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1. О ИНФОРМАТОРУ
Информатор Основног јавног тужилаштва у Врању је израђен на основу чл. 39.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник
РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду
државног органа ("Службени гласник РС", број 68/10) у циљу информисања
заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја, у погледу основних
података Основног јавног тужилаштва у Врању, о опису овлашћења, обавезама и
организационој структури, подацима о буџету и средствима рада, поступку подношења
захтева државном органу, имена старешине државног органа са описом овлашћења и
дужности, правила која се тичу јавности тог органа (радно време, адреса, контакт
телефони). Информатор се може бесплатно добити у писарници у Основном јавном
тужилаштву у Врању, а на захтев заинтересованог лица електронска копија
информатора, може бити стављена на компакт диск.
Информатор је објављен 10.01.2019. године на огласној табли тужилаштва, а
провера тачности и потпуности података објављених у информатору, редовно ће се
ажурирати најкасније до краја сваког календарског месеца, уношењем свих промена
насталих у току месеца.
Информатор о раду објављује се на интернет презентацији Вишег јавног
тужилаштва у Врању www.vjt-vranje.org.rs, са које се може преузети електронска
копија информатора а на захтев заинтересованог лица у просторијама тужилаштва
може се извршити увид у Информатор и бесплатно преузети штампана копија.
Одговорно лице за тачност и потпуност података које садржи информатор је
Милица Петковић, В. Ф. Основног јавног тужиоца. Редовно ажурирање података и
информација обављаће Братислав Давидовић, виши тужилачки сарадник и портпарол
Основног јавног тужилаштва у Врању.
Поступање по захтевима за достављање информација од јавног значаја,
обављаће
В. Ф. Основног јавног тужиоца Милица Петковић и потпарол Основног
јавног тужилаштва у Врању Братислав Давидовић.
Датум првог објављивања информатора је 26.12.2006. године, а последња
измена информатора, извршена је са даном последњег објављивања информатора
10.01.2019. године, сходно Упутству Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 68/2010).

2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ
Назив органа: Основно јавно тужилаштво у Врању
Адреса седишта:ул. Краља Стефана Првовенчаног бр.1, 17501 Врање
Телефон: 017/423-834 Факс: 017/423-981
Адреса седишта одељења у Бујановцу: ул. Карађорђев трг бб, 17520 Бујановац
Телефон/Факс: 017/651-062
Матични број: 17773470
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400206
Шифра делатности: 75230
Адреса електронске поште: ojtvranje@gmail.com
odeljenjebu@gmail.com
Радно време: од 07:30 до 15:30 часова
3

3.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Основно јавно тужилаштво у Врању са Одељењем у Бујановцу, поступа пред
Основним судом у Врању и Основним судом у Бујановцу, у границама своје стварне
надлежности, а месна надлежност тужилаштва обухвата подручја града Врања,
општине Трговиште, Бујановац и Прешево.
Унутрашња организација Основног јавног тужилаштва у Врању, уређена је
Законом о јавном тужилаштву, Правилником о управи у јавним тужилаштвима и
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном
јавном тужилаштву у Врању А.бр. 879/15 од 08.01.2016.године са изменама и допунама
А.бр. 497/17 од 25.07.2017.године и А.бр. 2046/18 од 13.12.2018.године.
У Основном јавном тужилаштву у Врању, јавнотужилачку функцију обављају
В. Ф. Основног јавног тужиоца Милица Петковић и заменици јавног тужиоца: Зоран
Китановић, Емилија Тончић, Бранислава Михајловић, Мирослав Томић, Насип Реџепи,
Иван Младеновић, а у одељењу у Бујановцу заменици јавног тужиоца, Бобан Накић,
Јусуф Сулејмани, Трајко Наумовић и Зоран Митић, док остали запослени обављају
административне, рачуноводствене и друге послове.

Остали запослени су:
-Ивана Јовчић, виши тужилачки сарадник
-Мирјана Вукоичић Јовић, виши тужилачки сарадник
-Агим Хамиди, виши тужилачки сарадник
-Габријела Стошић, шеф рачуноводства
-Зоран Павловић, шеф писарнице
-Снежана Јовановић, уписничар,
-Наташа Цветковић-Цвијовић, уписничар
-Данијела Манић, ИТ техничар
-Милош Костић, записничар
-Муслију Меведете, записничар
-Светлана Димић, дактилограф,
-Смиља Митровић, дактилограф,
-Светлана Ђорђевић, дактилограф
-Вјолца Селими, дактилограф,
-Весна Гигов, достављач
-Драгана Николић, достављач.

