
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
НАДЛЕЖНОСТИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ЗА БОРБУ 
ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА 

Члан 1. 

У Закону о организацији и надлежности државних органа за борбу 
против високотехнолошког криминала („Службени гласник РС”, бр. 61/05 и 
104/09), назив одељка 1. изнад члана 4. и члан 4. мења се и гласи: 

„1. Посебно јавно тужилаштво 

Члан 4. 

За поступање у предметима кривичних дела из члана 3. овог закона 
надлежно је Више јавно тужилаштво у Београду за територију Републике 
Србије. 

У Вишем јавном тужилаштву у Београду образује се посебно одељење 
за борбу против високотехнолошког криминала (у даљем тексту: Посебно јавно 
тужилаштво). 

Ако овим законом није друкчије одређено, на Посебно јавно тужилаштво 
примењују се одредбе закона којим се уређује јавно тужилаштво.” 

Члан 2. 

Члан 5. мења се и гласи: 

„Члан 5. 

Радом Посебног јавног тужилаштва руководи посебни јавни тужилац за 
високотехнолошки криминал (у даљем тексту: Посебни јавни тужилац). 

Посебног јавног тужиоца поставља Врховни јавни тужилац из реда 
јавних тужилаца вишег јавног тужилаштва, апелационог јавног тужилаштва, 
јавног тужилаштва посебне надлежности или Врховног јавног тужилаштва. 
Приликом постављења предност имају јавни тужиоци који поседују посебна 
знања из области информатичких технологија. 

Посебни јавни тужилац поставља се на шест година и не може бити 
поново постављен.” 

Члан 3. 

Члан 6. мења се и гласи: 

„Члан 6. 

Посебни јавни тужилац има права и дужности као главни јавни тужилац. 

Ако дође до сазнања да се у једном кривичном предмету ради о 
случајевима прописаним у члану 3. овог закона, посебни јавни тужилац се у 
писменој форми обраћа Врховном јавном тужиоцу, захтевајући од њега да му 
повери или пренесе надлежност.” 

Члан 4. 

У члану 9. ст. 2. и 3. речи: „Посебног тужиоца” замењују се речима: 
„Посебног јавног тужиоца”. 
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Члан 5. 

Члан 11. мења се и гласи: 

„Члан 11. 

У Вишем суду у Београду за поступање у предметима кривичних дела из 
члана 3. овог закона образује се Одељење за борбу против високотехнолошког 
криминала (у даљем тексту: Одељење). 

Судије у Одељење распоређује председник Вишег суда у Београду из 
реда судија тог суда. Предност имају судије које поседују посебна знања из 
области информатичких технологија. 

У складу са одредбама Закона о судијама, Високи савет судства може 
привремено упутити судију из другог суда на рад у Одељење. Судија који се 
привремено упућује мора испуњавати услове за избор судије вишег суда.” 

Члан 6. 

У чл. 12. и 13. речи: „Посебног тужилаштва” замењују се речима: 
„Посебног јавног тужилаштва”.  

Члан 7. 

Решење о постављењу посебног тужиоца за високотехнолошки 
криминал донето пре дана конституисања Високог савета тужилаштва важи до 
истека времена постављења. 

Решење о упућивању заменика јавног тужиоца у Посебно одељење 
Вишег јавног тужилаштва за борбу против високотехнолошког криминала 
донето пре дана конституисања Високог савета тужилаштва важи до истека 
времена упућивања. 

Решење о распоређивању судије у Одељење за борбу против 
високотехнолошког криминала Вишег суда у Беграду донето пре конституисања 
Високог савета судства важи до истека времена распоређивања, односно 
упућивања на рад у тај суд. 

Члан 8. 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, а примењује се од дана конституисања Високог савета 
судства, односно Високог савета тужилаштва. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 
 I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
  
 Уставни основ за доношење Закона о изменама Законa о организацији и 
надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала  
садржан је у члану 97. тачка 16) Устава Републике Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 98/06 и 16/22 - у даљем тексту: Устав), који прописује да Република 
Србија уређује и обезбеђује организацију, надлежност и рад републичких 
органа; члану 143. став 1. који одређује да се оснивање, укидање, врста, 
надлежност, подручја и седишта судова, састав суда и поступак пред судовима 
уређују законом и члану 155. став 4. који прописује да се оснивање, 
организација и надлежност јавног тужилаштва уређују законом. 
 
