
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о Државном већу 
тужилаца садржан је у одредбама чл. 164. и 165. Устава Републике Србије, којима је, између 
осталог, прописано да се законом уређују поједина питања које се односе на положај, састав, 
избор чланова и надлежност Државног већа тужилаца. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Разлог за доношење Закона саржан је у потреби усклађивања Закона о Државном 
већу тужилаца са изменама Закона јавном тужилаштву из новембра 2013. године, као и у 
реализацији Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за 
период 2013-2018. године  

Најзначајније новине садржане у Закону су унапређење транспарентности рада
Државног већа тужилаца, уштеда средства за рад, унапређење изборног процеса за избор 
изборних чланова, при чему предлагачи предлажу само по једног кандидата за избор у 
Народној скупштини, чиме се ограничава утицај политике на избор изборних чланова и 
унапређење одговорности изборних чланова кроз увођење посебног поступка за изгласавање 
неповерења. 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА

Одредбама чл. 1. и 2. Закона мењају се чл. 6. и 7. Закона о Државном већу тужилаца, 
који уређују председника и заменика председника Већа, на тај начин што се предвиђа да се 
за председника Државног већа тужилаца бира члан Већа из реда изборних чланова, за 
разлику од важећег решења према коме је Републички јавни тужилац истовремено и 
председник Државног већа тужилаца.

Одредбама чл. 3. и 4. Закона прецизирају се одредбе чл. 9. и 9а Закона о Државном 
већу тужилаца које се односе на имунитет чланова Већа и удаљење са функције члана Већа 
због покретања поступка за разрешење изборног члана Већа, по посебном поступку који је 
предвиђен у Закону.

Одредбама чл. 5. и 6. мењају се одредбе чл. 10. и 11. Закона о Државном већу 
тужилаца тако што се предвиђа да се изборни чланови Већа из реда заменика јавних 
тужилаца не ослобађају вршења јавнотужилачке функције за време вршења функције у Већу. 
Из тог разлога измењене су одредбе које се односе на накнаде члановима Већа, а предвиђено 
је решење да се изборним члановима Већа из реда заменика јавних тужилаца може, на 
основу одлуке Већа, умањити норма до 50%.   

Одредбама чл. 7. до 10. Закона су, ради унапређења јавности рада Државног већа 
тужилаца, измењене одредбе чл. 14, 18, 19. и 21. Закона о Државном већу тужилаца. За 
разлику од важећег законског решења предвиђено је да су седнице Већа јавне изузев 
уколико Већа не одлучи другачије. Такође, уводи се обавеза да се на интернет страници Већа 
објављују Годишњи извештај о раду Већа, Пословник о раду Већа и друга општа акта, као и 
Одлука о отпочињању поступка за предлагање кандидата за избор изборних чланова Већа. 
Поред тога, ради усклађивања са Законом о јавном тужилаштву, извршење су измене 
одредаба чл. 15. и 16. Закона о Државном већу тужилаца које уређују стална и повремена 
радна тела Већа.

Одредбама чл. 11. до 16. Закона прецизирају се одредбе Закона о Државном већу 
тужилаца које уређују изборни поступак за избор изборних чланова Већа. Најзначније 
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новине представљају проширење бирачког права на све заменике јавног тужиоца,
прописивање обавезе утврђивања бирачког списка за избор изборних чланова из реда јавних 
тужилаца и заменика јавних тужилаца, обавезу Већа да омогући кандидатима представљање 
на интернет страници Државног већа тужилаца, као и да се гласање обавља на бирачким 
местима у апелационим јавним тужилаштвима, чиме се постиже већа тајност изборног 
процеса. Поред тога детаљно је прописан изборни поступак који спроводе бирачки одбори и 
Изборна комисија после завршеног гласања. Такође извршена је и измена члана 36. став 3. 
Закона о државном већу тужилаца, тако што је предвиђено да Адвокатска комора Србије 
може да предложи Народној скупштини само једног кандидата за избор изборног члана из 
реда адвоката, чиме се елиминише политички утицај на избор.

Чланом 17. Закона допуњује се члан 39. Закона о Државном већа тужилаца, који 
уређује разлоге за престанак функције члана Државног већа тужилаца.

Чланом 18. Закона мењају се одредбе Главе V. Закона о Државном већу тужилаца, 
која уређује разрешење изборног члана Већа. Најзначајнију новину представља могућност да 
предлог за разрешење изборног члана Већа из реда јавних тужилаца и заменика поднесе 20% 
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са листе који су изабрали тог члана Већа. 
После поступка пред Већем, који даје мишљење о предлогу за разрешење, спроводи се 
поступак изјашњавања о поверењу изборног члана, који се спроводи по поступку 
предвиђеном за избор. Исто решење је предвиђено и за изборне чланове Већа из реда 
адвоката и професора правног факултета. 

Одредбе чл. 19. до 21. Закона су прелазне и завршне одредбе.

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска средства у 
буџету Републике Србије. 


