
 

З А К О Н  

О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 

Члан 1. 

У Закону о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 
104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – УС, 121/12, 101/13, 111/14 – УС 
и 117/14), после члана 77. додају се назив члана и члан 77а који гласе: 

„Утврђивање стручности и оспособљености кандидата за заменика јавног 
тужиоца који се први пут бира 

Члан 77а 

У поступку избора заменика јавног тужиоца који се први пут бира на 
функцију у јавном тужилаштву проверава се стручност и оспособљеност 
кандидата.  

Стручност и оспособљеност кандидата проверава се на испиту који 
организује Државно веће тужилаца. 

Успех на испиту изражава се оценама од 1 до 5. 

Кандидат за заменика јавног тужиоца који се први пут бира на функцију у 
основном јавном тужилаштву и који је завршио почетну обуку на Правосудној 
академији није дужан да полаже испит који организује Државно веће тужилаца, 
већ се њему као мерило стручности и оспособљености узима завршна оцена на 
почетној обуци на Правосудној академији.  

Државно веће тужилаца прописује програм и начин полагања испита на 
коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата.”. 

Члан 2. 

У члану 122. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Број тужилачких приправника одређује се посебно за свако јавно 
тужилаштво актом министра надлежног за правосуђе.”.  

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 

Члан 3. 

Државно веће тужилаца дужно је да пропише програм и начин полагања 
испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата у року од 90 
дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Министар надлежан за правосуђе донеће акт из члана 2. овог закона у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 4. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а члан 1. овог закона почиње да се 
примењује од 1. септембра 2016. године.  


