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ПРЕДСЕДНИКУ 
НАРОДНЕ СКуПШТИНЕ

На основу члана 161. Пословника Народне скупштине, на Предлог закона 
о изменама Закона о јавном тужилаштву, подносимо

А М А Н Д М А Н

У члану 4. реч: „наредног" замењује се речју: „осмог".

О б р а з л о ж е њ е

Како није наведен прецизан датум до када треба извршити испуњење 
међународних обавеза које проистичу из чланства Републике Србије у 
Уједињеним нацијама и Савету Европе, непотребна је хитност да закон ступа на 
снагу наредног дана, већ осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије".
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РЕПУБЛИКА СБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
Посланичка група СПО-ДХСС 
Београд 26.10.2014..г.

ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

На основу члана 161 .ст. 1. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС“ 
бр.20/12-пречишћен текст), подносим на ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О 
ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ следећи амандман:

АМАНДМАН I

У Предлогу закона о о изменама закона о јавном тужилаштву, члан 3. мења се и
гласи:

„У члану 123.став 2. речи: „има предност приликом пријема“ замењују се речима: 
„на непопуњено место предвиђено актом из члана 117.став 2. овог закона, прима се“ .“

Образложење

Овим амандманом прецизира се одредба која се чланом 3. Предлога о изменама 
закона о јавном тужилаштву предлаже.

Наиме, према предложеној формулацији оставила би се сумња у намеру 
законодавца да ли да се сваки тужилачки приправник који је  правосудни испит положио са 
одликом прими у радни однос без обзира на то да ли јавно тужилаштво има попуњен број 
особља који је  предвиђен актом из члана 117.став 2. Закона о јавном тужилаштву, или да 
се прими само уколико постоји слободно радно место које је  предвиђено тим актом.

Без овог амандмана догодило би се да сваки приправник који положи првосудни 
испит са одликом буде примљен у радни однос чак и у случају да нема слободних места у 
тужилаштву. Осим што би се на тај начин створио вишак запослених, такође би се број 
особља у тужилаштву могао повећавати без икакве контроле од стране министра 
надлежног за послове правосуђа који иначе мора да сагласност на број особља који јавни 
тужилац предлаже за своје тужилаштво. Истовремено би се могло догодити да стварно 
стање у погледу броја особља у поједином тужилаштву не одговара правном стању 
одобреном од стране министра, будући да би сваки приправник који правосудни положи 
„са одликом“ био примљен у радни однос иако у јавном тужилаштву нема слободних 
места. То би истовремено створило проблем у погледу распореда тако примљеног 
тужилачког приправника, будући да се исти може распоредити само у складу са актом из 
члана 123.став 2. Закона, а ако би се приправник примио у стални радни однос иако је  број 
места предвиђен тим актом попуњен, остало би отворено питање где и на основу којег акта



њега распоредити, па би тужилац који га распоређује у смислу „вишка“ у односу на акт из 
члана 117.став 2, својом одлуком о распореду ушао у зону противправности.

Због тога се овим амандмном у циљу једнообразног јасног тумачења предвиђа 
ппримање у стални радни односе са звањем „тужилачки приправник“ само уколико је 
такво радно место непопуњено у смислу члана 117.став 2. Закона.

НАРОДНИ ПОСЛАНИК



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКуПШТИНА
27. октобар 2014. године 
Б е о г р а д

ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКуПШТИНЕ

На основу члана 161. Пословника Народне скупштине, на Предлог 
закона о изменама Закона о јавном тужилаштву, подносимо

Члан 3. брише се.

О б р а з л о ж е њ е

Циљ поднетог амандмана на Предлог закона је да се искључи сваки вид 
злоупотребе приликом пријема тужилачког приправника у радни однос на 
неодређено време.

А М А Н Д М А Н

НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланичка група
БОРИС ТАДИЋ-Нова демократска странка,Заједно за Србију,3елени Србије 
27. октобар 2014. године 
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Обавештавам Вас, да се у АМНДМАНУ на члан 3. Предлога закона о изменама 
Закона о јавном тужилаштву, који смо поднели 27.10.2014. године под бројем 7- 
3823/14 у 12,55 часова, поткрала техничка грешка, те овим путем вршимо исправку тако 
да поднети амандман гласи:

У члану 3. Предлога закона којим се мења члан 123. став 2. пре речи „ прима се“ 
стављају се речи:,, а радно искуство тужилачког приправника у трајању од три године је 
стекао у јавном тужилаштву,“

Сматрамо да тужилачки приправник који се прима у радни однос на неодређено 
време у звању тужилачког сарадника, поред услова који је већ садржан у закону, тј.да је 
правосудни испит положио са одликом, мора да испуњава и услов да је радно искуство 
стекао у јавном тужилаштву. Прописивање овог услова је неоходно како би се приликом 
пријема у радни однос на неодређено време обезбедио квалитет и ниво знања за обављање 
послова тужилачког сарадника а тиме и квалитет рада јавног тужилаштва. Тужилачки 
сарадник је посебно звање тужилачког помоћника, па из наведених разлога сматрамо да је 
за пријем у радни однос на неодређено време потребна кумулација оба услова.

ПРЕДСЕДНИКУ 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

АМАНДМАН

О б р а з л о ж е њ е

Биљана Хасановић Кораћ



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Посланичка група

БОРИС ТАДИЋ - Нова демократска странка, Заједно за Србију, Зелени Србије 

27. октобар 2014. године 

Б е о г р а д

На основу члана 161. Пословника Народне скупштине, на Предлог закона о 
изменама Закона о јавном тужилаштву подносимо:

АМАНДМАН

У Члану 3. Предлога закона којим се мења члан 132. став 2. пре речи „прима 

се“ стављају се речи:,, а радно искуство тужилачког приправника у трајању од три 

године је стекао у јавном тужилаштву,“

Сматрамо да тужилачки приправник који се прима у радни однос на 

неодређено време у звању тужилачког сарадника, поред услова који је већ садржан 

у закону, тј. да је правосудни испит положио са одликом, мора да испуњава и услов 

да је радно искуство као приправник у целини, односно у трајању од три године 

стекао у јавном тужилаштву. Прописивање овог услова је неопходно како би се 

приликом пријема у радни однос на неодређено време обезбедио квалитет и ниво 

знања за обављање послова тужилачког сарадника а тиме и квалитет рада јавног 

тужилаштва. Тужилачки сарадник је посебно звање тужилачког помоћника, па из

ПРЕДСЕДНИКУ 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

О б р а з л о ж е њ е



наведених разлога сматрамо да је за пријем у радни однос на неодређено време 
потребна кумулација оба услова.

НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ
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