4. ОПИС ФУНКЦИЈЕ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА И
ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА

Милица Петковић, заменик вишег јавног тужиоца у Врању постављена је за
вршиоца функције Основног јавног тужиоца у Врању решењем Републичког јавног
тужиоца П.бр.143/2018 од 20.12.2018. године.
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В. Ф.
Основног јавног тужиоца Милица Петковић руководи јавним
тужилаштвом, носилац је управе у јавном тужилаштву и одговара за правилан, тачан и
благовремен рад јавног тужилаштва, одређује организацију и рад јавног тужилаштва,
одлучује о радним односима заменика јавног тужиоца и осталих запослених, отклања
неправилности и одуговлачење у раду, стара се о одржавању самосталности и угледа
јавног тужилаштва и врши друге послове за које је овлашћена законом и другим
прописом.
У одсуству јавног тужиоца или његове спречености, замењује га на основу
распореда послова за 2019. годину заменик јавног тужиоца, Зоран Китановић.
Заменик јавног тужиоца, може без посебног овлашћења да предузме сваку
радњу на коју је сваки тужилац овлашћен.
Обавештавање јавности, врши портпарол Основног јавног тужилаштва у Врању,
Братислав Давидовић.

5. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Општа надлежност.
Основно право и основна дужност јавног тужиоца је гоњење учинилаца
кривичних дела.
Основно јавно тужилаштво у Врању са одељењем у Бујановцу надлежно је да
поступа пред Основим судом у Врању и Основним судом у Бујановцу и другим
органима на начин прописан законом.
За кривична дела за која се гони по службеној дужности, јавни тужилац је
надлежан да:
 рукови предистражним поступком,
 одлучује о непредузимању или одлагању кривичног гоњења,
 спроводи истрагу,
 закључи споразум о признању кривичног дела,
 подиже и заступа оптужбу пред надлежним судом,
 одустане од оптужбе,
 изјављује жалбе против неправноснажних судских одлука и да подноси
ванредне правне лекове против правноснажних судских одлука,
 предузима друге радње одређене Закоником о кривичном поступку.
Јавни тужилац и заменик јавног тужиоца су у вршењу функције самостални и
дужни су да очувају поверење у своју самосталност у раду, а своје одлуке морају да
образлажу само надлежном јавном тужиоцу.
Програмом рада Основног јавног тужилаштва у Врању за 2019. годину, ближе
су одређени послови које тужилаштво врши у оквиру својих уставних и законских
надлежности.
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5.1. Оснивање тужилаштва
Основно јавно тужилаштво у Врању основано је Законом о седиштима и
подручјима судова и јавних тужилаштава (Сл.гласник РС бр. 116/2008), са радом је
почело 01.01.2010.године, као правни следбеник Општинског јавног тужилаштва у
Врању, Бујановцу и Прешеву.
Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Сл.гласник
РС бр.101/2013) са радом је почело 01.01.2014.године одељење у Бујановцу за подручје
Основног суда у Бујановцу.

5.2. Опис надлежности, обавеза и овлашћења
Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних
и друтих кажњивих дела, улагањем правних средстава, штити уставност и законитост и
предузима друге радње на које је законом овлашћено.
Устав Републике Србије чл.156 (Сл.гласник РС бр.83/06 и 98/06) прописује: „Јавно
тужилаштво је самосталан државни орган који гони починиоце кривичних и других
кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости. Јавно тужилаштво
врши своју функцију на основу Устава, закона, потврђеног међународног уговора и
прописа донетих на основу Закона“.
Закон о јавном тужилаштву (Сл.гласник РС бр.116/2008, 104/2008, 101/2010,
78/2011, 101/2011, 38/2012, 121/2012, 101/2013, 111/2014, 106/15 и 63/16), чл.26.
прописује: Код гоњења за кривична дела, привредне преступе и прекршаје, јавни
тужилац поступа пред судом и другим државним органима, предузимајући радње на
које је посебним законом овлашћен.
Јавни тужилац поступа у парничном, управном, извршном, ванпарничном и
другом поступку, вршећи при том радње на које је посебним законом овлашћен.
Јавни тужилац поступа у границама своје стварне и месне надлежности органа
пред којим поступа.

