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Уводна реч

Положај и улога јавног 
тужилаштва одређени су пре 
свега Уставом Републике Србије. 
Према 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. Републичко јавно 
тужилаштво је највише јавно 
тужилаштво у Републици Србији. 
Републички јавни тужилац врши 
надлежност јавног тужилаштва 
у оквиру права и дужности 
Републике Србије и одговоран је 
за рад јавног тужилаштва и за 
свој рад Народној скупштини. 
Јавни тужиоци одговарају за рад 
јавног тужилаштва и за свој рад 
републичком јавном тужиоцу 
и Народној скупштини, а нижи 
јавни тужиоци и непосредно 
вишем јавном тужиоцу.

Овакве уставне гаранције 
самосталности јавног 
тужилаштва и овлашћења 
Републичког јавног тужилаштва 
и републичког јавног тужиоца, 
представљају израз потребе 
да се омогући професионално, 
законито и самостално 
обављање изузетно сложене 
и одговорне функције јавног 
тужилаштва, а то је кривично 
гоњење, односно борба против 
криминала, као и предузимање 

других мера за заштиту 
уставности и законитости.

Сведоци смо изазова са којим 
се модерно друштво сусреће, 
како у виду класичних облика 
организованог криминала 
и корупције, тако и у виду 
наслеђа ратних злочина, 
нових софистицираних облика 
привредног криминала, високо 
технолошког криминала, 
трговине људима и кријумчарења 
људи, чије размере често 
превазилазе границе једне 
државе. Одлучно кривично 
гоњење, засновано на закону 
и доказима, блиска сарадња и 
координација са полицијом и 
другим државним органима, 
као и непосредна и ефикасна 
сарадња са тужилаштвима 
и осталим релевантним 
институцијама других земаља, 
предуслов су успешне борбе 
против свих облика тешког 
криминала, а нарочито 
прекограничног криминала.

Ови изазови условили су потребу 
модернизације организације 
и рада јавног тужилаштва. 
Од 1. јануара 2010, године, 
успостављена је нова тужилачка 
мрежа, која је у правни систем 
увела апелациона јавна 
тужилаштва, тако да данас 
систем јавног тужилаштва чине 



Републичко јавно тужилаштво, 
апелациона јавна тужилаштва 
(Београд, Нови Сад, Ниш 
и Крагујевац), вишa јавнa 
тужилаштва, основна јавна 
тужилаштва и тужилаштва 
посебне надлежности. Основна 
јавна тужилаштва кривично 
гоне учиниоце кривичних 
дела за која је запрећена казна 
затвора до 10 година, виша 
јавна тужилаштва кривично 
гоне учиниоце кривичних 
дела за која је запрећена казна 
затвора преко 10 година као 
и друга законом предвиђена 
кривична дела, апелациона јавна 
тужилаштва поступају по жалби, 
а Републичко јавно тужилаштво 
поступа по ванредним 
правним лековима и усмерава 
и надзире рад свих јавних 
тужилаштава. Такође, постоје 
и јавна тужилаштва посебне 
надлежности, Тужилаштво 
за организовани криминал и 
Тужилаштво за ратне злочине, 
која су основана за територију 
Републике Србије и поступају и 
у првом степену и по жалби, а 
при Вишем јавном тужилаштву 
у Београду постоји и Одељење за 
високо-технолошки криминал, 
које такође поступа на читавој 
територији Републике Србије у 
предметима из своје надлежности.

У оквиру ове организације, 
у складу са међународним 

стандардима и препорукама 
извршена је и интерна 
специјализација за поједине 
сложене врсте кривичних дела, 
чије кривично гоњење захтева 
специјална знања и вештине, 
како би се омогућило ефикасније 
и професионалније кривично 
гоњење ових дела од стране 
јавних тужилаца и заменика 
јавних тужилаца који су посебно 
обучени за ту материју. У том 
смислу, 2008. године основано 
је Одељење за борбу против 
корупције у Републичком јавном 
тужилаштву, а 2010. године 
апелациони јавни тужиоци и 
виши јавни тужиоци у Београду, 
Новом Саду, Крагујевцу и Нишу 
формирали су одељења за борбу 
против корупције и прања 
новца и одредили заменике 
јавног тужиоца који ће пратити 
стање у предметима кривичних 
дела у овој области, укључујући 
сва основна и виша јавна 
тужилаштва. Такође, 2012. године, 
у вишим јавним тужилаштвима 
одређене су контактне тачке за 
предмете трговине људима, који 
ће поступати и координирати рад 
у овој области. Модернизација 
рада, осим специјализације 
укључује и усвајање нових 
трендова у поступању, па је тако 
Републичко јавно тужилаштво, 
у складу са међународним 
стандардима и препорукама, 
потписало Меморандум о 
разумевању са невладином 
организацијом АСТРА, што је 
први меморандум у региону 
између јавног тужилаштва и 
невладиног сектора у области 
борбе против трговине људима

Такође, као предуслов успешног 
кривичног гоњења у времену 
када организовани криминал 
и други облици тешког 
криминала не познају границе, 
Републичко јавно тужилаштво 
интензивирало је међународну 
сарадњу. Непосредна сарадња 
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одвија се на основу Меморандума 
о разумевању и сарадњи, кроз 
тужилачке мреже и директне 
контакте са надлежним страним 
органима. Републичко јавно 
тужилаштво потписало је 17 
меморандума о разумевању и 
сарадњи и активно сарађује 
са правосудним органима 
других држава кроз правосудне 
и тужилачке мреже попут 
EUROJUST-a, SEEPAG-a, тужилачке 
мреже западног Балкана, као 
и кроз непосредне контакте 
са представницима појединих 
држава, укључујући земље из 
региона, Европе, САД и друге. 
У овим контактима и сарадњи, 
Јавно тужилаштво Републике 
Србије препознато је као 
поуздан и ефикасан партнер. 
Међународна сарадња нарочито 
је похваљена у извештају 
америчког удружења правника 
ABA ROLI, „Индекс тужилачке 
реформе – Србија”, 2012. године.

