Љубица Вуковић

УДК930.255:347.963(497.1)„1945/1992”

Савезно јавно тужилаштво
1945–1992 (1945–1992)
– установа и архивска грађа –
АПСТРАКТУМ: Teма рада је Историјска белешка фонда Савезно
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Историјат ствараоца фонда
Савезно јавно тужилаштво настало је и деловало још за време Другог
светског рата у облику иследних и истражних органа који су били саставни
део судова на ослобођеним територијама. Легитимитет је добило 3. фебруара
1945. када је Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије (АВНОЈ) и Председништво привремене Народне скупштине донело
Одлуку о оснивању и надлежности Јавног тужиоца Демократске Федеративне
Југославије (ДФЈ).1 Према чл. 1 наведеног закона Јавном тужиоцу ДФЈ поверава се: „Врховни надзор над тачним испуњавањем закона односно одлука са законском снагом од стране појединих службених особа, а исто тако и од стране
грађана Југославије”. Припадало му је право законске интервенције и жалбе
у сваком стадијуму поступка, а код правоснажних решења и одлука суда он је
имао право надзорне жалбе. Јавног тужиоца ДФЈ именовао је АВНОЈ.
Први Устав нове комунистичке земље: Федеративне Народне Републике Југославије донет 31. јануара 1946, осим промене власти и назива државе
доноси новине и за јавно тужилаштво, које постаје контролни орган Народне
скупштине.2 На основу Устава, ступио је на снагу 22. јула 1946. и први Закон
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Службени лист ДФЈ, бр. 4, 13. фебруар 1945.
Службени лист ФНРЈ, бр. 10, 1. фебруар 1946.
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о јавном тужиоштву3 са циљем заштите државног и друштвено-економског
уређења ФНРЈ и учвршћивања законитости. Основни задатак био је: да врши
надзор ради правилног испуњавања закона од стране свих министарстава, комисија и комитета Савезне владе и влада народних република, да предузима у
закону предвиђене радње код судова и управних органа ради заштите општенародне имовине и испуњавања државних привредних планова, заштите права и
на закону основних интереса државе, државних установа, предузећа и грађана
и да врши гоњење кривичних дела. Наведеним прописима одређен је и карактер јавног тужилаштва као самосталног правосудног и државног органа. Јавног тужиоца и заменике бирала је и разрешавала Народна скупштина ФНРЈ на
заједничкој седници оба дома, истовремено њима су одговарали за свој рад.
За период до 1950. године карактеристично је да су сви савезни органи,
установе и институције више пута мењали организацију и надлежност. Јавно
тужилаштво прошло је исти пут, поред тога овај државни орган функционисао је и по принципу субординације. Виши јавни тужиоци имали су право да
издају подређеним јавним тужиоцима упутства и наређења ради правилног
вршења службе. Упутства и наређења као и решења виших јавних тужилаца
била су обавезна за подређене. Јавне тужиоце народних република именовао
је и разрешавао Јавни тужилац ФНРЈ, исто тако и јавне тужиоце аутономних
покрајина, округа, градова и срезова именовао је и разрешавао јавни тужилац
републике уз потврду Јавног тужиоца ФНРЈ. Најзначајније средство којим је
располагао јавни тужилац у случају повреде закона био је захтев за заштиту
законитости. Могао је да га подигне против правоснажних одлука: Врховног
суда ФНРЈ, врховних судова народних република и аутономних покрајина и
министарстава, комисија и комитета Савезне и републичких влада у пословима из савезне надлежности.
Самоуправни период од почетка педесетих година прошлог века одликује планско управљање привредом и друштвом, што се одразило и на улогу
јавног тужилаштва. Дотадашња основна функција јавног тужилаштва – контрола и заштита законитости постаје обавеза свих државних, привредних и
самоуправних органа и грађана односно свих оних који учествују у примени
закона. Јавно тужилаштво више не врши надзор над испуњавањем привредних планова. Смањује се надлежност јавног тужилаштва, а поверава Јавном
правобранилаштву заступање имовинских интереса друштвено-политичких
заједница и радних организација.
Уставним законом о основама друштвеног и политичког уређења ФНРЈ
и савезним органима власти4 из 1953. године регулисане су настале промене
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Службени лист ФНРЈ, бр. 60, 26. јул 1946.
Службени лист ФНРЈ, бр. 3, 14. јануар 1953.
