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„Службени гласник РС”, брoj 117/21 од 3. децембра 2021. године 

         

На основу члана 75. став 3. Закона о јавном тужилаштву („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - др. закон, 101/11, 38/12 - УС, 121/12, 

101/13, 111/14 – УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – УС) и члана 13. став 1. алинеја трећа 

Закона о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 

88/11 и 106/15),  

 

Државно веће тужилаца, на седници одржаноj 2. децембра 2021.                    

године, донело је 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 

 

 

I 

 

 

За заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у 

Београду бирају се: 

 

1. Дмитровић Јована, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном 

тужилаштву у Београду, 

2. Јелић Бојан, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву 

у Београду, 

3. Николић Марија, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном 

тужилаштву у Београду. 

 

За заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у 

Београду бирajу се: 

 

1. Пејчић Наташа, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном 

тужилаштву у Београду, 

2. Ускоковић Никола, заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном 

тужилаштву у Београду. 

  

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу 

бира се: 

 

1. Радојичић Катарина, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Обреновцу. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу 

бира се: 

 

1. Живојиновић Јелена, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Лазаревцу. 
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За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву бира 

се: 

 

1. Мирковић Милош, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Ваљеву. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу бира 

се: 

 

1. Николић Војислава, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Вршцу. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду 

бира се: 

 

1. Карлаварис Татјана, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Новом Саду. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у  Бечеју бира 

се: 

 

1.  Видојевић Јелена, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Бечеју. 

 

 За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору бира 

се: 

 

1. Мирјанић Зорица, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Сомбору. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици 

бира се: 

 

1. Маравић Бојана, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Суботици. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу 

бира се: 

 

1. Кнежевић Иван, заменик јавног тужиоца у Основном јанвом тужилаштву у 

Крагујевцу. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу 

бира се: 

 

1. Лазовић Александар, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Пожаревцу. 
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За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Брусу бира 

се: 

 

1. Радичевић Раде, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Брусу. 

 

       За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину бира 

се: 

 

      1. Павловић Драгана, заменик јавног тужиоца у Основном јавном  тужилаштву    

у Параћину. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу бира 

се: 

 

1. Недељковић Ивана, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

 у Деспотовцу. 

 

   За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару бира 

се: 

 

      1. Дедеић Мухедин, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Новом Пазару. 

 

    За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу бира 

се: 

 

      1. Динић Јанко, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Алексинцу. 

 

      За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару бира се: 

 

      1. Димитријевић Немања, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Зајечару. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу бира се: 

 

      1. Грбушић Тања, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Нишу. 

 

      За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији 

бира се: 

     

      1. Милосављевић Биљана, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Куршумлији. 
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II 

 

 

 Заменик јавног тужиоца ступа на функцију на свечаној седници у јавном 

тужилаштву за које је изабран. 

Сматра се да заменик јавног тужиоца није изабран ако без оправданог 

разлога не ступи на функцију у року од 30 дана од дана избора на функцију, о чему 

одлуку доноси Републички јавни тужилац. 

 

III 

 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној 7. децембра 

2018. године („Службени гласник Републике Србије”, број 95/18 од 8. децембра 

2018. године) донела је одлуку о првом избору за заменика јавног тужиоца, у 

трајању од три године. 

 

 Закон о јавном тужилаштву у члану 75. став 3. прописује да Државно веће 

тужилаца бира заменике јавних тужилаца за трајно обављање функције, у истом 

или другом јавном тужилаштву.  

 

 На основу члана 13. став 1. алинеја трећа Закона о Државном већу тужилаца, 

Државно веће бира заменике јавних тужилаца за трајно обављање функције 

заменика јавног тужиоца. 

 

Сагласно Правилнику о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних 

тужилаца и заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 58/14 од 3. 

јуна 2014. године), а на основу одлуке Државног већа тужилаца, А бр. 832/21 од 12. 

новембра 2021. године, о ванредном вредновању рада заменика јавних тужилаца 

који су први пут изабрани на функцију одлуком Народне скупштине Републике 

Србије, Државно веће тужилаца обратило се надлежним јавним тужилаштвима 

ради достављања одлука о ванредном вредновању рада заменика јавних тужилаца и 

њиховог избора за трајно обављање функције. 

 

Државно веће тужилаца, на седници која је одржана 2. децембра 2021. 

године, изабрало је заменике јавних тужилаца за трајно обављање функције 

заменика јавног тужиоца.     