Закон о јавном тужилаштву чл.31.
Основни јавни тужилац врши надлежност Основног јавног тужилаштва и
поступа пред основним судом.

6. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,
ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Основно јавно тужилаштву у Врању је у 2018. години, имало у раду укупно
8570 предмета, од тога 4215 кривичних предмета.
У протеклој години поднете су пријаве против 1419 лица, док је у раду укупно
било пријава са нерешеним пријавама из ранијег периода против 3567 лица. Донета је
одлука о одбачају у односу на 847 лица. Од овог броја на основу чл.284.ст.1. ЗКП
одбачено је пријава против 534 лица, применом принципа опортунитета на основу
чл.283.ст.3. ЗКП против 307 лица, а на основу чл.284.ст.3.ЗКП, против 6 лица.
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Против 21 лица донета је наредба о покретању истраге, донето је 20 наредби о
завршетку истраге и обустављена истрага према 11 лица.
У току 2018.године оптужено је укупно 638 лица и то оптужним предлогом 619
лица, након донетих наредби о завршетку истраге оптужено је 18 лица, а непосредном
оптужницом једно лице.
Поступајући по наведеним оптужним актима, Основни суд у Врању и Бујановцу
донео је 951 првостепену судску одлуку и то осуђујуће пресуде према 737 лица,
ослобађајуће пресуде према 131 лицу и одбијајуће пресуде према 67 лица.
Изјављене су жалбе против 175 лица, од тога због одлуке о казни 21 жалба.
Другостепени судови су усвојили 24 жалбе а одбили 61 жалбу.

7. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Законик о кривичном поступку чл.362.
ст.1. Главни претрес је јаван.
ст.2. Главном претресу могу присуствовати само лица старија од 16.година.
Законик о кривичном поступку чл. 363.
ст.1. Од отварања заседања, па до завршетка главног претреса, веће може, по
службеној дужности или на предлог странке или браниоца, али увек након њиховог
изјашњења, искључити јавност за цео главни претрес или за један његов део, ако је то
потребно ради заштите:
3) интереса националне безбедности;
4) јавног реда и морала;
5) интереса малолетника;
6) приватности учесника у пoступку
7) других оправданих интереса у демократском друштву.
Законик о кривичном поступку чл. 365.
ст.1. Решење већа о искључењу јавности мора бити образложено и јавно објављено.
Законик о кривичном поступку чл. 366.
Јавни тужилац може предложити суду да се јавност искључи са главног претреса
приликом испитивања окривљеног сарадника или осуђеног сарадника.
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној
заштити малолетних лица чл. 55.
Без дозволе суда не сме се објавити ток кривичног поступка према малолетнику,
нити
одлука донесена у том поступку. Објавити се може само онај део поступка, односно
само онај део одлуке за који постоји одобрење, али у том случају не смеју се навести
име малолетника и други подаци на основу којих би се могло закључити о ком је
малолетнику реч.
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7.1. Обим права
Јавно тужилаштво може да упозна јавност о стању криминалитета и другим појавама
које запази у складу са законом и Правилником о управи у јавним тужилаштвима.
У границама својих законом одређених овлашћења и у складу са интересима поступка,
водећи рачуна о заштити приватности учесника поступка, јавно тужилаштво, може
обавештавати јавност и о појединим предметима у којима поступа.
Закон о слободном приступу информација од јавног значаја, прописује право на
приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради
остварења и заштите интереса да јавност зна и остварења слободног демократског
поретка и отвореног друштва. Информацијом од јавног значаја, јесте информација
којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом јавне власти,
садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан
интерес да зна.
Сматра се да оправдани интерес постоји увек када се ради о информацијама којима
располаже орган власти, које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља
становништва и животне средине, а ако се ради о другим информацијама којима
располаже орган власти, сматра се да оправдани интерес јавности да зна, постоји, осим
ако орган власти докаже супротно.

7.2. Садржина права на приступ информацијама од јавног значаја
Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену
информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.
Свако има право да му се информација од јавног значаја, учини доступном
омогућавањем увида у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на
копију тог документа, као и право да му се на захтев копија документа упути поштом,
факсом, електронском поштом или на други начин и то под једнаким условима, без
обзира на држављанство, пребивалиште, боравиште, седиште или лично својство, као
што је раса, вероисповест, национална и етничка припадност, пол и слично.