Кривично гоњење свих облика 
криминала, а нарочито 
организованог криминала, 
корупције, ратних злочина, 
трговине људима и других 
тешких облика криминала 
одговоран је и захтеван посао. 
Ја, као републички јавни 
тужилац, као и јавни тужиоци 
и заменици јавних тужилаца 
широм Србије, апсолутно смо 
посвећени професионалном, 
законитом и одлучном кривичном 
гоњењу. У извршење овог 
одговорног задатка уносимо сав 
свој професионални, стручни и 
лични капацитет и интегритет. 
Резултати рада, представљени 
на наредним страницама, говоре 
о нашем раду и посвећености. 
Драго нам је што су овај труд и 
посвећеност уочени и од стране 
наших партнера, попут министра 
правде – врховног државног 
тужиоца САД, Ерика Холдера, 
који је у августу 2012. истакао 
да је начин на који је јавно 

тужилаштво Србије одговорило 
на многе тешке изазове у борби 
против организованог криминала, 
корупције и ратних злочина 
пример за остале земље у региону.

Одлучни смо да, упркос 
свим изазовима, наставимо 
бескомпромисну борбу против 
криминала, у оквиру законских 
овлашћења, у циљу очувања 
темељних вредности наше 
земље – владавине права и 
обезбеђивању безбедности и 
права наших грађана, као и у 
циљу остваривања међународних 
стандарда и приступања 
Републике Србије Европској унији. 
Очекује нас пуно изазова, али 
смо одлучни да наставимо да се 
обрачунавамо са организованим 
криминалом, корупцијом и 
другим тешким кривичним 
делима на законит, на доказима 

заснован и непристрасан начин, 
без обзира на положај или моћ 
осумњичених. На том путу 
очекујемо вашу подршку.

Републички јавни тужилац 
Загорка Доловац



Јавнотужилачку функцију у овом 
тужилаштву обавља јавни тужилац 
и 15 заменика републичког 
јавног тужиоца. Тужилачко 
особље чине саветници у јавном 
тужилаштву и запослени на 
административно-техничким, 
материјално-финансијским, 
рачуноводственим, информатичким 
и општим пословима.

Радом Републичког јавног 
тужилаштва руководи републички 
јавни тужилац који га и представља 
пред другим органима, 
институцијама и грађанима. 
Републички јавни тужилац руководи 
тужилачком управом, надзире рад 
одељења, Службе за опште послове 
и Секретаријата, остварује стални 
увид у рад јавног тужилаштва као 
целине и појединачни рад заменика 
и запослених и предузима мере 
за правилно, благовремено и 
ефикасно обављање послова у 
Републичком јавном тужилаштву. 
Руководиоци одељења, шеф 
кабинета, секретар и руководилац 
Службе за опште послове старају 
се да послови у одељењу, Кабинету 
тужиоца, Секретаријату и Служби 
за опште послове буду обављени 
законито, благовремено, ефикасно, 
правилно, уредно и једнобразно.

У Републичком јавном тужилаштву 
полазећи од врсте, обима и 
сложености послова и потребе 
законитог, ажурног и ефикасног рада, 
образују се следеће организационе 
јединице: кабинет тужиоца, 
одељења, Секретаријат и Служба 
за опште послове. За обављање 
послова из делокруга Републичког 
јавног тужилаштва систематизује се 
19 радних места са 43 запослена.

Републичко 
јавно 
тужилаштво



У кабинету тужиоца се обављају 
послови који доприносе остваривању 
функције републичког јавног тужиоца, 
обављање послова с јавношћу и 
комуникацију с медијима, као и 
други административно-технички 
послови из делокруга кабинета.

У секретаријату се обављају стручни, 
административни и технички послови 
који се односе на послове вршења 
тужилачке управе, остваривања права 
из радног односа, вођење кадровске 
евиденције, старање о извршавању 
оперативних закључака републичког 
јавног тужиоца, припремање предлога 
програма рада секретаријата. У 
оквиру секретаријата образују се 
унутрашње организационе јединице: 
писарница и дактилографски биро.

У служби за опште послове обављају 
се стручни, административни 
и технички послови области 
финансијско-аналитичких и 
рачуноводствених послова, 
информационих послова, послова 
техничког одржавања опреме и 
набавке основних средстава и 
средстава за потребе економата, 
библиотекарски послови, 
припрема предлога програма 
рада службе за опште послове.

У Републичком јавном тужилаштву 
образују се следећа одељења: 
Кривично одељење, Одељење за 
борбу против корупције, Грађанско-
управно одељење, Одељење за 
међународну сарадњу и правну помоћ, 
Одељење аналитике и информатике 
и Одељење за односе са јавношћу.

У Кривичном одељењу обављају се 
послови и задаци из надлежности 
Републичког јавног тужилаштва 
кривичним, привредно-казненим и 
прекршајним предметима, послови 
пружања помоћи нижим јавним 
тужилаштвима у појединим предметима, 
вршење инструктивних прегледа 
рада нижих јавних тужилаштава, 
припремање предлога програма 
рада кривичног одељења, обавезних 
упутстава нижим тужилаштивма, 
извештаја, анализа и информација 
од значаја за рад одељења.

У Одељењу за борбу против корупције 
обављају се послови и задаци у вези 
са кривичним делима корупције 
и кривичних дела привредног 
криминала повезаних са корупцијом, 
пружање помоћи нижим јавним 
тужилаштвима за ова дела, вршење 
контроле у поступању нижих јавних 
тужилаштава по датим упутствима, 
остварује сарадња са другим 
државним органима и институцијама 
у борби против корупције, 
као и други послови утврђени 
програмом рада овог одељења.

У Грађанско-управном одељењу 
обављају се послови и задаци 
Републичког јавног тужилаштва у 
грађанским и управним предметима, 
послови пружања помоћи нижим 
јавним тужилаштвима у појединим 
предметима, вршење инструктивних 
прегледа рада нижих јавних 
тужилаштава, припремање предлога 
програма рада одељења, обавезних 
упутстава нижим јавним тужилаштвима, 
извештаја, анализа и информација 
од значаја за рад одељења.