 

За заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у 

Београду бира се Дмитровић Јована, заменик јавног тужиоца у Првом 

основном јавном тужилаштву у Београду. 
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На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Првом 

основном јавном тужилаштву у Београду, донео је одлуку А бр. 246/21 од 

22.11.2021. године, по којој је заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном 

тужилаштву у Београду, Дмитровић Јована, добила оцену „изузетно успешно 

обавља јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Дмитровић Јовани, 

дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у 

Београду бира се Јелић Бојан, заменик јавног тужиоца у Првом основном 

јавном тужилаштву у Београду. 

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Првом 

основном јавном тужилаштву у Београду, донео је одлуку А бр. 247/21 од 

22.11.2021. године, по којој је заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном 

тужилаштву у Београду, Јелић Бојан, добио оцену „изузетно успешно обавља 

јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Јелић Бојану, дао је 

позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у 

Београду бира се Николић Марија, заменик јавног тужиоца у Првом основном 

јавном тужилаштву у Београду. 

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Првом 

основном јавном тужилаштву у Београду, донео је одлуку А бр. 248/21 од 

22.11.2021. године, по којој је заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном 

тужилаштву у Београду, Николић Марија, добила оцену „изузетно успешно обавља 

јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Николић Марији, 

дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у 

Београду бира се Пејчић Наташа, заменик јавног тужиоца у Другом основном 

јавном тужилаштву у Београду. 

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Другом 

основном јавном тужилаштву у Београду, донео је одлуку А.бр. 372/21 од 

16.11.2021. године, по којој је заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном 
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тужилаштву у Београду, Пејчић Наташа, добила оцену „изузетно успешно обавља 

јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Пејчић Наташи, дао 

је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у 

Београду бира се Ускоковић Никола, заменик јавног тужиоца у Другом 

основном јавном тужилаштву у Београду. 

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Другом 

основном јавном тужилаштву у Београду, донео је одлуку А.бр. 372/21 од 

16.11.2021. године, по којој је заменик јавног тужиоца у Другом основном јавном 

тужилаштву у Београду, Ускоковић Никола, добио оцену „изузетно успешно 

обавља јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Ускоковић Николи, 

дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Обреновцу бира се Радојичић Катарина, заменик јавног тужиоца у Основном 

јавном тужилаштву у  Обреновцу. 

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву у Обреновцу, донео је одлуку А број 363/21 од 16.11.2021. 

године, по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Обреновцу, Радојичић Катарина, добила оцену „изузетно успешно обавља 

јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Радојичић 

Катарини, дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Лазаревцу бира се Живојиновић Јелена, заменик јавног тужиоца у Основном 

јавном тужилаштву у Лазаревцу. 

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву у Лазаревцу, донео је одлуку А број 421/21 од 15.11.2021. 

године, по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Лазаревцу, Живојиновић Јелена, добила оцену „изузетно успешно обавља 

јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Живојиновић 

Јелени, дао је позитивну оцену. 
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За заменика јавног тужиоца у Oсновном јавном тужилаштву у Ваљеву 

бира се Мирковић Милош, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Ваљеву. 

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву у Ваљеву, донео је одлуку А.бр. 571/2021 од 19.11.2021. 

године, по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Ваљеву, Мирковић Милош, добио оцену „изузетно успешно обавља 

јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Мирковић Милошу, 

дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу 

бира се Николић Војислава, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Вршцу.  

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, руководилац органа у  

Основном јавном тужилаштву у Вршцу, донео је одлуку П-137/2021 од 19.11.2021. 

године, по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Вршцу, Николић Војислава, добила оцену „изузетно успешно обавља 

јавнотужилачку функцију”.  

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Николић Војислави, 

дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Oсновном јавном тужилаштву у Новом 

Саду бира се Карлаварис Татјана, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Новом Саду. 

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву у Новом Саду, донео је одлуку А 54/21 од 17.11.2021. године, 

по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, 

Карлаварис Татјана, добила оцену „изузетно успешно обавља јавнотужилачку 

функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Карлаварис 

Татјани, дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју 

бира се Видојевић Јелена, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Бечеју.  
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На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, руководилац органа у Основном 

јавном тужилаштву у Бечеју, донео је одлуку А 161/21 од 19.11.2021. године, по 

којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју, 

Видојевић Јелена, добила оцену „изузетно успешно обавља јавнотужилачку 

функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Видојевић Јелени, 

дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору 

бира се Мирјанић Зорица, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Сомбору.  

