Подручје и надлежност Вишег јавног тужилаштва у
Новом Саду
Седиште Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду је у ул. Сутјеска
бр. 3, Нови Сад.
Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце
кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за
заштиту уставности и законитости.
Више јавно тужилаштво у Новом Саду основано је за подручје Вишег
суда у Новом Саду, односно спровођење јавнотужилачке функције
пред овим судом.
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Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одрeдбама
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
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Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са
одрeдбама 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.