У Одељењу за међународну сарадњу и 
међународну правну помоћ обављају 
се послови међународне сарадње и 
остваривања контаката са званичним 
представницима Европске уније, Савета 
Европе, међународних владиних и 
невладиних организација, врши се 
обрада предмета са страним елементом, 
пружа се међународна правна помоћ, 
припремају се међународни споразуми, 
протоколи и остала акта међународне 
сарадње Републичког јавног 
тужилаштва, припремање предлога 
програма рада одељења, израда 
извештаја, анализа и информација 
од значаја за рад одељења.

У Одељењу аналитике и информатике 
раде се послови који се односе на 
припремање предлога и израду 
општих аката које доноси републички 
јавни тужилац, врши се израда 
информативног и стручног Билтена 
Репубичког јавног тужилаштва, 
припрема се програм рада, разни 
извештаји, анализе и информације, 
годишњи и периодични извештаји, 
припремање предлога за покретање 
поступка пред Уставним судом за 
оцену уставности и законитости 
појединих прописа, покретање 
иницијативе код надлежних органа за 
доношење нових или измену и допуну 
постојећих закона и других прописа, 
припремање предлога програма рада 
одељења аналитике и информатике, 
израда усвојених обавезних, 
извештаја, анализа и информација 
Републичког јавног тужилаштва.

У Одељењу за односе са јавношћу 
обављају се послови у вези са 
комуникацијама са средствима јавног 
информисања поводом информисања 
јавности о стању криминалитета, као и 
о другим питањима из јавнотужилачке 
јавности, прати се писање штампе и 
других средстава јавног информисања, 
припремају се обавештења за јавност, 
организују се конференције за 
новинаре и врше други послови у вези 
са функционисањем овог одељења.



Републичко јавно тужилаштвo поступа 
у оквиру своје уставне и законске 
надлежности, како би се обезбедило 
законито и ефикасно остваривање 
функције јавног тужилаштва у целини. 
То је пре свега поступање у кривичној, 
грађанској и управној материји по 
ванредним правним лековима пред 
Врховним касационим судом Србије, 
као и поступање пред Уставним 
судом у предметима који се односе 
на забрану рада политичке странке, 
синдикалне организације или 
удружења грађана. Републичко јавно 
тужилаштвo врши послове надзора над 
радом апелационих, виших и основних 
јавних тужилаштава и усмерава њихов 
рад. Републичко јавно тужилаштво 
такође обавља нормативну делатност, 
врши аналитичко-информативне 
послове праћењем стања и кретања 
криминалитета и рада јавних 
тужилаштава на њиховом сузбијању, 

прати праксу Врховног касационог 
суда Србије, заузима правне ставове 
и издаје упутства и о правној пракси 
од значаја за рад јавног тужилаштва, и 
обавештава јавност о стању криминала.

У оквиру Републичког јавног 
тужилаштва постоје следеће 
организационе јединице:

 � Кабинет републичког 
јавног тужиоца

 � Кривично одељење
 � Грађанско-управно одељење
 � Одељење за међународну сарадњу 

и пружање правне помоћи
 � Одељење за борбу 

против корупције
 � Одељење за односе са јавношћу
 � Одељење аналитике 

и информатике
 � Секретаријат

Надлежност, 
организација 
и распоред 
послова у 
Републичком 
јавном 
тужилаштву



Републички јавни тужилац 
Загорка Доловац, поред 
послова који су законом 
стављени у њену искључиву 
надлежност, организује 
рад Републичког јавног 
тужилаштва и врши надзор над 
радом заменика републичког 
јавног тужиоца и осталих 
запослених у тужилаштву.

У кабинету се обављају послови 
везани за остваривање дужности 
републичког јавног тужиоца, 
међународну сарадњу, састанке 
и протоколарне обавезе 
републичког јавног тужиоца, као 
и стручни и административни 
послови. У делокругу њиховог 
рада је сачињавање аката и 
мера којима републички јавни 
тужилац води и усмерава послове 
тужилаштва и усклађује рад 
нижих јавних тужилаштава, 
укључујући обавезна упутства 
и посебна задужења. Послове из 
надлежности кабинета обављају 
шеф кабинета републичког 
јавног тужиоца Владимир 
Ђорђевић и административни 
секретар Биљана Спасић.



Грађанско-управно 
одељење 

Заменици републичког јавног 
тужиоца: Данијела Слијепчевић 
и Снежана Марковић.

Заменици републичког 
јавног тужиоца: Слободан 
Радовановић, Олгица 
Милорадовић, Милан Бојковић 
и саветник Зоран Петрић.

Програм рада одељења које 
се бави кривичним делима 
корупције, прања новца, 
укључујући и кривична дела 
привредног криминала и која 
су повезана са корупцијом, 
обухвата послове и задатке 
које ово тужилаштво треба да 
изврши у оквиру своје уставне 
и законске надлежности како 
би се обезбедило законито 
и ефикасно остваривање 
функције јавног тужиоца у борби 
против корупције. Послови 
овог одељења укључују:

 � Праћење рада јавног 
тужилаштва и пружање 
стручне помоћи 
апелационим, вишим 
и основним јавним 
тужилаштвима
Праћење рада на предметима 
кривичних дела корупције 
укључујући кривична дела 
привредног криминала који 
су повезани са корупцијом 
кроз реализацију обавезног 
упутства А број 6/07 којим 

Кривично одељење

Заменици републичког јавног 
тужиоца: Слободан Радовановић, 
Олгица Милорадовић, др Љубомир 
Прелић, Милан Бојковић, Јован 
Пријић, Гордана Јанићијевић, 
Тамара Мировић, др Горан Илић, 
Ђорђе Остојић, Зорица Стојшић, 
Снежана Марковић и саветници 
Зоран Петрић и Јован Крстић.

Руководилац кривичног одељења 
је Слободан Радовановић, 
који руководи и Одељењем 
за корупцију и Грађанско-
управним одељењем.

Одељење за борбу против корупције

Одељење аналитике 
и информатике 

Заменик републичког јавног 
тужиоца Горан Илић, Тамара 
Мировић, као и саветник 
у Републичком јавном 
тужилаштву Зоран Петрић.

Одељењем аналитике и 
информатике руководи заменик 
републичког јавног тужиоца 
Слободан Радовановић.



