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Савезни државни тужилац 1992–2003 (1989–2003)
– установа и архивска грађа –
АПСТРАКТУМ: Рад представља Историјску белешку насталу
након архивистичке обраде фонда Савезни државни тужилац АЈ
(778). Заснован је на архивској грађи Савезног државног тужиоца
и чини саставни део информативног средства. Рад даје информације о настанку, надлежности, организацији, раду и значају архивске грађе Савезног државног тужиоца као и о последицама
распада Југославије на правосудни систем земље.
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***

Орган Савезни државни тужилац настао је и деловао у историјском
периоду постојања Савезне Републике Југославије, која сем имена фактички није имала ништа заједничко ни са Краљевином СХС/Југославијом
(1918–1941) ни са Социјалистичком Федеративном Републиком Југославијом
(1945–1991).
Након оружане сецесије прво република Словеније и Хрватске, затим
одвајања Македоније у лето 1991. и на крају Босне и Херцеговине априла
1992. од Југославије, држава је сведена на двочлану федерацију под именом
Савезна Република Југославија (СРЈ).1 Нови територијални оквир, као и званично укидање социјалистичког друштвеног уређења насталог после Другог
светског рата, условили су прерасподелу надлежности између чланица нове
федерације и њихових заједничких органа на нивоу савезне државе. Процес
којим су социјалистичке републике све више преузимале од Федерације надлежности и послове био је при крају. Стварањем Савезне Републике Југославије тај процес је убрзан. Неким савезним установама надлежност је додатно
смањена, неке су укинуте или су претрпеле велике организационе промене.
Једна од таквих је Савезно јавно тужилаштво2 (архивски фонд АЈ (215), које
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Службене новине СРЈ, 27. април 1992, Одлука о проглашењу Устава Савезне Републике Југославије.
Службени лист ДФЈ, бр. 4, 13. фебруар 1945.
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је установљено 1945. Постојало је до 1992. када му је 11. августа промењен
назив у Савезни државни тужилац, који је као правни наследник наставио
рад до укидања 2003.
Законом о Савезном државном тужиоцу од 11. августа 1992. регулисане су новонастале измене, као и надлежност и овлашћења истог. Према наведеном закону Савезни државни тужилац (СДТ) је самосталан државни орган
који гони учиниоце кривичних и других законом одређених кажњивих дела и
улаже правна средства ради заштите уставности и законитости. Поред ових
основних задатака имао је обавезу да обавештава Савезну скупштину о стању
криминалитета као последици вршења кривичних дела прописаних савезним
законом и другим уоченим проблемима и појавама. Савезни државни тужилац је своја овлашћења остваривао кроз: састанке са тужиоцима република
чланица, заузимањем заједничких ставова и питања од значаја за примену
савезних закона, састављањем статистичких прегледа о степену криминалитета у земљи, давањем обавезних упутства итд. Приликом предузимања мера
у вези са откривањем кривичних дела и проналажењем учинилаца јавна тужилаштва су посебно сарађивала са судовима, органима унутрашњих послова и другим државним органима од којих су захтевали да им доставе списе и
обавештења.
Послови у Савезном државном тужилаштву били су подељени у два
одељења – кривично и грађанско-управно, у оквиру којих су се водили кривични, грађански и управни поступци. Проблем је био у томе што је, на пример, у кривичном одељењу већина противправних дела била регулисана републичким прописима. Чак су и противправна дела која су била регулисана
савезним законодавством, решавала републичка тужилаштва. Она су, истина,
могла препустити Савезном државном тужиоцу поступање по њима, али се
у пракси функција СДТ-а свела само на покретање поступака за заштиту законитости.
Мада је законом било предвиђено да се избор тужиоца изврши најкасније до 30. септембра, а да се до 31. децембра 1992. донесе акт о организацији стручне службе то се десило тек 16. јула 1993. када је за савезног државног
тужиоца изабран мр Миломир Јаковљевић, а 1994. године изабрано је двоје
од предвиђена четири заменика државног тужиоца. У том периоду постојао
је известан interregnum, то јест стање државе у коме нова власт није преузела
све функције старе власти, није била самостална и међународно призната,
што се преносило на све њене органе, установе и организације.
