Више јавно тужилаштво у Новом Саду
Подаци о правосудном органу:
Назив органа: Више јавно тужилаштво у Новом Саду
Адреса седишта: Нови Сад, улица Сутјеска број 3
Матични број: 8896038; ПИБ: 106399498 ЦРФброј: 80557
Телефон: 021/4876-444; Факс: 021/6614-949
Електронска адреса: info@ns.vi.jt.rs
Текући рачун: 840-16020-21; Шифра делатности: 8423;
Радно време: 7,30 х - 15,30 х
Интернет презентација: http://www.ns.vi.jt.rs

Седиште тужилаштва је у Новом Саду, ул. Сутјеска бр. 3, на којој
адреси тужилаштво прима пошту. Адреса електронске поште је:
info@ns.vi.jt.rs , телефон: 021/ 4876 444
Радно време тужилаштва је од 07,30 до 15,30 часова сваким радним
даном, док радње које не трпе одлагање, дежурни заменици јавног
тужиоца предузимају и ван предвиђеног радног времена.
Радно време тужилаштва предвиђено за рад са странкама је од 12,30
до 14,30 часова.
Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце
кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за
заштиту уставности и законитости.
Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и
особље јавног тужилаштва.

Вршилац функције Вишег јавног тужиоца у Новом Саду је Зоран
Вуцеља.
Заменици јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду
су:
1. Александра Лучић Пфајфер 2. Видак Даковић 3. Слободанка Јовичић
4. Слободан Јосимовић 5. Мирјана Вујичић 6. Јелена Стојаковић
Мустакас 7. Драгана Тадић 8. Зоран Јаковљевић 9. Ксенија Башић 10.
Мирјана Пековић 11. Ксенија Дајановић 12. Александар Амиџић 13.
Милорад Трошић 14. Биљана Силађи 15. Јадранка Дутина 16.
Мирослав Ракић 17. Љиљана Томић 18. Татајана Лагумџија ( изабрана
за члана Државног већа тужилаца) 19. Горан Јовић ( упућен у
Тужилаштво за организовани криминал).
Послове секретара обавља Драга Попетров.
Портпарол тужилаштва је заменик вишег јавног тужиоца Зоран
Јаковљевић.
У Вишем јавном тужиулаштву у Новом Саду ради Служба за
информисање оштећених лица и сведока (телефони службе: 021/4876
444, 061/529 433, адреса електронске поште: vjtns@sbb.rs, адреса:
Сутјеска 3, 21000 Нови Сад)
Посебно одељење Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за
сузбијање корупције поступа у предметима за подручје Апелационог
јавног тужилаштва у Новом Саду (виша јавна тужилаштва у Новом
Саду, Суботици, Сомбору, Зрењанину, Сремској Митровици и Шапцу,
са подручним основним јавним тужилаштвима), за следећа кривична
дела: против службене дужности, давање и примање мита у вези са
гласањем, против привреде, против државних органа и кривичних
дела против правосуђа.
Радом посебног одељења руководи руководилац одељења Видак
Даковић, заменик јавног тужиоца.
Заменици јавног тужиоца, који су распоређени, односно упућени у
Посебно одељење су: Слободанка Јовичић, Љиљана Томић, Сузана
Бабић, Драгана Тадић, Радивој Каћански, Гордана Раиновић, Соња
Марић, Славица Добрић и Мирјана Пековић.

Подручје и надлежност Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду
Више јавно тужилаштво у Новом Саду основано је за подручје Вишег
суда у Новом Саду, односно спровођење јавнотужилачке функције
пред овим судом.
Подручје суда/тужилаштва је територија на којој се простире
надлежност суда/тужилаштва и оно, за Виши суд тј. тужилаштво у
Новом Саду, обухвата: Виши суд/тужилаштво у Новом Саду
основано за подручје Основног суда/тужилаштва у Новом Саду
(територије општина: Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Сремски
Карловци, Темерин, Тител и територија града Новог Сада) и
Основног суда /тужилаштва у Бачкој Паланци (за територије
општина Бач и Бачка Паланка)-Закон о седиштима и подручјима
судова и јавних тужилаштава, „Службени гласник РС“, бр. 101/2013
од 20.11.2013. године, примењује се од 01.01.2014. године.

Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одредбама
закона које важе за утврђивање стварне надлежности Вишег суда у
Новом Саду ( виши суд суди за кривична дела за која је као главна
казна предвиђена казна затвора преко десет година, суди за
кривична дела против Војске Србије, суди у кривичном поступку
према малолетницима, у другом степену одлучује о жалбама на
одлуке основних судова...извод из Закона о уређењу судова „Службени гласник РС“, бр. 116/2008 од 22.12.2008. године).

Подручје и надлежност посебног одељења Вишег јавног тужилаштва у
Новом Саду за сузбијање корупције
Подручје суда/тужилаштва је територија на којој се простире
надлежност суда/тужилаштва, а посебно одељење за сузбијање
корупције поступа у предметима за подручје Апелационог јавног
тужилаштва у Новом Саду (виша јавна тужилаштва у 1.Суботици
2.Зрењанину 4.Шапцу 6.Новом Саду,
5.Сомбору,
7.Сремској
Митровици, са подручним основним јавним тужилаштвима).

Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са
одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности.
Посебно одељење за сузбијање корупције надлежно је за следећа
кривична дела:
-против службене дужности (чл. 359 и чл. 361 до 368 КЗ), осим
када су окривљени за кривична дела из чл. 359, 366, 367 и 368 КЗ, односно
лица којима се даје мито, службено или одговорно лице које врши јавну
функцију на основу избора, именовања или постављења од стране
државних тела наведених у Закону,
-давање и примање мита у вези са гласањем (чл. 156 КЗ), те
-против привреде (чл. 223, 223а, 224, 224а, 227, 228, 228а, 229, 230,
231, 232, 232а, 233, чл. 235 ст. 4, чл. 236 и 245 КЗ), осим када вредност
противправне имовинске користикао прелази износ од 200 милиона
динара, односно вредност јавне набавке прелази 800 милиона динара, када
је надлежно Тужилаштво за организовани криминал у Београду, и
-против државних органа (чл. 322 ст. 3 и 4 и чл. 323 ст. 3 и 4 КЗ) и
кривичних дела против правосуђа (чл. 333 и 335, чл. 336 ст. 1,2 и 4 и чл.
336б, 337 и 339 КЗ), ако су извршена у вези са кривичним делима против
привреде.
Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона,
потврђеног међународног уговора и прописа донетог на основу
закона.

Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и
особље јавног тужилаштва.
Функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац.
Сви у јавном тужилаштву подређени су јавном тужиоцу

О јавном тужилаштву Републике Србије

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце
кривичних дела 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 донетог на основу
закона.
Републичко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у
Републици Србији.
Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и
особље јавног тужилаштва.
Државно веће тужилаца је самосталан орган који обезбеђује и
гарантује самосталност јавних тужилаца и заменика јавних
тужилаца
Функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац.

Сви у јавном тужилаштву подређени су јавном тужиоцу.
Јавно тужилаштво Републике Србије чине Републичко јавно
тужилаштво,
апелациона
јавна
тужилаштва,
виша
јавна
тужилаштва, основна јавна тужилаштва и јавна тужилаштва
посебне надлежности.
Јавна тужилаштва посебне надлежности су Тужилаштво за
организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине.
Сваки јавни тужилац је подређен Републичком јавном тужиоцу и
свако јавно тужилаштво Републичком јавном тужилаштву.