Одељење за међународну 
сарадњу и међународну 
правну помоћ

Заменици републичког јавног 
тужиоца Ђорђе Остојић, 
Гордана Јанићијевић, заменик 
вишег јавног тужиоца 
Бранко Стаменковић, 
заменик апелационог јавног 
тужиоца Оливера Обрадовић 
и саветник Јован Крстић.

За руководиоца Одељења 
за међународну сарадњу и 
међународну правну помоћ 
одређена је Гордана Јанићијевић.

Одељење за односе 
са јавношћу 

У одељењу за односе са јавношћу 
обављају се послови везани за 
комуникацију са средствима 
јавног информисања, као и 
другим повезаним питањима. 
Послове из надлежности овог 
одељења обављају портпарол 
Републичког јавног тужилаштва 
Томо Зорић и шеф кабинета 
републичког јавног тужиоца 
Владимир Ђорђевић.

иницира се формирање 
радних тимова састављених 
од представника полиције, 
финансијске полиције и 
тужилаштва када су у питању 
кривична дела корупције 
укључујући и кривична дела 
привредног криминала која 
су повезана са корупцијом.

 � Разматрање и спровођење 
Акционог плана за примену 
Националне стратегије борбе 
против корупције
У одељењу се обављају послови 
на разматрању и спровођењу 
Акционог плана за примену 
Националне стратегије за 
борбу против корупције.

 � Сарадња са другим органима
У циљу успешније борбе 
против корупције успоставља 
се механизам сарадње између 
тужилаштава, полиције, 
финансијске полиције, 
Агенције за борбу против 
корупције и Државне 
ревизорске институције. 
Такође, у циљу промовисања 
тимског рада на састанцима 
са апелационим, вишим и 
основним јавним тужиоцима 

су сва тужилаштва обавезна 
да одмах обавештавају 
Републичко јавно тужилаштво 
о примљеним кривичним 
пријавама са коруптивним 
елементима и поступању по 
истим. Заменици републичког 
јавног тужиоца распоређени 
у ово одељење прате рад 
нижих јавних тужилаштава 
са подручним тужилаштвима 
по утврђеном распореду 
као и предмете и извештаје 
везане за спровођење Закона 
о одузимању имовине 
стечене кривичним делом.

 � Поступање по представкама 
грађана
Заменици републичког јавног 
тужиоца распоређени у ово 
одељење прате притужбе на 
рад носилаца правосудних 
функција, посебно у 
случајевима корупције. Такође, 
имају странке и кривичне 
пријаве у случајевима 
корупције, о чему одељење 
доноси посебан програм.

Секретаријат 
 

Пословима у секретеријату 
руководи Гордана Самарџић, 
секретар Републичког јавног 
тужилаштва. У оквиру 
секретаријата постоје унутрашње 
организационе јединице – Служба 
општих послова, писарница 
и дактилографски биро.



Јавно тужилаштво, под 
руководством републичког 
јавног тужиоца, од успостављања 
нове тужилачке мреже 2010. 
године као приоритете у 
свом раду одредило је:

 � бескомпромисну борбу против 
криминала, нарочито против 
организованог криминала, 
корупције и других облика 
тешког криминала,

 � повећање ефикасности 
кривичног гоњења,

 � интензивирање 
међународне сарадње.

Приоритети 
и резултати 
рада јавног 
тужилаштва

У том смислу, остварени су 
значајни резултати у области 
борбе против организованог 
криминала и корупције, примене 
института одузимања имовине 
проистекле из кривичног 
дела, повећање ефикасности 
кривичног гоњења применом 
споразума о признању кривице 
и опортунитета, одговорности 
правних лица, кривичног гоњења 
ратних злочина, унапређења 
борбе против трговине људима 
и других тешких кривичних 
дела и интензивирања 
међународне сарадње.



1. Кривично дело злоупотреба 
службеног положаја из члана 359. КЗ

2. Кривично дело давање 
мита из члана 368. КЗ

3. Кривично дело приказивање, 
прибављање и поседовање 
порнографског материјала и 
искоришћавање малолетних лица 
за порнографију из члана 185. КЗ

У 2011. години, за кривично дело 
злоупотреба службеног положаја из чл. 
359 КЗ у односу на 2010. годину, више је 

било у раду кривичних пријава за 16,17% 
или више за 23,39% у односу на 2009. 

годину. Више је захтевано и истрага за 
2,48%. Више је оптужено лица за 5,10% или 

више за 16,42% у односу на 2009. годину.

У 2011. години, за кривично дело 
кршење закона од стране судије, јавног 
тужиоца и његовог заменика из чл. 360 
КЗ пријављено је 1217 лица или 18,04% 
него 2010. године. Оптужено је 10 лица 

или више за 150% него 2010. године 
или 100% више него 2009. године.

У 2011. години, за кривично дело 
проневера из чл. 364 више је оптужено 

лица за 7,86% него 2010. године.

У 2011. години, за кривично дело давање 
мита из чл. 368 КЗ више је оптужено 

лица за 68% него 2010. године или 
више за 44,82% него 2009. године.

У 2011. години, за кривично дело 
приказивање, прибављање и 

поседовање порнографског материјала 
и искоришћавање малолетних 

лица за порнографију из чл. 185 КЗ 
пријављено је 39 лица или 200% 



Као једно од најјачих средстава 
у борби против криминала, пре 
свега организованог криминала, 
али и корупције и других 
тешких облика криминала, јавно 
тужилаштво је интензивирало 
примену института одузимања 
имовине проистекле из 
кривичног дела. Примена овог 
закона, усмерена на одузимање 
економске моћи криминала и 
превенцију корупције и поврата 
од стране организованих група и 
извршилаца тешких кривичних 
дела, дала је одличне резултате. 
Од почетка примене Закона о 
одузимању имовине проистекле 
из кривичног дела – 01.03.2009 
год., вредност привремено 
и трајно одузете имовине 
износи око 350.000.000 евра.