7.3. Ограничење и искључење права слободног приступа
информацијама од јавног значаја
Права из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, могу се
изузетно ограничити, ако је то неопходно ради заштите од озбиљне повреде
претежнијег интереса заснованог на Уставу или Закону.
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, неће се
омогућити, ако би тиме:
-угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица,
-угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за
кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење
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пресуде или спровођење казне или који други уређени правни поступак, или фер
поступање и правично суђење,
-озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност или међународне
односе,
-битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи или
битно отежао остварење оправданих економских интереса,
-учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним
актом заснованим на закону, одређено да се чува као државна, службена, пословна или
друга тајна, односно документ који је доступан само одређеном кругу лица и због чијег
би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе
заштићене законом, који претежу над интересом за приступ информацији.
Тражиоцу се не мора омогућити остварење права на приступ информацијама од јавног
значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на
интернету, а у одговору на захтев орган власти ће означити носач информације (број
службеног гласила, назив публикације и сл.), где је и када тражена информација
објављена, осим ако је то опште познато.

7.4. Раздвајање информација од јавног значаја и злоупотреба
слободног приступа информацијама од јавног значаја
Ако тражена информација од јавног значаја може да се издвоји од осталих
информација у документу у које орган власти није дужан тражиоцу да омогући увид,
омогућиће се увид у део документа који садржи само издвојену информацију и
обавестиће тражиоца да остала садржина документа није доступна.
Тражиоцу се неће омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног
значаја, ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног
значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев са истим
или већ добијеним информацијама, или када се тражи превелики број информација.
Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама
од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које
друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим ако је лице на то
пристало, ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а
нарочито ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација
важна с обзиром на функцију коју то лице врши, ако се ради о лицу које својим
понашањем, нарочито у вези са приватним животом дало повода за тражење
информације.

8. УСЛУГЕ И ПОСТУПАК ПРУЖАЊА УСЛУГА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
8.1. Поступак за приступ информацијама од јавног значаја
Захтев за достављање информација од јавног значаја, подноси се у писаној форми и
мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што
прецизнији опис информације која се тражи, а може садржати и друге податке, ради
лакшег проналажења тражене информације.
Тражилац не мора навести разлог за захтев.
Ако захтев не садржи наведене податке, односно није уредан, поучиће се тражилац да
9

недостатке отклони, а ако то не учини у року од 15 дана од дана пријема упутства о
допуни, а при томе су недостаци такви да се по захтеву не може поступати, орган
власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредан.
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику ако орган власти одбаци или одбије
захтев тражиоца.
Приступ информацијама омогућиће се и на основу усменог тражиоца захтева,
који се саопштава у записник и уноси у посебну евиденцију.

8.2. Одлучивање по захтеву
Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана, од пријема
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ
који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа
(употребом опреме којом располаже орган власти или употребом сопствене опреме
тражиоца). Уколико, није у могућности да испуни захтев у наведеном року из
оправданих разлога, орган власти је дужан да у року од 7 дана од дана пријема захтева,
обавести тражиоца о томе и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана
од дана пријема захтева.
Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу
Поверенику, осим у случајевима утврђеним законом.
Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе
сачинити службену белешку.
О одбијању захтева за приступ информацијама од јавног значаја, доноси се решење
које мора садржати писмено образложење и правну поуку да тражилац може изјавити
жалбу против таквог решења Поверенику, у року од 15 дана од дана када му је
достављено решење или други акт.

9. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Чл.1.Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја:
„Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавн евласти,
настала у раду или у вези са радом органа власти, садржана у одређеном документу, а
односи се на све оно о чему јавност има оправдани интерес да зна.”
Информације од јавног значаја којима располаже ово тужилажтво, настале су у раду
или у вези са радом тужилаштва, а односе се на све оно о чему јавност има оправдани
интерес да зна.
Обавештавање јавности о стању криминалитета и другим појавама које се запажају у
раду.
Информације о томе у којој се фази налазе поступци против лица, против којих су
поднете кривичне пријаве и то само о питањима из надлежности тужилаштва.