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у друштву и држави. Јавно тужиоштво ФНРЈ мења назив у Савезно јавно тужилаштво (под тим именом трајаће до укидања 1992. године) и постаје орган
управе. Савезног јавног тужиоца поставља и разрешава Савезно извршно веће (СИВ). Наведене промене изискивале су и нов закон о тужилаштву.
Други Закон о јавном тужилаштву ступио је на снагу 8. децембра 1954.5
По наведеном закону сада је основна функција тужилаштва – гоњење учинилаца кривичних дела и привредних преступа. Савезни јавни тужилац је самосталан и ради у оквиру и на основу закона, као и на основу смерница СИВ-а.
Правила о унутрашњој организацији и пословању јавних тужилаштава доноси Савезни јавни тужилац а верификује их СИВ.
После десетак година стабилности Устав Социјалистичке Федеративне
Југославије6 из 1963. доноси начелне промене у положају јавних тужилаштава што је и потврђено трећим Законом о јавном тужилаштву од 6. фебруара
1965.7 По њему јавно тужилаштво је самосталан правосудни орган који врши
кривично гоњење и предузима законом одређене мере и правна средства ради
јединствене примене закона и заштите законитости. Новина је да Савезног јавног тужиоца именује и разрешава Савезна скупштина а на предлог Савезног
извршног већа. Виши јавни тужилац има право и дужност да нижем јавном
тужиоцу даје обавезна упутства за његов рад. Закон о јавном тужилаштву разрађује уставне одредбе па у чл. 7 наводи: Савезни јавни тужилац обавештава
Савезну скупштину о проблемима примене савезних закона који се појављују у вршењу функције и раду Јавног тужилаштва; чл. 10: Радни људи у јавним
тужилаштвима имају право и дужност остваривања самоуправљања, сходно
прописима о самоуправљању у органима управе а у складу са функцијом и
овлашћењима јавног тужилаштва, учествује у одлучивању о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, расподели средстава добивених
за рад јавних тужилаштва, личним дохоцима, унапређењу рада и пословања;
чл. 11: Основно право и дужност Јавног тужилаштва јесте гоњење учинилаца
кривичних дела и привредних преступа.
Правилником о унутрашњој организацији и пословању јавних тужила8
штава из 1966. године регулисано је да општинска, окружна, покрајинска,
републичка и Савезно јавно тужилаштво својим општим актима самостално
уређују унутрашњу организацију у складу са функцијом и овлашћењима.
Свако јавно тужилаштво доноси програм и план свог рада, исто тако доноси
систематизацију радних места по врсти и броју тако да се обезбеди успешно
вршење послова.
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Службени лист ФНРЈ, бр. 51, 8. децембар 1954.
Службени лист СФРЈ, бр. 14, 10. април 1963.
Службени лист СФРЈ, бр. 7/1965.
Службени лист СФРЈ, бр. 29, 20. јул 1966.
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Уставни амандмани из 1967, 1968. и 1971. године9 доприносе даљој разградњи савезне управе, тако да су сад републике и покрајине одговорне за
спровођење послова и задатака из надлежности Федерације.
Последњи Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
од 21. фебруара 1974.10 ступањем на снагу представљао је крај за организацију федерације. Данас, са историјске дистанце, можемо констатовати да је
било пуно чинилаца за разградњу Југославије али да је Устав био пресудан,
својим одредбама легализовао је самоопредељење до отцепљења, што су неке републике и АП Косово искористиле у познатим догађајима. Устав прописује положај само Савезног јавног тужилаштва, а републике и покрајине
регулишу својим уставним законима сопствена јавна тужилаштва. Савезно
јавно тужилаштво је самосталан државни орган који врши функцију у оквиру права и дужности федерације, улаже правна средства за која је овлашћен
савезним законима у стварима за која је надлежан Савезни суд и врши друге
послове одређене Уставом и савезним законима. Именује га и разрешава дужности Скупштина СФРЈ којој он и одговара за свој рад.
После Устава, 26. априла 1974. проглашен је на седници Већа народа
и Друштвено-политичког већа нови Закон о Савезном јавном тужилаштву11
којим су дефинисане функције, организација, надлежност и овлашћења Савезног јавног тужиоца. Надлежности Савезног јавног тужиоца везане су за
рад Савезног суда, па у поступку пред Савезним судом улаже правна средства, присуствује седницама и претресима и предузима друге радње за које
је овлашћен. Пред Уставним судом предлаже поступак за оцену уставности и
законитости савезних прописа и самоуправних аката ако се то питање постави у њиховом раду. Савезни јавни тужилац приликом улагања захтева за заштиту законитости (најзначајнији правни лек против правоснажних судских
одлука) могао је да одложи односно прекине извршење судске одлуке којом
би наступиле штетне последице у случају повреде савезног закона или међународног уговора. У односу на републичка и покрајинска тужилаштва могао
је давати обавезна упутства и преузимати од истих кривично гоњење у стварима у којима их Федерација и савезни закони одређују као кривична дела и
привредне преступе.