 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
 Проблеми које закон треба да реши 
 
 Актом о промени Устава створене су нормативне претпоставке за 
другачије законско уређивање положаја носилаца судијске и јавнотужилачке 
функције, услова и поступка на њихов избор, престанак њихове функције, 
њихову одговорност, положај, као и организацију и начин рада. Истовремено 
измењен је и назив највишег јавног тужилаштва у Републици Србији.  
 

Како су ова питања другачије решена у односу на досадашња уставна 
решења, неопходно је донети нове законе који ће бити усклађени са уставним 
измена, а којим ће се прецизно уредити организација и надлежност судова и 
јавног тужилаштва, услови, поступак за избор и престанак функције носилаца 
судијске и јавнотужилачке функције, права и дужности  носиоца судијске и 
јавнотужилачке функције, вредновање њиховог рада, дисциплинска 
одговорност, обављање послова управе у јавном тужилаштву и правосудне 
управе, обезбеђивање средстава за рад судова и јавног тужилаштва и сва 
друга питања од значаја за рад суда и јавног тужилаштва. 

 
Чланом 2. став 1. Уставног закона за спровођење Акта о промени Устава 

Републике Србије („Службени гласник РС”, број 115/21 - у даљем тексту: 
Амандмани), прописано је, између осталог, да ће се Закон о судијама, Закон о 
уређењу судова и Закон о јавном тужилаштву ускладити са Амандманима у 
року од годину дана од дана ступања на снагу Амандмана, а ставом 2. истог 
члана да ће се одредбе других закона ускладити у року од две године. 

 
Како су припремљени текстови закона који уређују положај носилаца 

судијске и јавнотужилачке функције, услове и поступке на њихов избор, 
положај, као и организацију и начин рада, истовремено је потребно изменити и 
одредбе других закона којима су ова питања такође посебно уређена, како би 
се обезбедило да сва ова питања буду јединствено уређена у различитим 
законима и да сви ти закони истовремено ступе на снагу. 
 
 Циљеви који се законом постижу 
 

Потреба за изменама Законa о организацији и надлежности државних 
органа за борбу против високотехнолошког криминала последица је ојачавања 
самосталности носилаца судијске и јавнотужилачке функције, као и сталнoсти 
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њихове функције. Законом се ближе уређују сва питања која су од значаја за 
статус носилаца судијске и јавнотужилачке функције, као и сва важна питања 
која се односе на организацију и рад суда и јавног тужилаштава. 
 
 Разматране могућности да се проблем реши и без доношења 
закона 
 
 Као што је речено, чланом 2. став 1. Уставног закона за спровођење Акта 
о промени Устава Републике Србије  прописано је, између осталог, да ће се 
Закон о судијама, Закон о уређењу судова и Закон о јавном тужилаштву 
ускладити са Амандманима у року од годину дана од дана ступања на снагу 
Амандмана, а одредбе других закона који такође уређују положај носилаца 
судијске и јавнотужилачке функције, односно рад судова и јавних тужилаштава 
у року од две године. С обзиром  на изричиту обавезу Уставног закона, 
потребно усклађивање се може решити искључиво доношењем закона.  
 

Имајући у виду да је Акт о промени Устава донео значајне измене везане 
пре свега за статус носилаца јавнотужилачке функције (сталност функције, 
услови и поступак за избор, другачији називи носилаца јавнотужилаче функције, 
другачија хијарархијска овлашћења, дисциплинска одговорност, обезбеђивање 
средстава за рад јавних тужилаштва и слично), један број одредаба важећег 
Законa о организацији и надлежности државних органа за борбу против 
високотехнолошког криминала („Службени гласник РС”, бр. 61/05 и 104/09) је 
неопходно изменити. Поред тога неопходно је обезбедити међусобну 
усклађеност овог закона са законима који уређују положај носилаца судијске и 
јавнотужилачке функције, као и рад и организацију суда и јавног тужилаштва. 
Обим ових измена би се односио на мање од половине чланова важећег 
закона, због чега је, у складу са чланом 47. став 2. Јединствених методолошких 
правила за израду прописа („Службени гласник РС”, број 21/10), неопходно 
изменити постојећи Закон о организацији и надлежности државних органа за 
борбу против високотехнолошког криминала. 

 
 Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема 
 
 Из наведених разлога, доношење закона којим ће се изменити постојећи 
Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против 
високотехнолошког криминала је неопходно, с обзиром да ће се тај закон 
усагласити са Амандманима и других законима који уређују положај носилаца 
судијске и јавнотужилачке функције, као и друга најзначајнија питања за рад 
јавних судова и тужилаштава, па је то једино могуће решење.  
 