Обавештење о предметима у којима поступа тужилаштво условљено је
нештетности интересима поступка.
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Јавно тужилаштво може обавештавати јавност само о питањима из своје
надлежности.
Имајући у виду напред наведено Основно јавно тужилаштво у Врању,
свакодневно преко лица овлашћеног за приступ информацијама од јавног значаја и
контакте са средствима јавног информисања, даје тражене информације по предметима
и одређеним догађајима за које постоји оправдани интерес јавности и то у виду
саопштења за јавност, те је у протеклој 2018.години издато два саопштења за јавност и
писмено достављено новинарима путем електронске поште а све у циљу информисања
јавности о раду тужилаштва, сходно постављеним циљевима у Комуникационој
стратегији тужилаштва.

9.1. Захтеви за слободан приступ информацијама од јавног значаја :
Табела 1. - Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у
2018. години.
Захтеви:
Ред.
бр.
1.
2.
j.

4.
5.
6.
7.

Тражилац
информације
Грађани
Медији
Невладине орган. и др.
удружења грађана
Политичке странке
Органи власти
Остали
Укупно

Број
поднетих
захтева

Бр. усвојенихделимично
усвој. захтева

Број одбачених
захтева

7
35
9

7
35
9

0
0
0

0
1
0
52

0
1
0
52

0
0
0

Број одбијених
захтева
0
0
0

0

0
0
0
0

Жалбе:
Ред.
бр.

Тражилац
информације

Укупан бр.
Бр. жалби
изјављених
због
жалби
непоступања
по захтеву

Бр. жалби
због
одбијања
захтева

Бр. жалби на
закључак о
одбацивању
захтева

Садржина жалбе:
нпр. због непоступ.
у проп. року, одбиј.
захтева,
условљавања
уплатом већег
износа од нужних
трошкова...
/

1.

Грађани

/

/

/

/

2.
3.

Медији
Невладине орган. и
др. удружења
грађана
Политичке
странке
Органи власти
Остали
Укупно

/
1

/
1

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

4.
5.

6.
7.

11

/
/

Трошкови поступка: нису наплаћивани
Трошкови наплаћивани
Укупан износ
Нису наплаћивани

Трошкови нису наплаћивани
Да

Број жиро рачуна

Информатор о раду органа
Датум израде Објављен
Информатора на
интернету
26.12.2006.
Ажур.
10.01.2019.

Да

Датум
последњег
ажурирања
10.01.2019.

Израђен-није
објављен

Да

Није израђен

Разлози због којих није
израђен

Не

Одржавање обуке запослених
Обука спроведена

Разлози неспровођења обуке

Да

Одржавање носача информација
Редовно се одржавају

Разлози неодржавања

Да

Техничке природе

Сходно приказаној табели, Основно јавном тужилаштву у Врању су током
2018.године, поднета 52 писмена захтева за приступ информацијама од јавног значаја,
од тога су 7 захтева поднели грађани у вези предмета који се обрађују у тужилаштву,
35 захтева били су поднети од стране локалних медија и дописника дневних новина,
који захтеви се односе на информације о актуленим криминалним дешавањима,
починиоцима кривичних дела и другим информацијама у веза рада по предметима и
истрагама које спроводи Основно јавно тужилаштво.
Такође, захтев за пружање информација од јавног значаја поднети су у
протеклој години и од стране невладиних организација и удружења грађана, на која је
одговорено у законском року, а тичу се информација у вези примене Закона о
спречавању насиља у породици, Споразума о признању кривичног дела, примене
начела опортунитета и других статистичких података.
ВФ јавног тужиоца је издао два саопштења за јавност и 25.12.2018.године на
конференцији са предстаницима локалних медија издао саопштење о организацији
тужилаштва и поступању у појединим предметима за које је заинтересована јавност.
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10. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА (Прописи у примени):
10.1. Устав Републике Србије(Сл. гласник РС бр.83/06 и 98/06):
10.2. Закони :
1. Закон о јавном тужилаштву Сл.гласник РС бр. 116/2008, 104/2009,
101/2010,
1.
2. 78/2011 – др.закони, 101/2011, 38/2012 – Одлука УС, 121/2012,
101/2013, 111/2014 -, 117/2014, 106/2015 i 63/2016 – Одлука УС),
3. Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава(Сл.
гласник РС, бр. 101/2013)
4. Законик о кривичном поступку (Сл.гласник РС бр. 72/2011, 101/2011,
121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014),
5. Кривични законик (Сл. гласник РС бр.88/2005, 88/2005, 107/2005,
72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2013 и 94/2016),
6. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној
заштити малолетних лица (Сл.гласник РС бр.85/2005)
7. Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
(Сл.гласник РС бр.32/2013, 94/2016).
8. Закон о одговорности правних лица за кривична дела (Сл.гласник РС
бр.97/2008).
9. Закон о раду (Сл.гласник РС бр.32/2013, 75,2014, 13/2017)
10. Закон о државним службеницима (Сл.гласник РС бр.116/2008,
104/2008, 99/2014, 94/2017)
11. Закон о платама државних службеника и намештеника (Сл.гласник РС
бр.101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014)
12. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
намештеника (Сл.гласник РС бр.120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010)
13. Закон о заштити података о личности (Сл.гласник РС бр.97/2008,
104/209, 68/2012 и 107/2012)
14. Закон о рехабилитацији (Сл.гласник РС бр.92/2011)
15. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму
(Сл.гласник РС бр.30/2010)
16. Закон о спречавању злостављања на раду (Сл.гласник РС бр.36/2010)
17. Закон о тајности података (Сл.гласник РС бр.104/2009)
18. Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.142/2012, 14/2015 и
68/2015)
19. Закон о рачуноводству (Сл.гласник РС бр.62/2013)
20. Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.гласник РС
бр.5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014,
142/2014)
21. Закон о јавној својини (Сл.гласник РС бр.72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017)
22. Закон о јавном реду и миру (Сл.гласник РС бр.6/2016)
23. Закон о оружју и муницији (Сл.гласник РС бр.20/2015)
24. Закон о парничном поступку (Сл.гласник РС бр.72/2011, 49/2013,
74/2013, 55/2014),
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25. Закон
26.
27.
28.
29.
30.
31.