Овај закон најчешће је 
примењиван код кривичних 
дела организованог криминала 

и код коруптивних кривичних 
дела. У периоду од 1. марта 
2009. године до 30. септембра 
2012. године Тужилаштво за 
организовани криминал је 
покренуло финансијске истраге 
према 614 лица, поднело захтев 
за привремено одузимање 
имовине од 223 лица, захтев 
за трајно одузимање имовине 
од 9 лица, те донело наредбу о 
забрани располагања покретном 
имовином према 26 лица. 
Привремено је одузета имовина 
изузетно велике вредности, а 
најчешће се ради о некретнинама 
– становима и кућама, возилима, 
новцу, земљишту, акцијама 
различитих предузећа, али и 
правним лицима. Тужилаштво 
за организовани криминал је 
у примени овог закона било 
максимално ангажовано.

Одузимање имовине проистекле из кривичног дела

Година Број наредби 
за покретање 
финансијске 
истраге

Број захтева за 
привремено 
одузимање 
имовине

Број захтева за 
трајно одузимање 
имовине

2010. н/д 147 5
2011. 146 134 11
2012 (до 30.6.2012.) 53 31 10



4. Кривична дела из Главе 19. КЗ која 
обухватају кривична дела против 
брака и породице осим кривичног 
дела насиље у породици

5. Кривично дело противправно 
лишење слободе из члана 132. КЗ

6. Кривично дело неовлашћено држање 
опојних дрога из члана 246-а КЗ

више од пријављених у 2010. години. 
Оптужено је 38 лица што је више за 375% 

од броја оптужених у 2010. години.

У 2011. години, за кривична дела из главе 
19 КЗ која обухватају кривична дела против 

брака и породице осим кривичног дела 
насиље у породици, више је оптужено 

лица за 34,12% него 2010. године или 
8,3% више него у 2009. години.

У 2011. години, за кривично дело изазивање 
националне, расне и верске мржње и 

нетрпељивости из чл. 317 КЗ оптужено 
је више лица за 2,85% него 2010. године 

или 125% више него 2009. године.

У 2011. години, за кривично дело 
противправно лишење слободе из 
чл. 132 КЗ, пријављена су 982 лица 

или више за 581,9% него 2010. године. 
Оптужена су 44 лица или више лица 

него у 2010. години за 1242,4% или више 
лица за 1097,29% него 2009. године.

У 2011. години, за кривично дело 
изнуђивање исказа из чл. 136 КЗ 

пријављено је 45 лица или више за 2,27% 
од 2010. године, а оптужено је више 

за 225% него у 2010. години колико је 
више и од оптужених у 2009. години.

У 2011. години, за кривично дело 
неовлашћено држање опојних дрога 

из чл. 246а КЗ, пријављено је 3155 лица 
или више за 31,02% него 2010. године. 

Захтеванa истрага против 246 лица или 



Такође треба напоменути и 
успешну примену Закона о 
одговорности правних лица 
о чему говори податак да је 
укупно овај закон у 2011. години 
примењен у 39 случајева ( у 
односу на 39 правних лица) 
што је повећање за 44,44% у 
односу на претходни период.

У области борбе против 
организованог криминала, 
Тужилаштво за организовани 
криминал наставља кривично 
гоњење извршилаца најтежих 
кривичних дела извршених 
кроз организоване криминалне 
групе. Од почетка 2010. године 
до данас разбијено је око 15 
криминалних група које су 
се бавиле производњом и 
кријумчарењем наркотика, 
а 140 припадника њихових 
припадника је процесуирано по 
оптужницама овог тужилаштва. 
Међу њима има оних који су своје 
активности претежно вршили 
на међународном нивоу, попут 
групе Дарка Шарића, Ивана 
Павловића Икера, Дарка Елеза 
и других, као и оних који су 
деловали само на подручју Србије. 
Међу најзначајнијим су кривични 
поступци против припадника 
организоване криминалне 
групе Дарка Шарића. Од 2009. 
године до данас, кривичним 
поступцима који се воде против 
припадника ове међународне 
организоване криминалне групе 
само у Србији обухваћено је 58 
лица која се терете за извршење 
кривичних дела неовлашћена 
производња и стављање у промет 
опојних дрога и прање новца 
односно да су прокријумчарили 
око 5.750 кг кокаина, од чега је 
готово 4 тоне заплењено у више 
појединачних акција у Италији, 
Бразилу, Аргентини и Уругвају, а 
који је био намењен продаји на 
тржишту Западне Европе, као 
и да су новац стечен продајом 
кокаина пласирали у легалне 
токове у Србији, учествујући у 
куповини већег броја предузећа 
у процесу приватизације и 
непокретности. У фебруару 2011. 
године Тужилаштво је подигло 
оптужницу против Луке Бојовића 
и још три бивша припадника 
„земунског клана” због три 
кривична дела убиства која су 

У циљу повећања успешности 
кривичног поступка, сва јавна 
тужилаштва су повећала 
примену института споразума 
о признању кривице. У току 
2010. године закључено је 
укупно 70 споразума о признању 
кривице, а у току 2011. године 
364 споразума, што представља 
повећање у износу од 420% у 
односу на претходни период. 
Његову пуну примену очекујемо 
са применом новог ЗКП-а, где ће 
се овај институт примењивати 
за сва кривична дела без обзира 
на висину запрећене казне. 
Повећању ефикасности кривичног 
поступка допринела је и примена 
института одлагања кривичног 
гоњења (опортунитета), који 
је у 2011. години примењен у 
укупно 9155 случајева, што је 
повећање од 73% у односу на 
претходну годину и што је довело 
до уплате од око 2.500.000,00 
евра у хуманитарне сврхе.



7. Кривично дело омогућавање 
уживања опојних дрога 
из члана 247. КЗ

8. Кривично дело разбојничка 
крађа и разбојништво из 
члана 205. и члана 206. КЗ

9. Кривично дело изазивање 
националне, расне и верске мржње 
и нетрпељивости из члана 317. КЗ

више за 32,25%. Оптужено је 2096 лица 
или 25,50% више него у 2010. години.

У 2011. години, за кривична дела крађа и 
тешка крађа из чл. 203 и чл. 204 КЗ, поднето 
је 6358 захтева за спровођење истраге или 

24,25% више него 2010. године или за 8,14% 
више од 2009. године. Оптужена су 7062 

лица или 33,32% више него 2010. године.