Као правни наследник Савезни државни тужилац добио је и предмете
који су започети а нису били завршени за време постојања Савезног јавног тужилаштва. Те предмете Савезни државни тужилац вратио је републичким тужилаштвима из којих су потицали, онима које више нису биле чланице СРЈ.
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На јубиларном састанку републичких тужилаца Србије и Црне Горе
у Савезном државном тужилаштву, одржаном 13. фебруара 1995. поводом
прославе 50 година јавнотужилачке организације Југославије, донета је Одлука да се одреди нови дан тужилачке организације. Савезни државни тужилац је том приликом истакао да тужилаштво има дубље корене од 50 година
и да постоји од времена када су српски и црногорски народ стварали своје
модерне државе. Истовремено формирана је комисија која је требало да уз
сарадњу установа као што су академије наука Србије и Црне Горе и архиви
прикупи податке о настанку и развоју тужилаштва на простору Југославије
и на основу тога одреди нови дан тужилачке организације,3 као и да се поводом тога објави једна или више монографија. Та иницијатива, међутим, није
заживела.
Почетком 2003. године запослени у СДТ-у знали су да је питање дана када ће према Закону о спровођењу Уставне повеље престати да постоји
Савезни државни тужилац, који је у том тренутку имао пет запослених и заступника државног тужиоца Станишу Радака. Претходно, крајем 2002. године шест радника је на основу одлуке Савезне владе на седници 14. октобра
2002. искористило право на отпремнину у износу од 24 плате и раскинуло
радни однос. То исто је требало да искористи и преосталих пет запослених
али је њима захтев одбијен, јер је то фактички значило гашење установе и
пре него што је ступила на снагу Уставна повеља. Мада се Станиша Радак
више пута обраћао Савезној скупштини по том питању, остављен је по један
радник из сваке области рада: секретар, саветник, аналитичар, уписничар Савезног државног тужиоца и стенодактилограф.4
Нова промена постојеће државе одиграла се почетком 2003. године када
је Савезна Република Југославија претворена у Државну заједницу Србија и
Црна Гора, а њене надлежности биле одређене Уставном повељом и Законом
о спровођењу Уставне повеље. Према Уставној повељи престао је да постоји
Савезни државни тужилац и све његове послове од 5. фебруара 2003. преузела су државна тужилаштва Србије и Црне Горе. У том тренутку код Савезног
државног тужиоца се налазио знатан број незавршених предмета. Распоређени су на следећи начин: део списа уступљен је републикама, део враћен
судовима, а део је окончан због гашења функције и престанка надлежности.
Остала документација која је сачувана предата је Архиву Југославије, коме је
пре тога архивска грађа последњи пут прослеђена 1988. године.5
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Архив Југославије (АЈ), фонд 778, Савезни државни тужилац, А 4/95, Белешка са састанка одржаног 13–14. фебруара 1995.
АЈ, 778, А 3/02, 28. јануар 2003.
АЈ, 778, А 4/03, 31. јануар 2003.