 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

Чланом 1. Закона мења се назив одељка 1. изнад члана 4. и члан 4. 
Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против 
високотехнолошког криминала, на тај начин што се досадашњи назив 
тужилаштва посебне надлежности (Посебно одељење за борбу против 
високотехнолошког криминала у Вишем јавном тужилаштву у Београду) 
усклађује са Амандманима и решењима из новог Закона о јавном тужилаштву.  
 
 Чланом 2. Закона у потпуности је измењен члан 5. Закона о организацији 
и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког 
криминала. Чланом 4. став 3. Закона о организацији и надлежности државних 
органа за борбу против високотехнолошког криминала је прописана општа 
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одредба да се на Посебно јавно тужилаштво примењују одредбе закона којим 
се уређује јавно тужилаштво (осим ако овим законом није другачије одређено), 
а с обзиром да је досадашњи члан 5. истог закона уређивао руковођење у 
посебног одељењу Вишег јавног тужилаштва у Београду за борбу против 
високотехнолошког криминала, као и његово постављење и престанак функције 
злочине, наведени члан је неопходно потпуно изменити, с обзиром да су сада 
Амандманима и новим Законом о јавном тужилаштву избор, престанак функције 
и упућивање суштински другачије прописани. 
 
 Чланом 3. Закона измењен је члан 6. Закона о организацији и 
надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала, 
односно извршено је усклађивање тог члана са новим називом носиоца 
јавнотужилачке функције који руководи радом тог јавног тужилаштва, као и 
новим називом највишег јавног тужиоца у Републици Србији. 
 
 Чланом 4. Закона извршене су измене члана 9. Закона о организацији и 
надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала у 
погледу назива руководиоца овог посебног јавног тужилаштва.  
 
 Чланом 5. Закона измењен је члан 11. Закона о организацији и 
надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала. 
Наведени члан одређује надлежност суда у поступцима за кривична дела 
високотехнолошког криминала, руковођење, постављање руководиоца, као и 
посебно потребно радно искуство за судије у тим поступцима. Како су 
Амандманима и новим Законом о уређењу судова и Законом у судијама ова 
питања другачије уређена, неопходно је у потпуности изменити и одредбе 
члана 11. Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу 
против високотехнолошког криминала. 
 
 Чланом 6. Закона такође се врши усклађивање одредаба чл. 12. и 13. 
Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против 
високотехнолошког криминала са новим називом руководиоца овог Посебног 
јавног тужилаштва.  
 

Члан 7. Закона представља прелазну одредбу која уређује наставак 
рада посебног тужиоца за високотехнолошки криминал, као и наставак рада 
упућених досадашњих заменика јавног тужиоца који су упућени на рад у 
Посебно одељење Вишег јавног тужилаштва за борбу против 
високотехнолошког криминала. Како би се обезбедио континуитет у раду овог 
јавног тужилаштва предвиђено је да овакво постављење, упућивање важи до 
истека времена упућивања. Треба напоменути да су све остале одредбе које се 
односе на наставак рада Посебног одељење Вишег јавног тужилаштва за борбу 
против високотехнолошког криминала уређене новим Законом о јавном 
тужилаштву.  

 
Такође, решење о распоређивању судије у Одељење за борбу против 

високотехнолошког криминала Вишег суда у Беграду донето пре конституисања 
Високог савета судства важи до истека времена распоређивања, односно 
упућивања на рад у тај суд. 

 
 Члан 8. Закона представља завршну одредбу, односно одредбу о 
ступању закона на снагу. Предвиђено је да овај закон ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 
дана конституисања Високог савета тужилаштва, односно Високог савета 
судства.  С обзиром да је новим Законом о Високом савету тужилаштва и новим 
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Законом о јавном тужилаштву предвиђено идентично решење око ступања 
закона на снагу, на наведени начин обезбедиће се да и овај закон ступи на 
снагу истовремено са тим законима.  
 
 IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 
 За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска 
средства у буџету Републике Србије.  
 

V. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД 
ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕˮ 

 
Потребно је да овај закон ступи на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, ради испуњења обавеза и поступања 
у роковима који су прописани Уставним законом за спровођење Акта о промени 
Устава Републике Србије. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ 
ОРГАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА КОЈЕ СЕ 

МЕЊАЈУ 

 
1. Посебно тужилаштво 

 
Члан 4. 