У 2011. години, за кривично дело 
разбојничка крађа и разбојништво из чл. 

205 и чл. 206 КЗ поднето је 2310 захтева 
за спровођење истраге или 83,33% више 
него 2010. године, или 70,22% више него 

2009. године. Оптужено је 2348 лица 
или 149,25% више него 2010. године 
или 93,56% више него 2009. године.

У 2011. години, за кривично дело 
проневера из чл. 364 више је оптужено 

лица за 7,86% него 2010. године.

У 2011. години, за кривично дело давање 
мита из чл. 368 КЗ више је оптужено 

лица за 68% него 2010. године или 
44,82% више него 2009. године.

У 2011. години, за кривично дело 
приказивање, прибављање и 

поседовање порнографског материјала 
и искоришћавање малолетних 

лица за порнографију из чл. 185 КЗ 
пријављено је 39 лица или 200% 

више од пријављених у 2010. години. 
Оптужено је 39 лица што је више за 375% 

од броја оптужених у 2010. години.



извршена у периоду од краја јула 
до краја октобра месеца 2004. 
године у Београду. Бојовић и 
Владимир Милисављевић, који је 
као припадник „земунског клана” 
осуђен у одсуству на 40 година 
затвора, су почетком 2012. године 
ухапшени у Шпанији. Тиме су и 
последњи припадници тог клана 
лишени слободе. У последње 
три године Тужилаштво за 
организовани криминал је 
покренуло кривичне поступке 
против више различитих 
организованих криминалних 
група које су се бавиле 
недозвољеним прелазом државне 
границе и кријумчарењем 
миграната, трговином људима у 
Србији и Италији, кријумчарењем 
оружја и екслозивних материја 
у Србији, али и Француској и 
Белгији, преварама, тешким 
крађама моторних возила, 
аутобуса и камиона, као и 

сирове нафте, пореским утајама, 
прањем новца, међу којима је 
и бивши директор ЈКП „Градска 
чистоћа” Драган Игњатовић. 
Тужилаштво за организовани 
криминал покренуло је кривични 
поступак и против припадника 
организоване криминалне групе 
која је извршила кривично 
дело разбојништво, када су из 
музеја у Цириху одузете 4 слике 
укупне вредности 180 милиона 
швајцарских франака, од чега су 
две слике (Дега, Сезан) пренели 
на територију Србије и нудили 
на продају. Једна од ове две 
слике је 2009. године откупљена 
и враћена музеју, а друга је 
11. априла 2012. пронађена у 
путничком возилу окривљеног и 
одузета. Последња одузета слика 
је „Дечак у црвеном прслуку” 
Пола Сезана која вреди 100 
милиона швајцарских франака.



10. Институт одлагања кривичног 
гоњења из члана 236. и 237. ЗКП

11. Институт одлагања кривичног 
гоњења из члана 236. и 237. ЗКП

12. Институт споразума о признању 
кривице из Главе 20-а ЗКП-а

У 2011. години, за кривичнa дела из главе 
19 КЗ која обухватају кривична дела против 

брака и породице осим кривичног дела 
насиље у породици, више је оптужено 

лица за 48,14% него 2010. године.

У 2011. години, за кривично дело изазивање 
националне, расне и верске мржње и 
нетрпељивости из чл. 317 КЗ поднето 

је 17,64% више захтева за спровођење 
истраге, него 2010. године. Оптужено је 

више лица за 2,85% него 2010. године 
или 125% више него 2009. године.

У 2011. години, за кривично дело 
рачунарска превара из чл. 301 КЗ поднета 

су 24 захтева за спровођење истраге што је 
више за 380% него 2010. године. Оптужено 

је 6 лица или више за 500% од 2010. године.



У области борбе против корупције 
остварени су значајни резултати, 
пре свега у раду Тужилаштва за 
организовани криминал, које је 
надлежно за предмете високе 
корупције (извршене од стране 
највиших државних функционера 
или ако је прибављена имовинска 
корист у износу већем од 2 
милиона евра). У 2008. и 2009. 
години ово тужилаштво имало 
је у раду само по један предмет 
који се може окарактерисати као 
предмет високе корупције. У току 
2010. године било је 6 предмета, 
у 2011. години 9 предмета, док 
је у првих пет месеци 2012. 
године покренуто 3 предмета 
високе корупције. Тужилаштво 
за организовани криминал и у 
2011. и 2012. години је наставило 
да кривично гони извршиоце 
кривичних дела организованог 
криминала и високе корупције 
покренувши многе значајне 
предмете као што су поступци 
против бившег министра 
животне средине и просторног 
планирања и више директора 
јавних предузећа и установа – 
бившег генералног директора 
Јавног предузећа „Путеви 

Србије”, актуелног директора 
овог предузећа, директора 
Јавног комуналног предузећа 
„Градска чистоћа”, три директора 
Јавног предузећа „Железнице 
Србије”, директора Института 
за онкологију и радиологију, 
директора Републичког завода 
за здравствено осигурање, као 
и представника правосуђа. По 
основу надлежности за случајеве 
тешке корупције (злоупотреба 
службеног положаја чијим 
извршењем је прибављена 
имовинска корист преко 2 
милиона евра) ово Тужилаштво је 
у 2011. године покренуло истрагу 
против 78 лица у 7 предмета. 
Кривични поступци су покренути 
због злоупотребе приликом 
приватизације предузећа 
у државном власништву, 
спровођења поступака јавне 
набавке, одобравања кредита 
без адекватног обезбеђења, 
организовања игара на срећу, 
као и илегалне производње и 
промета алкохола и друге робе. 
Штета нанета буџету Републике 
Србије, малим акционарима или 
правним лицима у 2011. години 
износи преко 130 милиона евра. 

Извештај корупција (преглед 2008—2011.)

година 2008. 2009. 2010. 2011.

пријављ
ено

Захтеванa истрага

О
птуж

ено

Осуђ. пресуде

пријављ
ено

Захтеванa истрага

оптуж
ено

Осуђ. пресуде

пријављ
ено

Захтеванa истрага

оптуж
ено

Осуђ. пресуде

пријављ
ено

Захтеванa истрага

оптуж
ено

Осуђ. пресуде

Кривично дело

укупно

од тога 
затвор.