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Регистратурска грађа Савезног државног тужиоца у два наврата је примљена у Архив Југославије. Први пут заједно са делом грађе Савезног јавног
тужилаштва које више није постојало, а његова грађа није била предата до
1992. године.6 Тада је преузето 235 фасцикли (27,80 м) и 139 књига евиденције. Друго преузимање десило се после престанка рада Савезног државног
тужиоца када је у Архиву Југославије извршена примопредаја 135 фасцикли
(16 м) и 49 књига евиденције за период 1948–2003. године. Савезни државни
тужилац је као ималац грађе издвојио око 30 м безвредне регистратурске грађе из периода 1965–1999. године од чега је већи део настао радом Савезног
јавног тужилаштва.7 Треба споменути да су предмети који су потицали из република које нису ушле у састав СР Југославије враћени њима.8 У Архиву
Југославије извршено је разграничење грађе Савезног јавног тужилаштва од
грађе Савезног државног тужиоца. Ради се о 20 фасцикли, 9 књига евиденције
и 12 заједничких књига евиденције. Наведене фасцикле биле су неопходне за
оперативни рад Савезног државног тужиоца, од тренутка када он више није
постојао враћене су ствараоцу СЈТ-у као и 9 књига евиденције (уписници и регистри Ктз и Гт 1989–1991). Књиге евиденције које су заједничке за оба фонда
припале су СДТ-у (нпр. Матична књига запослених 1945–1992, 1992–2003),
иако је евиденцију почело да води Савезно јавно тужилаштво. Приликом сређивања и обраде извршена је валоризација и као безвредни регистратурски
материјал издвојена је грађа која нема никакав значај за научне, јавноправне
или приватноправне потребе у укупној количини од 9,5 м за уништење.
Грађа је у физички добром стању. Писана је већином на српском језику, али има и докумената на словеначком, македонском, енглеском, руском,
немачком, бугарском и другим језицима (потичу из преписке са републичким
тужилаштвима, међународне сарадње СДТ-а и међународне правне помоћи
са страним тужилаштвима).
Грађа је углавном оригинална, мада има и знатан број оверених преписа и неоверених копија. У грађи се налазе следеће врсте докумената: захтеви
за заштиту законитости, оптужни предлози, оптужнице, пресуде, записници,
информације, анализе, реферати, тумачења, правни прописи (закони, уредбе,
решења, упутства, правилници, наредбе, укази) статути, правна мишљења,
криминалистичка вештачења, статистички подаци, извештаји, финансијски
подаци и друго.
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АЈ, фонд 215, Савезно јавно тужилаштво, Досије фонда, примопредајни записник 02–
31971, 14. мај 1992; АЈ, 778, Досије фонда, примопредајни записник бр. 02–136/1, 4.
март 2003.
АЈ, 215, Досије фонда бр. 02–94/2, 20. фебруар 2003.
Службени лист СРЈ, 27/1992, члан 26 Закона о СДТ-у.
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Узимајући у обзир делатност и надлежност ствараоца фонда, садржај и
врсту грађе, начин настанка, евидентирања и архивирања, стање и комплетност, приликом сређивања и обраде примењен је принцип слободне провенијенције – облик функције и делатности ствараоца фонда.
Архивска грађа Савезног државног тужиоца класификована је на следеће групе:
1. Државна тајна, строго поверљива и поверљива архива
2. Општа администрација
3. Кривични предмети
4. Грађански предмети
5. Управни предмети
6. Финансијска документа
7. Персонална документа
8. Књиге евиденције.
Историјска вредност грађе Савезног државног тужиоца, иако је тај орган постојао у једном по земљу изузетно драматичном времену, није велика.
Ипак, она даје одређену слику о развоју тужилачке организације и правосудног система у последњем периоду постојања југословенске државе. Најзанимљивија архивска грађа у фонду за истраживаче, научне и стручне раднике
јесте: политички процеси (странке су познати политички и ратни носиоци
власти), међународна сарадња и правна помоћ, годишњи прегледи рада јавних тужилаштава у СР Југославији у којима су дати општи подаци о поступању тужилаштава и стању у појединим областима криминала са обимним статистичким подацима, као и лична документа учесника у овим процесима.
Граничне године фонда су 1992–2003, а архивске грађе 1989–2003.
Укупна количина архивске грађе је 3,2 м, односно 24 фасцикле са 29 јединицом описа и 4 фасцикле које ће након законског рока бити издвојене као
безвредни регистратурски материјал (3 фасцикле платних спискова и 1 фасцикла персоналних докумената) и 40 књига евиденције.
Као информативно средство урађен је сумарно-аналитички инвентар. Сигнатура архивске грађе фонда садржи ознаке Архива Југославије (АЈ),
број фонда (778), број фасцикле и јединице описа.