После оружане сецесије бивших република створена је нова држава
Савезна Република Југославија 1992. године. То је довело до промена у територијалном и организационом саставу свих савезних органа. Савезно јавно
тужилаштво престаје да постоји. Наслеђује га Савезни државни тужилац који
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Службени лист СФРЈ, бр. 18, 24. април 1967; бр. 55, 30. децембар 1968.
Службени лист СФРЈ, бр. 9, 21. фебруар 1974.
Службени лист СФРЈ, бр. 21, 30. април 1974.
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траје до 2003. године, када је на место СР Југославије формирана Државна
заједница Србија и Црна Гора.
Савезно јавно тужилаштво у току свог постојања прошло је пут као и
држава којој је служио: на почетку јак централистички орган, па федерални
до конфедералног, који временом има све мање функција и надлежности да
их заштити. Кроз Савезно јавно тужилаштво можемо пратити шта је држави
и у ком времену био приоритет (нпр. после рата гонила је народне непријатеље, прописала обавезни откуп, вршила национализацију, конфискацију и експропријацију, хапсила ибеовце, противнике самоуправљања, националисте,
на хиљаде и десетина хиљада процесуираних предмета). Ипак, није успела
саму себе да сачува.
Аутентичне информације можемо наћи у монографији Савезног јавног
тужиоца Тридесет година јавнотужилачке организације за период 1945–
1975. године. Сам стваралац је обележавањем јубилеја детаљно описао кроз
реферате и дискусију учесника свој историјат, рад, организацију, надлежности, праксу, статистику у кривичним, парничним и управним поступцима.
Стање и значај грађе
За време свог постојања Савезно јавно тужилаштво створило је 179,80
м грађе – 1173 фасцикле и 278 административних књига (ради се о грађи коју
је Архив Југославије преузео, сам стваралац је издвајао непотребне списе)
за период 1945–1992. године. Наведена регистратурска грађа Савезног јавног тужилаштва преузимана је четири пута у Архиву. Први пут 1969. када је
примио укупно 627 фасцикли (100 м) заједно са 91 књигом евиденције (3 м)
за период 1948–1963.12 Други пут 1972. године,13 када је Архив примио 139
фасцикли (27,90 м), за период 1964–1966. Трећи пут 1980. године примљене
су 172 фасцикле (16,76 м) и 57 књига (1,16 м), за период 1945–1966. година.14
По престанку рада Савезног јавног тужилаштва 1992. године преузето је 235
фасцикли (27,80 м) и 139 књига евиденције (3,20 м) за период 1960–1990.15
У депоу СИВ-а II било је 16,10 м финансијско-материјалне документације Савезног јавног тужилаштва.16
Разграничена је грађа са фондом (778) Савезног државног тужиоца, где
се налазило 2 м, односно 20 фасцикли и 9 књига које су му биле неопходне
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АЈ-215, Досије фонда, примопредајни записник бр. 182/1, 24. јун 1969.
АЈ-215, Досије фонда, примопредајни записник бр. 187/1, 8. новембар 1972.
АЈ-215, Досије фонда, примопредајни записник бр. 570/1, 19. децембар 1980.
АЈ-215, Досије фонда, примопредајни записник бр. 319/1, 14. мај 1992.
АЈ-215, Досије фонда, попис финансијско-материјалне документације.
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за оперативни рад а припадале су Савезном јавном тужилаштву.17 Истовремено 12 књига евиденције које су заједничке за оба фонда придодате су фонду
Савезног државног тужиоца (нпр: Матична књига службеника 1945–1992,
1993–2003).
Грађа Савезног јавног тужилаштва издвајана је у више наврата. „Године 1951. уништена је општа архива по одлуци генералног секретара Владе
ФНРЈ, док је други део архиве – поверљива и строго поверљива – предат
Влади ФНРЈ, истом одлуком“.18 Савезно јавно тужилаштво упутило је 1968.