новчана

условна

укупно

О
д тога 

затвор.

новчана

условна

укупно

О
д тога 

затвор.

новчана

условна

укупно

О
д тога 

затвор.

новчана

условна

Злоупотреба служ.
положаја – чл. 359 КЗ

4782 2400 1696 786 206 14 557 4754 1867 1522 790 256 3 531 5209 1529 1686 427 164 6 255 4780 1567 1772 704 237 12 449

Кршење закона од стране 
суда, ЈТ – чл. 360 КЗ

1138 1 1 / / / / 1312 8 5 7 6 / 11 1031 / 4 1 / / 1 1217 2 10 1 / / 1

Проневера – чл. 364 КЗ 637 464 392 302 70 1 229 621 360 400 226 51 6 169 1565 167 267 180 37 3 140 639 152 288 202 37 1 161
Примање мита – чл. 367 КЗ 137 86 72 41 28 / 11 181 123 131 71 50 1 20 180 137 113 44 37 1 6 106 75 89 55 46 2 7
Давање мита – чл. 368 КЗ 140 71 89 31 5 2 23 107 57 87 32 15 1 15 259 71 75 34 19 1 7 161 26 126 32 12 / 19
Трговина утицајем – чл. 366 КЗ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 35 15 12 3 2 / 1
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У склопу ове своје надлежности 
Тужилаштво за организовани 
криминал је у последње две 
године процесуирало одговорне 
за приватизације предузећа 
„ИКЛ”, „Београд филм”, „ФАМ” 
Крушевац, за малверзације у 
Рударском басену „Колубара”, 
„Металс банци”, „Агробанци”, 
као и инспекторе Пореске 
управе, Управе за игре на срећу, 
запослене у Управи царина. У 
току је и низ поступака због 
корупције у здравству и то 
против запослених у Институту 
за онкологију и радиологију 
Србије, директора и менаџера 
великог броја фармацеутских 
кућа („Рош”, „Санофи Авентис”, 
„Фарма свис”, „Астра зенека”, 
„Мерк”, „Југохемија фармација”), 
доктора на Институту за мајку и 
дете, директора КБЦ Бежанијска 
коса, КБЦ Звездара, болнице 
„Свети Сава”, Дома здравља 
Палилула, начелника и лекара 
Клинике за неуропсихијатрију 
Војномедицинске академије.

И специјализација за борбу 
против корупције у оквиру виших 
и апелационих тужилаштава, 

показала је завидне резултате у 
кривичном гоњењу коруптивних 
кривичних дела. Наиме, за 
кривично дело давања мита 
2009. године оптужено је 87 
лица, док је 2011. године тај број 
износио 126, што је повећање 
од 45%. Такође, дошло је и до 
повећања броја оптужених лица 
и за кривично дело злоупотреба 
службеног положаја, те је у 2009. 
години овај број износио 1522 
лица, а 2011. године 1567 лица.

Тужилаштво за ратне 
злочине остварило је значајне 
резултате како у сарадњи са 
МКТЈ, (Хашким трибуналом), 
тако и у бескомпромисном 
кривичном гоњењу извршилаца 
ратних злочиина, без обзира 
на националну припадност 
и ранг осумњичених. Године 
2011., захваљујући напорима 
Тужилаштва за ратне злочине у 
руковођењу радом Акционог тима 
за хапшење и лоцирање хашких 
бегунаца, успешно је окончана 
сарадња са МКТЈ, лоцирањем и 
предајом последњих хашких 
бегунаца, Ратка Младића и 
Горана Хаџића. Тужилаштво за 
ратне злочине интензивирало 
је међународну сарадњу, те је 
разменило 151 предмет, од чега 
97 са Хрватском и 39 са ЕУЛЕКС-
ом. Упркос проблемима са 
обезбеђењем квалитетних доказа, 
нарочито везаним за заштиту 
сведока, до октобра 2012. године 
укупан број процесуираних 
лица износио је 393 лица у 123 
предмета који се односе на 
2876 жртава. Оптужено је 150, а 
правноснажно осуђено 60 лица, 
на укупно 691 годину затвора.



Јавно тужилаштво наставило је и 
одлучно гоњење других тешких 
кривичних дела, попут трговине 
људима, које иако није широко 
распрострањено представља 
један од најдрастичнијих облика 
кршења људских права. Од 
2010. године, јавно тужилаштво 
утицало је у оквиру својих 
законских овлашћења на 
пооштравање казнене политике, 
али и генералну превенцију, 
одлучно примењујући Закон о 
изменама и допунама Кривичног 
законика, којим су пооштрене 
казне и прописано да се за ово 
кривично дело не може ублажити 
казна. Квалитетом оптужних 
аката и изјављеним жалбама 
јавно тужилаштво постигло 
је да у току 2010. године буде 
оптужено 46 лица, а 15 осуђено на 

казну затвора, док је у току 2011. 
године оптужено 48 лица и 27 
осуђено на казну затвора. Такође, 
анализом кривичних предмета, 
уочено је да тужилаштва 
приликом подношења оптужних 
аката доследно примењују 
одредбе којима је прописано да 
пристанак лица на експлоатацију 
или на успостављање ропског 
или њему сличног односа не 
утиче на постојање кривичног 
дела, што је такође новина 
уведена Законом о изменама и 
допунама Кривичног законика.

Додатни напредак у борби 
против трговине људима 
остварен је потписивањем 
Меморандума о разумевању 
са невладином организацијом 
АСТРА, у циљу побољшања 

размене информација, сарадње 
и координације у кривичном 
поступку, што представља 
институционализовање сарадње 
са невладиним сектором у складу 
са међународним стандардима 
и први меморандум у региону 
између јавног тужилаштва и 
невладиног сектора у области 
борбе против трговине људима. 
Такође, 2012. године уведена 
је специјализација, којом су у 
вишим јавним тужилаштвима 
одређене контактне тачке за 
предмете трговине људима. 
Тако ће се за ову област посебно 
обучавати кадрови, који ће 
поступати и координирати 
рад у овим предметима.