За поступање у предметима кривичних дела из члана 3. овог закона 
надлежно је Више јавно тужилаштво у Београду за територију Републике 
Србије. 

У Вишем јавном тужилаштву у Београду образује се посебно одељење 
за борбу против високотехнолошког криминала (у даљем тексту: Посебно 
тужилаштво). 

Ако овим законом није другачије одређено, на Посебно тужилаштво 
примењују се одредбе закона којим се уређује јавно тужилаштво. 
 

1. ПОСЕБНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
 

ЧЛАН 4. 
ЗА ПОСТУПАЊЕ У ПРЕДМЕТИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА ИЗ ЧЛАНА 3. 

ОВОГ ЗАКОНА НАДЛЕЖНО ЈЕ ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ ЗА 
ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

У ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ ОБРАЗУЈЕ СЕ 
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ 
КРИМИНАЛА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПОСЕБНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО). 

АКО ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУКЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО, НА ПОСЕБНО 
ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО. 

 
Члан 5. 

Радом Посебног тужилаштва руководи посебни тужилац за 
високотехнолошки криминал (у даљем тексту: Посебни тужилац). 

Посебног тужиоца поставља Републички јавни тужилац из реда 
заменика јавних тужилаца који испуњавају услове за избор за заменика вишег 
јавног тужиоца, уз писмену сагласност лица које се поставља. Предност имају 
заменици јавних тужилаца који поседују посебна знања из области 
информатичких технологија. 

Посебни тужилац поставља се на четири године и може бити поново 
постављен. 

Републички јавни тужилац пре постављења Посебног тужиоца доноси 
решење о упућивању тог лица у Посебно тужилаштво. 

Посебног тужиоца Републички јавни тужилац може разрешити и пре 
истека времена на које је постављен. 

По престанку функције Посебни тужилац враћа се на функцију коју је 
вршио пре постављења. 
 

ЧЛАН 5. 
РАДОМ ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА РУКОВОДИ ПОСЕБНИ 

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ПОСЕБНИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ). 

ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ПОСТАВЉА ВРХОВНИ ЈАВНИ 
ТУЖИЛАЦ ИЗ РЕДА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА, 
АПЕЛАЦИОНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА, ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА ПОСЕБНЕ 
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НАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ ВРХОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА. ПРИЛИКОМ 
ПОСТАВЉЕЊА ПРЕДНОСТ ИМАЈУ ЈАВНИ ТУЖИОЦИ КОЈИ ПОСЕДУЈУ 
ПОСЕБНА ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА. 

ПОСЕБНИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ ПОСТАВЉА СЕ НА ШЕСТ ГОДИНА И НЕ 
МОЖЕ БИТИ ПОНОВО ПОСТАВЉЕН. 

 
Члан 6. 

Посебни тужилац има права и дужности као јавни тужилац. 
Кад дође до сазнања да се у једном кривичном предмету ради о 

случајевима предвиђеним у члану 3. овог закона, Посебни тужилац се у 
писменој форми обраћа Републичком јавном тужиоцу, захтевајући од њега да 
му повери или пренесе надлежност. 
 

ЧЛАН 6. 
ПОСЕБНИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ ИМА ПРАВА И ДУЖНОСТИ КАО ГЛАВНИ 

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ. 
АКО ДОЂЕ ДО САЗНАЊА ДА СЕ У ЈЕДНОМ КРИВИЧНОМ ПРЕДМЕТУ 

РАДИ О СЛУЧАЈЕВИМА ПРОПИСАНИМ У ЧЛАНУ 3. ОВОГ ЗАКОНА, ПОСЕБНИ 
ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ СЕ У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ ОБРАЋА ВРХОВНОМ ЈАВНОМ 
ТУЖИОЦУ, ЗАХТЕВАЈУЋИ ОД ЊЕГА ДА МУ ПОВЕРИ ИЛИ ПРЕНЕСЕ 
НАДЛЕЖНОСТ. 

 
Члан 9. 

Ради обављања послова органа унутрашњих послова у вези са 
кривичним делима из члана 3. овог закона, образује се у оквиру министарства 
надлежног за унутрашње послове служба за борбу против високотехнолошког 
криминала (у даљем тексту: Служба). 

Служба поступа по захтевима Посебног тужиоца ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ 
ТУЖИОЦА, у складу са законом. 