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву у Сомбору, донео је одлуку A 159/21 од 19.11.2021. године, по 

којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору, 

Мирјанић Зорица, добилa оцену „изузетно успешно обавља јавнотужилачку 

функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Мирјанић Зорици, 

дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Суботици бира се Маравић Бојана, заменик јавног тужиоца у Основном 

јавном тужилаштву у Суботици.  

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву Суботици, донео је одлуку А 182/21 од 17.11.2021. године, по 

којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву Суботици, 

Маравић Бојана, добила оцену „изузетно успешно обавља јавнотужилачку 

функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Маравић Бојани, 

дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Крагујевцу бира се Кнежевић Иван, заменик јавног тужиоца у Основном 

јавном тужилаштву у Крагујевцу.  

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву у Крагујевцу, донео је одлуку А бр. 280/21 од 17.11.2021. 

године, по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 
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Крагујевцу, Кнежевић Иван, добио оцену „изузетно успешно обавља 

јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Кнежевић Ивану, 

дао је позитивну оцену. 

 

`За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Пожаревцу бира се Лазовић Александар, заменик јавног тужиоца у Основном 

јавном тужилаштву у Пожаревцу.  

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилацa, јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву у  Пожаревцу, донео је одлуку А-246/21 од  18.11.2021. године, 

по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу, 

Лазовић Александар, добио оцену „изузетно успешно обавља јавнотужилачку 

функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Лазовић 

Александру, дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Брусу 

бира се Радичевић Раде, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Брусу.  

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, руководилац органа у Основном 

јавном тужилаштву у Брусу, донео је одлуку А број  366/21 од 18.11.2021. године, 

по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Брусу, 

Радичевић Раде, добио оцену „изузетно успешно обавља јавнотужилачку 

функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Радичевић Радету, 

дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Параћину бира се Павловић Драгана, заменик јавног тужиоца у Основном 

јавном тужилаштву у Параћину.  

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву у Параћину, донео је одлуку А бр. 466/21 од 22.11.2021. године, 

по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину, 

Павловић Драгана, добила оцену „изузетно успешно обавља јавнотужилачку 

функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Павловић Драгани, 

дао је позитивну оцену. 
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За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Деспотовцу бира се Недељковић Ивана, заменик јавног тужиоца у Основном 

јавном тужилаштву у Деспотовцу.  

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву у Деспотовцу, донео је одлуку А.бр. 126/21 од 17.11.2021. 

године, по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Деспотовцу, Недељковић Ивана, добила оцену „изузетно успешно обавља 

јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Недељковић Ивани, 

дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом 

Пазару бира се Дедеић Мухедин, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Новом Пазару.  

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, руководилац органа у Основном 

јавном тужилаштву у Новом Пазару, донео је одлуку А бр. 302/21 од 18.11.2021. 

године, по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Новом Пазару, Дедеић Мухедин, добио оцену „изузетно успешно обавља 

јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Дедеић Мухедину, 

дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Алексинцу бира се Динић Јанко, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Алексинцу.  

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву у Алексинцу, донео је одлуку  A бр. 693/21 од 19.11.2021. 

године, по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Алексинцу, Динић Јанко, добио оцену „изузетно успешно обавља јавнотужилачку 

функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Динић Јанку, дао је 

позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару 

бира се Димитријевић Немања, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Зајечару.  
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На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву у Зајечару, донео је одлуку П.бр. 81/21 од 17.11.2021. године, 

по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару, 

Димитријевић Немања, добио оцену „изузетно успешно обавља јавнотужилачку 

функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Димитријевић 

Немањи, дао је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу 

бира се Грбушић Тања, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Нишу.  

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца,  јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву у Нишу, донео је одлуку А бр. 315/21 од 18.11.2021. године, по 

којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу, Грбушић 

Тања, добила оцену „изузетно успешно обавља јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Грбушић Тањи, дао 

је позитивну оцену. 

 

За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Куршумлији бира се Милосављевић Биљана, заменик јавног тужиоца у 

Основном јавном тужилаштву у Куршумлији.  

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца,  јавни тужилац у Основном 

јавном тужилаштву у Куршумлији, донео је одлуку А бр. 161/21 од 18.11.2021. 

године, по којој је заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Куршумлији, Милосављевић Биљана, добила оцену „изузетно успешно обавља 

јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум јавног тужилаштва заменику јавног тужиоца, Милосављевић 

Биљани, дао је позитивну оцену. 

 

А број 852/21  

У Београду, 2. децембра 2021. године         

                                         

 

   ПРЕДСЕДНИК 

                ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

                                                                                   Загорка Доловац, с.р. 


