за информације које су од значаја за 
заштиту живота или слободе неког лица или за угрожавање или 
заштиту здравља становништва и животне средине),  

 услови издавање копије документа који садржи тражену 
информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних 
трошкова израде те копије,  

 не стави на увид документ који садржи тражену информацију 
употребом опреме којом тужилаштво располаже, осим када 
тражилац захтева да увид изврши употребом сопствене опреме,  

 не стави на увид документ који садржи тражену информацију, 
односно не изда копију тог документа на језику на којем је захтев 
поднет када располаже документом на том језику.  
 

Законски рок у коме Повереник треба да донесе долуку по жалби је 30 
дана од дана предаје жалбе.  

 
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

установљен је Повереник за информације од јавног значаја, као самосталан 
државни орган независан у вршењу своје власти, који сходно одредбама 
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закона има положај другостепеног органа приликом решавања о 
основаности захтева за приступ информацијама од јавног значаја.  

 
Ступањем на снагу Закона о заштити података о личности, дана 4. 

новембра 2008. године, који се примењује од 1. јануара 2009. године, 
Повереник за информације од јавног значаја наставио је са радом под 
називом Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности, у чијој је надлежности, осим заштите података о личности, и 
надзор у тој области.  

 
Служба Повереника налази се у Београду, у Булевару краља 

Александра број 15. Кабинет Повереника и Сектора за жалбе и притужбе 
на доступност информација је: (00 381 11) 3408-900, број факса (00 381 11) 
3343-379, имејл адреса: office@poverenik.org.rs. 

27. Притужба на рад тужилаштва 

 

 Притужба се подноси када странка има примедбе на рад заменика 
јавног тужиоца, особља у тужилаштву, уколико сматра да се поступак 
одуговлачи, да се спроводи неправилно, да се утиче на његов ток и исход 
супротно правилима о непристрасности и објективности у поступању 
тужилаштва, када има примедбе на спровођење процедуре и третман у 
поступку пред тужилаштвом. 

 Притужба на рад тужилаштва се може поднети писмено или усмено 
јавном тужиоцу или заменику кога он одреди. 

Писмена притужбе треба да садржи: 

          Наслов „за јавног тужиоца“, означен број предмета на који се 
притужба односи, разлог због кога се подноси, пуно име и презиме и тачна 
адреса притужиоца. 

Писмена притужба се упућује на следећу адресу: 

Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу, 

Јавном тужиоцу, 

Ул. Јована Шербановића бр. 4, 

12000 Пожаревац. 
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 Јавни тужилац, разматра основаност притужбе и у року од 15. дана 
од пријема притужбе је дужан да писмено обавести притужиоца о 
предузетим мерама.  

 Ако је притужба поднета преко Министарства надлежног за 
правосуђе или Вишег тужилаштва, основаности притужбе и предузетим 
мерама обавештавају се Министар или непосредно Виши тужилац. 

  

28. Навођење прописа 

 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, 104/13,108/14 и 94/16);  

  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. лист 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);  
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 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); 

 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)  

Породични закон („Сл. гласник РС“ бр.18/05, 72/11 и 6/15) 

 Закон о спречавању насиља у породици („Сл. гласник РС“ 
бр.94/16) 

 