о ванпарничном поступку (Сл.гласник РС бр.18/2005,
85/2012, 45/2013, 55/2014, 6/2015, 106/2015)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гласник РС
бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016)
Закон о прекршајима (Сл.гласник РС бр.65/2013, 13/2016, 98/2016),
Закон о спречавању насиља у породици (Сл.гласник РС бр.94/16),
Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима
(Сл.гласник РС бр.20/2009),
Закон о извршењу кривичних санкција (Сл.гласник РС бр.55/2014),
Закон о заштити узбуњивача (Сл.гласник РС бр.128/2014) и други
закони.

10.3. Уредбе:
Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места
државних службеника (Сл.гласник РС бр.117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010,
117/2012, 84/2014, 28/2014, 132/2014, 28/2015),
Уредба о оцењивању државних службеника (Сл.гласник РС бр.110/2006 и
109/2009),
Уредба о припреми кадровског плана у државним органима (Сл.гласник РС
бр.8/2006),
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.113/2013,
21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015),
Уредба о накнади трошкова и отпремнине државних службеника и намештеника
(Сл.гласник РС бр.98/2007, 84/2014, 84/2015),
Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у
државним органима (Сл.гласник РС бр.48/2008, 78/2012) и друге уредбе.
10.4.Правилници:
Правилник о управи у јавним тужилаштвима (Сл.гласник РС бр.110/2009,
87/2010, 5/2012, 54/2017, 14/2018),
Правилник о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца (Сл.гласник РС бр.58/2014),
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном
јавном тужилаштву у Врању А.бр.879/15 од 31.12.2015.године са изменама и допунама
А.бр.497/17 од 25.07.2017.године и А.бр. 2046/18 од 13.12.2018.године,
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке А.бр. 127/18 од
06.02.2018.године.
10.5.Уговори:
Посебан колективни уговор за државне органе (Сл.гласник РС бр.25/2015,
50/2015, 20/2018, 34/2018).
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11. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ЛИЦИМА
Основно јавно тужилаштво у Врању, сходно одредби чл. 61. Правилника о
управи у јавним тужилаштвима, прима од грађана поднеске или на записник узима
кривичне пријаве, предлоге и друге изјаве ради предузимања радњи на које је
овлашћено. Уколико су пријава, предлог и изјава саопштени телефоном или
електронском поштом, сачиниће се службена белешка. Основно јавно тужилаштво од
грађана прима молбе, притужбе, предлоге и друге поднеске којима се подносиоци
обраћају јавном тужилаштву ради заштите и ефикасног остваривања својих права,
правних
интереса
и
обавеза.

