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Државно веће тужилаца је данас, 15. јуна 2021 године, одржало Трећу редовну седницу 

Већа, на којој је разматрало приговоре три подносиоца пријаве на конкурс за избор 

Републичког јавног тужиоца, те је разматрало и утврђивање листе кандидата за избор 

Републичког јавног тужиоца.  

 

Седници већа није присуствовала председница Већа и Републички јавни тужилац 

Загорка Доловац, с обзиром да је сматрала да на основу Пословника о раду Већа 

постоје разлози за њено изузеће у расправи и одлучивању на данашњој седници, што је 

био случај и на свим претходним седницама када је одлучивано о стварима које се тичу 

ње. 

 

Након разматрања и дискусије поводом приговора, Веће је једногласно донело одлуку 

да се поднети приговори одбију као неосновани, с обзиром да Светлана Текић и 

Миодраг Мали нису испунили опште услове за избор који су објављени у огласу за 

пријаву потенцијалних кандидата, док је пријава Драгане Обреновић била 

неблаговремена. 

 

Након спроведеног поступка за избор кандидата, Државно веће тужилаца је 

једногласно донело одлуку да се утврди ранг листа, након чега је, имајући у виду да су 

испуњене све процесне претпоставке, једногласно утврђена коначна ранг листа 

кандидата и донета одлука о предлогу кандидата за Републичког јавног тужиоца тако 

што је Загорка Доловац предложена Влади Републике Србије за обављање ове 

јавнотужилачке функције, а ради доношења даље одлуке о предлагању кандидата 

Народној скупштини Републике Србије. 

 

Државно веће тужилаца жели посебно да наведе, а ради отклањања било каквих сумњи 

и негативних медијских објава у вези спроведеног поступка, да је избор кандидата у 

потпуности спроведен у складу са важећим законским и подзаконским актима и да је у 

потпуности био отворен у складу са важећим правилима, при чему је Веће о свим 

предузетим корацима без одлагања обавештавало јавност. Овим је, са становишта 

Државног већа тужилаца, његова улога у поступку избора Републичког јавног тужиоца 

завршена. 


