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Налази се на другом и трећем спрату у судској згради, у којој су
смештени и Виши суд у Врању, Основно јавно тужилаштво у Врању и
Привредни суд у Лесковцу – Одељење у Врању. Судском зградом
руководи председник Вишег суда у Врању.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Адреса: Више јавно тужилаштво у Врању, ул.Стефана Првовенчаног
бр.1.
Телефони: 017/422-133, 413-066;
Фаx:017/400-622, 400-623;
Сајт: www.vr.vi.jt.rs
Е-маил: tehnickisekretar@vr.vi.jt.rs
Матични број: 17773771
ПИБ: 106400183
Шифра делатности: 75230
Текући рачун: 840-1119621-84
Више јавно тужилаштво у Врању је индиректни корисник буџетских
средстава Републике Србије.
Радно време тужилаштва је од 07,30 до 15,30 часова.
Поједине процесне радње у поступку које се сматрају хитним и које не
трпе одлагања спроводе се без обзира на прописано радно време.

ОСНИВАЊЕ ТУЖИЛАШТВА

Више јавно тужилаштво у Врању основано је Законом о седиштима и
подручјима судова и јавних тужилаштава ("Сл.гласник РС" бр. 116/08),
а почело је са радом дана 01.01.2010.године.
Виши јавни тужилац у Врању је Данијела Трајковић, која је изабрана
Одлуком Народне Скупштине Србије, објављене у „Службеном
Гласнику РС бр.73“ од 21.12.2015.године
У Вишем јавном тужилаштву у Врању носиоци функције заменика
јавног тужиоца су:
- Бобан Јовановић, која обавља и послове првог заменика,
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-

Слободан Трајковић,
Гордана Недељковић,
Бобан Јовановић,
Лидија Симовић и
Снежана Стаменковић.

НАДЛЕЖНОСТ

Стварна надлежност јавног тужилаштва прописана је чланом 14.
Закона о јавном тужилаштву и одређује се у складу са одредбама
закона које важе за утврђивање стварне надлежности суда (Закон о
уређењу судова) пред којим јавно тужилаштво поступа, осим када
законом није другачије одређено.
Више јавно тужилаштво у Врању поступа пред Вишим судом у Врању,
те надзире и усмерава рад Основног јавног тужилаштва са свог
подручја у складу са Законом о јавном тужилаштву.
Месна надлежност Вишег јавног тужилаштва у Врању одређена је
Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
("Сл.гласник РС" 101/13).
5. ОРГАНИЗАЦИЈА

Више јавно тужилаштво у Врању чине Виши јавни тужилац, заменици
јавног тужиоца и запослени у јавном тужилаштву.
Државно веће тужилаца је уз сагласност Министарства правде донело
Одлуку о броју заменика јавних тужилаца, према којој Више јавно
тужилаштво у Врању, поред Вишег јавног тужиоца има 7 заменика
Вишег јавног тужиоца.
Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Вишем јавном тужилаштву у Врању А.бр.968/15 од
13.01.2016.г. систематизовано је 11 радних места са 11 запослених.
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6. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ

СЕКРЕТАРИЈАТ

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

РАЧУНОВОДСТВО

ЗАМЕНИЦИ ТУЖИОЦА

ПИСАРНИЦА

ТУЖИЛАЧКИ ПОМОЋНИЦИ

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

ТЕХНИЧАР ЗА ИТ ПОДРШКУ

За обављање послова у Кривичном одељењу систематизована су
следећа радна места:
- тужилачки помоћник - 2 извршиoца
За обављање послова у секретаријату систематизована су следећа радна
места:
- административно - технички секретар - 1 извршилац.
За обављање послова у писарници систематизована су следећа радна
места:
- шеф писарнице – 1 извршилац
- уписничар - 1 извршиоц
За обављање дактилографских послова систематизована су следећа
радна места:
- записничар - дактилограф 1 извршиоц
У рачуноводству су систематизована следећа радна места:
- шеф рачуноводства - 1 извршилац
- радно место за финансијске послове - 1 извршилац.
У техничкој служби је систематизовано радно место:
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- возач-достављач – 1 извршилац
Ван састава организационих јединица је самостални извршилац за
обављање информатичких и оператиних послова - техничар за ИТ
подршку - 1 извршилац.

НАДЛЕЖНОСТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

Виши јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Врању Данијела Трајковић је овлашћено лице за обавештавање јавности како о
питањима из своје надлежности, тако и по потреби о питањима из
надлежности нижег јавног тужилаштва у Врању и Владичином Хану,
као и за спровођење спољне комуникације испред Вишег јавног
тужилаштва у Врању.
Самостални саветник – виши тужилачки помоћник Лепосава Јовчић је
овлашћено лице за имплементацију и спровођење Комуникације
стратегије тужилаштва за период 2015.г.- 2020.г., одређена одлуком
Вишег јавног тужилаштва у Врању А.бр. 179/15 од 30.03.2015.г.

ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ

1.Транспаретност и доступност рада тужилаштва,
2. Повећање поверења грађана у рад тужилаштва,
3. Заштита свих учесника кривичног поступка,
4. Заштита презумпције невиности окривљених,
5. Благовременост достављања информација,
6. Истинитост и прецизност достављених информација,
7. Званичност инфромација.
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Циљне групе

- Јавност (општа стручна)
- Појединци,
- Странке у поступку,
- Медији као сегмент јавности,
- Адвокатска комора и струковна удружења,
- Други државни органи,
- Међунардоне организације.
Специфични циљеви
- Омогућити медијима брз приступ информацијама од јавног
значаја путем Web страница ВЈТ, прилагођене интересима медија
за једноставани брз приступ,
- омогућити медијима приступ релевантним информацијама путем
конференције за медије и брифинга о предметима и догађајима за
које постоји велико интересовање јавности.
- бити приступачан и доступан медијима и ван радног времена у
границама могућнсоти 824 часа/ 7 дана).
Основна идеја Стратегије је успостављање партнерства како са
медијима, тако и са другим државним органима и невладиним
организацијима у процесу информисања јавности.

Основа слободе инфорисања јесте Уставно право јавности да зна
шта се дешава у функционисању државе и система, те самим тим и
да се сазна више о раду тужилаштва које је његов саставни део.

С тога је Више јавно тужилаштво у Врању донело Протокол о
спровођењу
Комуникационе
Стратегије
са
следећим
активностима:
1. Информативне активности
2. Консултативне активности
3. Промотивне активности
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ПР СТРАТЕГИЈА - ПЛАН АКТИВНОСТИ
1. ИНФОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Бр.

Активност

Циљна
група

Учесталост

Трошак

Приоритет

П1

Боље ознаке у
згради тужилаштва

Странке

Да –
трошкови
замене за
нове ознаке

Висок

П2

Огласна табла у
тужилаштву на коју
се стављају
обавештења

Странке

Креирање, а
затим
периодично
ревидирање и
ажурирање
Истицање, а
затим
периодично
ревидирање

ДаТрошкови
штампања

Висок

П3

Редовна годишња
конференција за
новинаре

Грађани
и медији

Једном
годишње- на
крају 2015.г.
године

Даорганизације
и послужења

Висок

Користи

Коментар

Доводи до
смањења
непотребних
прекида у раду
тужилаштва
Једноставан
Огласна
начин
табла већ
обавештавања о постоји
распореду
заказаних
истрага и др.
активности
Обавештавање
јавности о
годишњим
резултатима
рада

Одговорна
лица

Виши
тужилац у
Врању
ПР.
Виши
тужилац у
Врању
ПР.

Виши
тужилац у
Врању
ПР.
ПР.

П4

Израда флајера:
„Шта је кривчно
дело“ и „Зашто је
добро закључити
Споразум о
признању кривчног
дела“

Странке

Истицање

ДаТрошкови
штампања

Висок

Једноставан
начин
обавештавања
странка и
грађана

Виши
тужилац у
Врању
ПР.
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КОНСУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Бр.

П1

Активност

Циљна
група

Учесталост

Трошак

Приоритет

Састанак са
запослени
запосленима
у Вишем јавном
тужилаштву у
Врању

Више пута
годишње –
по потреби

Послужење

Састанак са
ПУ Врање
представницима
ПУ Врање

Више пута
годишње –
по потреби

Послужење

П3

Састанак са
Грађани и
представницима странке
Центра за
социјални рад

Једном
годишње –
по потреби

Послужење

Средњи

П4

Састанак са ПР
ПУ Врање

Једном
годишње –
по потреби

Послужење

Средњи

П2

Грађани и
странке

Висок

Висок

Користи

Коментар

Побољшање
организације рада, боље
кординирање и
ефикаснија међусобна
сарадња запослених

по
потреби и
често се
одржавају
састанци

Побољшање
органазицаје и боље
кординирање и
ефикаснија међусобна н
аоткривању кривичних
дела и учиниоца
кривичних дела
Побољшање рада у
по
малолетничким
потреби се
предметима
одржавају

Побољшање сарадње,
ефикасније
извештавање и заштита
података који ремете
истрагу

Одговор
на лица

Виши
тужилац
у Врању
ПР.

Виши
тужилац
у Врању
ПР.

Виши
тужилац
у Врању
ПР.
Виши
тужилац
у Врању
ПР.
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3. ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Бр.

Активност

П1

Дани
отворених
врата

П2

Студентска
пракса

Циљна група

Грађани – ученици
правнобиротехничке
школе или гимназије

Студенти права

Учесталост

Једном
годишње

Једном
годишње

Трошак

Да, штампани
материјал

Да, штампани
материјал

Приоритет

Средњи

Средње

Користи

Помаже
спречавању
стварања
предрасуда и
негативних
претпоставки
Студентима
се даје
прилика да
виде рад
тужилаштва
на лицу
места

Комент
ар

Одговорна
лица
Виши
тужилац у
Врању
ПР.
Виши
тужилац у
Врању
ПР.
ПР.

11