12. ПОСТУПАК ПРУЖАЊА УСЛУГА
Јавна тужилаштва од грађана примају поднеске или на записник узимају
кривичне пријаве, предлоге и друге изјаве ради предузимања радњи на које су
овлашћени.
Јавна тужилаштва од грађана примају молбе, притужбе, предлоге и друге
поднеске којима се подносиоци обраћају јавном тужилаштву ради заштите и
ефикасног остварења својих права, правних интереса и обавеза.
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.

13. ПОДАЦИ О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Основно јавно тужилаштво у Врању је у току 2018.године од грађана примило
укупно 80 пријава од којих су заведене у уписник КТ 34, уписник КТР 41 и КТН 5, по
свим пријавама је поступано и донет одговарајући јавнотужилачки акт.
У истом периоду поднето је од стране грађана 7 захтева за приступ
информацијама од јавног значаја, и по свим захтевима је поступљено.
У истом периоду тужилаштво није примило ниједан захтев за обавештење о
обради у смислу чл.19 Закона о заштити података о личности.

14. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Преглед одобрених и остварених средстава за 2018.годину
Економска класификација
411 плате, додаци и
накнаде запослених
412 социјални доприноси
на терет послодавца
413 накнаде у натури

Трансферисана средства
33.946.000,00

Остварена средства
33.946.000,00

6.076.334,00

6.076.334,00

38.000,00

38.000,00
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414 социјална давања
запосленима
415 накнаде за запослене
416 награде запосленима
421 стални трошкови
422 трошкови путовања
423 услуге по уговору
425 текуће поправке
426 материјал
482 порези, обавезне
таксе и казне
УКУПНО:

1.751.000,00

1.751.000,00

1.410.000,00
278.000,00
2.119.000,00
47.000,00
11.995.000,00
121.000,00
699.000,00
89.000,00

1.410.000,00
278.000,00
2.119.000,00
47.000,00
11.995.000,00
121.000,00
699.000,00
89.000,00

58.569.334,00

58.569.334,00

Основна средства
Набавна вредност
Саобраћајна опрема
Канцеларијска
опрема

Исправка

/

Садашња вредност
/

95.000,00

/
95.000,00

Рачунарска опрема

/

/

/

Комуникациона
опрема

/

/

/

95.000,00

/

95.000,00

УКУПНО:

15. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Основно јавно тужилаштво у Врању у протеклој 2018. године, није имало јавне
набавке, није сачињен План јавне набавке јер нису планирана, нити одобрена средства
за спровођење јавне набавке.

16. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Основно јавно тужилаштво у Врању није корисник државне помоћи.
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17. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА
Преглед плата у Основном јавном тужилаштву у Врању према звању

Звање

Основна плата

Основни јавни тужилац
Заменици тужиоца
Виши тужилачки сарадник
Сарадник
Референт

112.779,00
93.983,00
62.413,00
37.528,00
29.626,00

Намештеник IV врсте

26.934,00

Одобрена средства Државног Већа тужилаца за протеклу 2018.годину за
плате носилаца јавнотужилачке функције је 22.320.000,00 динара а одобрена средства
Министарства правде за плате осталих запослених је 17.711.000,00 динара.

18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Основно јавно тужилаштво у Врању поседује податке у вези са предметима,
извештаје о раду, податке о именима и примањима запослених, систематизацији
радних места итд.
Носачи информација:
предмети (папир)
архивирани предмети (папир)
извештаји о раду тужилаштва (папир)
евиденције о именима запослених (папир)
ВФ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
Милица Петковић
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Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ВРАЊУ
ВРАЊЕ
ул. К.С.Првовенчаног бр.1
На основу чл. 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја (Сл.гласник РС бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
__________________________________________________________, подносим
(подаци тражиоца)
ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Потребно је да ми омогућите:
□ обавештење да ли поседујете тражену информацију
□ увид у документ који садржи тражену информацију
□ копију документа који садржи тражену информацију
□ достављање копије документа који садржи тражену информацију (поштом,
факсом, електронском поштом, на други начин)
- у квадрату означити која законска права на приступ желите да остварите и
заокружите начин достављања копије докумената
Овај захтев се односи на следеће информације:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке
који олакшавају проналажење тражене информације, а уколико желите да вам се на
неки други начин достави тражена информација, обавезно напишите који начин
достављања тражите)
Тражилац није дужан да образложи захтев.

У ____________________________ (адреса )

Дана __________________ 20___. године
ТРАЖИЛАЦ ИНФОРМАЦИЈЕ
(својеручан потпис, број личне карте)
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