Министар надлежан за унутрашње послове, по прибављеном мишљењу 
Посебног тужиоца ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА, поставља и разрешава 
старешину Службе и ближе уређује њен рад, у складу са законом. 
 

Члан 11. 
У Вишем суду у Београду за поступање у предметима кривичних дела из 

члана 3. овог закона образује се Одељење за борбу против високотехнолошког 
криминала (у даљем тексту: Одељење). 

Судије у Одељење распоређује председник Вишег суда у Београду из 
реда судија тог суда, уз њихову сагласност. Предност имају судије које поседују 
посебна знања из области информатичких технологија. 

Председник Вишег суда у Београду може распоредити у Одељење и 
судије других судова упућених на рад у тај суд, уз њихову сагласност. 

Распоређивање из става 2. овог члана траје најдуже две године, а може 
бити продужено одлуком председника Вишег суда у Београду, уз писмену 
сагласност распоређеног лица. 
 

ЧЛАН 11. 
У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ ЗА ПОСТУПАЊЕ У ПРЕДМЕТИМА 

КРИВИЧНИХ ДЕЛА ИЗ ЧЛАНА 3. ОВОГ ЗАКОНА ОБРАЗУЈЕ СЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
БОРБУ ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ОДЕЉЕЊЕ). 

СУДИЈЕ У ОДЕЉЕЊЕ РАСПОРЕЂУЈЕ ПРЕДСЕДНИК ВИШЕГ СУДА У 
БЕОГРАДУ ИЗ РЕДА СУДИЈА ТОГ СУДА. ПРЕДНОСТ ИМАЈУ СУДИЈЕ КОЈЕ 
ПОСЕДУЈУ ПОСЕБНА ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА. 
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 У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О СУДИЈАМА, ВИСОКИ САВЕТ 
СУДСТВА МОЖЕ ПРИВРЕМЕНО УПУТИТИ СУДИЈУ ИЗ ДРУГОГ СУДА НА РАД 
У ОДЕЉЕЊЕ. СУДИЈА КОЈИ СЕ ПРИВРЕМЕНО УПУЋУЈЕ МОРА 
ИСПУЊАВАТИ УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР СУДИЈЕ ВИШЕГ СУДА. 
 

Члан 12. 
Министарство надлежно за послове правосуђа обезбеђује одговарајуће 

просторије и све друге техничке услове потребне за ефикасан рад Посебног 
тужилаштва ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА и Одељења. 

 
Члан 13. 

Средства за рад Посебног тужилаштва ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ 
ТУЖИЛАШТВА, Службе и Одељења обезбеђују се у буџету Републике Србије. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА 
СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада  
 
Обрађивач: Министарство правде 
  
 
2. Назив прописа 
 
 Предлог закона о изменама Закона о организацији и надлежности 
државних органа за борбу против високотехнолошког криминала 
 
            Draft Law on the organization and competences of government authorities 
combating cyber crime   

3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум),: 
 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа, 
 
            Наслов VII. – ПРАВОСУЂЕ, СЛОБОДЕ И БЕЗБЕДНОСТ,  
у оквиру којег је: 
 
      - члан  80 - Jaчање институција и владавине права 
      - члан  86 - Спречавање и борба против организованог криминала и осталих 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума, 
 

Одредбама Споразума није дат посебан рок за усклађивање, већ се 
усклађивање врши у складу са општим роком у складу са чланом 72. 
Споразума. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума, 
 
             У потпуности испуњава. 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума, 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније. 
 

Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније, 
у оквиру Поглавља 23: „Правосуђе и основна права” - 3.23.3. – Основна права 
предвиђен је читан низ планираних кадровских и техничких мера које је 
неопходно предузети ради даљег институционалног јачања јавног тужилаштва, 
односно Државног већа тужилаца. 
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4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима,  
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима,  
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније.  
 
 - / 
 
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност треба образложити ту чињеницу. У овом случају, није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености 
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши 
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се 
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази 
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради 
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. 
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе Директиве). 
 
 - Не постоје прописи Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 
 
 - / 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
 
 - Не 
 
8. Сарадња са Европском Унијом и учешће консултаната у изради прописа 
и њихово мишљење о усклађености. 
 
 У поступку припреме правосудних закона остварена је сарадња са 
Европском комисијом за демократију путем права (Венецијанска комисија). Том 
приликом размотрена су и питања која су обухваћена текстом овог Закона. 