и 1972. године захтеве за издвајање регистратурског материјала. Архив је донео решења о образовању виших комисија.19 Међутим, нема решења којима
Архив Југославије одобрава Савезном јавном тужилаштву издвајање грађе
по захтевима из 1968. и 1972. године. Упоређујући попис грађе која је предложена за издвајање и грађе која је преузета 1969. и 1972. године, Архив није
одобрио издвајање већ је грађу преузео.
Савезно јавно тужилаштво донело је Листу категорија регистратурског
материјала са роковима чувања на коју је 21. децембра 1976. Архив Југославије дао сагласност. На основу Листе вршено је издвајање регистратурског
материјала коме је истекао рок чувања, по предвиђеном поступку. Укупно је
издвојено 132 м из периода 1951–1981. година.20 Савезни државни тужилац
је 2003. године као ималац грађе издвојио и део грађе која је настала радом
Савезног јавног тужилаштва. Издвојено је 30 м грађе из периода 1965–1999.
године, од које је већи део настао радом Савезног јавног тужиоца.21 Као безвредни регистратурски материјал издвојено је и 15 м финансијско-материјалне документације из периода 1965–1988. година.22
Поред Листе коју је сам стваралац саставио, приликом сређивања и
обраде фонда извршена је валоризација када је дефинитивно утврђено која
регистратурска грађа нема никакав значај за научне, јавноправне или приватноправне потребе па је предвиђена за уништење као безвредан материјал из
фонда. Укупно је за уништење издвојено 156,3 м регистатурске грађе.
Архивска грађа је у добром физичком стању, документа су на српском
али има и на осталим језицима југословенских народа и народности којима
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АЈ-778, Досије фонда, примопредајни записник, бр. 02-136/1, 4. март 2003.
АЈ-215, Досије фонда, записник о прегледу грађе, 5. април 1958.
АЈ-215, Досије фонда, решења о образовању виших комисија, бр. 03-248/2, 19. новембар 1968 и бр. 03-154/2, 26. септембар 1972.
АЈ-215, Досије фонда, бр. 05-21/3, 19. март 1980; бр. 02-636/3, 11. септембар 1982; бр.
02-265/3, 21. април 1983; бр. 02-436/3, 26. јул 1985.
АЈ-215, Досије фонда бр. 02-94/2, 20. фебруар 2003.
АЈ-215, Досије фонда, бр. 02-206/1, 16. мај 1994.
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су странке припадале, затим енглеском, немачком, руском, француском (потиче из међународне правне помоћи –екстрадиције и односа југословенског
са страним тужилаштвима) и другим језицима. У грађи се налазе оптужни
предлози, оптужнице, надзорне жалбе, захтеви за заштиту законитости, записници, информације, реферати, анализе, тумачења, упутства, уредбе, статути,
правна мишљења, пресуде, решења, статистички подаци, извештаји и друга
документа.
Приликом одређивања значаја документарне грађе неког фонда увек
имамо на уму положај који заузима у систему државне управе. Како је Савезно јавно тужилаштво заузимало хијерархијски прво место у правосуђу за
прокуратуру, то је и грађа створена за време његовог постојања представљала
за нижа тужилаштва обавезан извор и праксу које су се придржавали. За
научне и стручне радове, уопште за истраживаче биће најзначајнија архивска
грађа класификационих група: Државна тајна и Строго поверљива архива.
Ради се о кривичним предметима који су процесуирани и до сада нису били
доступни јавности а у вези су познатих личности и догађаја из новије историје. Поред ових података интересантна су документа у вези: тумачења, мишљења, ставова, извештаја и статистичких података о јавним тужилаштвима,
реферати са саветовања, стручне расправе, усвојени закључци, записници са
састанака, информације, одговори на делегатска питања, међународни односи југословенског са страним тужилаштвима итд. Сва ова архивска грађа даје
нам слику једног времена и приоритета заштите коју је држава спроводила.
Архивска грађа Савезног јавног тужилаштва има следеће класификационе групе: 1. Државна тајна; 2. Строго поверљива архива; 3. Поверљива
архива; 4. Општа администрација; 5. Кривични предмети; 6. Грађански
предмети; 7. Управни предмети; 8. Финансијско-материјална документација;
9. Персонална документа; 10. Књиге евиденције.
Граничне године фонда и архивске грађе су 1945–1992. Након архивистичке обраде и сређивања, укупна количина архивске грађе износи 33,5 метара, односно 188 фасцикли (23,5 метара) са 183 јединице описа и 304 књиге
евиденције (10 метара). Као информативно средство урађен је сумарно-аналитички инвентар.