 Aмбасадор Републике Француске Њ.Е. Fransoa Xavier 
Deniau, републички јавни тужилац Загорка Доловац 
и председница НВО „АСТРА” Марија Анђелковић

 Потписивање Меморандума о разумевању и 
сарадњи у борби против трговине људима између 
Републичког јавног тужилаштва и невладине 
организације АСТРА у партнерству са Амбасадом 
Републике Француске, 13.09.2012., Београд



Републичко јавно тужилаштво 
и тужилаштва посебне 
надлежности остварила 
су значајне резултате у 
интензивирању међународне 
сарадње, кроз размену 
информација, пружање 
правне помоћи и друге облике 
сарадње са EUROJUST-ом, другим 
међународним организацијама, 
САД, европским земљама и 
земљама у региону. Јавно 
тужилаштво је до сада потписало 
укупно 17 меморандума о 
сарадњи са страним генералним 
тужилаштвима у циљу 
ефикасније и брже размене 
података у вези са кривичним 
делима и извршиоцима и 
установљавањем директних 
контактних тачака. Значајни 
резултати су, поред поступања 

по меморандумима, остварени 
и сарaдњом представника 
Републичког јавног тужилаштва 
са представницима тужилачких и 
других правосудних мрежа попут 
EUROJUST-а, SEEPAG-a, Тужилачке 
мреже земаља западног Балкана, 
кроз непосредне контакте са 
највишим званичницима страних 
тужилаштава (попут састанака 
са министром правде и главним 
тужиоцем САД), као и кроз 
контакте са представницима 
страних Амбасада у Републици 
Србији. Одељење за међународну 
сарадњу Републичког јавног 
тужилаштва похваљено је у 
извештају АБА РОЛИ, Индекс 
тужилачке реформе.

 Састанак републичког јавног тужиоца Загорке 
Доловац и министра правде – врховног тужиоца 
САД, Ерика Холдера, 28.08.2012, Вашингтон, САД



 Потписивање Споразума о сарадњи Републичког 
јавног тужилаштва и Генералног тужилаштва Руске 
Федерације, 12.01.2012, Москва, Русија – на слици 
републички јавни тужилац Загорка Доловац и 
генерaлни тужилац Руске Федерације Јуриј Чајкa

 Tужилац МКТЈ Серж Брамерц и тужилац 
за ратне злочине Владимир Вукчевић



Тужилаштво за организовани 
криминал, због хитности у 
поступању у случајевима 
организованог криминала, 
успоставило је канале директне 
комуникације са тужилаштвима 
из региона, Европе, али и целог 
света. Ово тужилаштво је имало 
интензивну међународну 
сарадњу са партнерима из 
Италије, Словеније, Холандије, 
Белгије, Шпаније, Немачке, 
Француске, Велике Британије, 
Шведске, Аустрије, Мађарске, 
Словачке, Румуније, Бугарске, 
Грчке, Данске, Швајцарске, 
Сједињених Америчких Држава, 
Аргентине, Уругваја, Бразила, 
Руске Федерације, Украјине, 
Палестинском националном 
влашћу, као и међународним 
институцијама (ЕУЛЕКС-ом, 
Међународним кривичним 
трибуналом за бившу Југославију 
и ОЛАФ-ом), организацијама 
(ОЕБС, Савет Европе, УНОДЦ…) и 
регионалним иницијативама.

Регионална сарадња тужилаштва за ратне злочине

укупан број размењених предмета : 86 укупан број размењених предмета : 151
до априла 2012. до  октобра 2012.
Хрватска 54 Хрватска 97
Босна и Херцеговина 8 Босна и Херцеговина 9
Црна Гора 5 Црна Гора 6
ЕУЛЕКС/УНМИК 19 ЕУЛЕКС/УНМИК 39

Тужилаштво за ратне злочине 
остварило је одличне резултате 
у међународној сарадњи, како 
са МКТЈ, тако и са земљама у 
региону и другим државама. 
Нарочито је успешна сарадња по 
меморандумима о билатералној 
сарадњи. У  октобру 2012. број 
случајева у којима су докази 
прикупљени у једној држави били 
коришћени у судским поступцима 
у другој држави, повећан је за 76% 
у односу на април исте године.

Такође, коришћени су механизми 
међународне сарадње са суседним 
земљама и у земљама, чланицама 
ЕУ (Мађарска, Шведска, Норвешка, 
Француска, Велика Британија, 
Данска). Тужилаштво је 
учествовало у 33 екстрадициона 
поступка пред судом и у 3 случаја 
је спровело прекограничне 
истраге/специјалне истражне 
мере. Тужилаштво за ратне 
злочине међународну 
сарадњу је остваривало и кроз 
заједнички истражни тим.



Јавно тужилаштво наставиће да 
остварује своју Уставом и законом 
одређену функцију, у оквиру 
које ће наставити да реализује 
приоритете у свом раду:

 � бескомпромисну борбу против 
криминала, нарочито против 
организованог криминала, 
корупције и других облика 
тешког криминала,

 � повећање ефикасности 
кривичног гоњења,

 � интензивирање 
међународне сарадње.

У том смислу, наставиће се 
одлучно кривично гоњењење 
организованог криминала 
и корупције, привредног 
криминала, ратних злочина, 
трговине људима и других 
тешких кривичних дела. Уз 
кривично гоњење наставиће 
се и финансијске истраге 
и поступци за одузимање 
имовине проистекле из 
кривичног дела, како би се 
онемогућила финансијска моћ 
криминалаца, прање новца, 
корупција и поврат. Приоритет 
у раду јавног тужилаштва 
биће и стручно и техничко 
оспособљавање за примену 
новог Законика о кривичном 

Будући 
планови

поступку, од кога очекујемо 
да допринесе ефикаснијем 
кривичном гоњењу кроз нови 
институт тужилачке истраге 
и проширену примењивост 
других института попут 
споразума о признању кривичног 
дела, споразума о сведочењу 
и опортунитета. Такође, у 
борби против организованог 
криминала и корупције и 
других тешких кривичних дела, 
интензивираћемо међународну 
сарадњу, а нарочито непосредну 
сарадњу са иностраним 
партнерским институцијама, 
и сарадњу у оквиру постојећих 
међународних институција 
и правосудних мрежа.
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