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        РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                      

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА 

            ул. Ресавска бр. 42 

               11000 Београд 

 

А бр. 173/22 

18.4.2022. године 

Б е о г р а д 

 

 

            На основу члана 75. став 4. Закона о јавном тужилаштву („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – одлука 

УС, 121/12, 101/13, 111/14 – одлука УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – одлука УС), члана 

13. став 1. алинеја четврта Закона о Државном већу тужилаца („Службени гласник 

РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15) и члана 62. Пословника о раду Државног 

већа тужилаца („Службени гласник Републике Србије”, бр. 29/17, 46/17 и 39/21),   

 

Државно веће тужилаца, на седници одржаној 18. априла 2022. године, 

донело је   

  

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 

 

I 

 

За заменика Републичког јавног тужиоца бирају се: 

 

1. Наташа Кривокапић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном 

 тужилаштву у Београду, 

 2.   Татјана Лагумџија, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву 

 у Новом Саду. 

 

II 

 

 Изабрани заменик јавног тужиоца ступа на функцију на свечаној седници у 

јавном тужилаштву за које је изабран, најкасније у року од 30 дана од дана избора.  

 

III 

 

 Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет 

презентацији Државног већа тужилаца. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Државно веће тужилаца, објавило је оглас за избор заменика Републичког 

јавног тужиоца у „Службеном гласнику РС”, број 120/21 од 10. децембра 2021. 

године, у складу са одредбама чл. 78. и 79. Закона о јавном тужилаштву. 

 

 Поступак утврђивања стручности, оспособљености и достојности кандидата, 

спроведен је у складу са члановима 52. до 58. Пословника о раду Државног већа 

тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 29/17, 46/17 и 39/21).  

 

 Државно веће тужилаца, на седници која је одржана 29. децембра 2021. 

године, донело је Одлуку о образовању Комисије за обављање разговора са 

кандидатима који су конкурисали на место за избор заменика Републичког јавног 

тужиоца. 

 

 Након обављеног разговора са кандидатима за избор заменика Републичког 

јавног тужиоца, Комисија је оценила кандидате у складу са одредбама члана 13. 

Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке 

функције.  

 

 На основу обављеног разговора састављен је записник, на обрасцу који је 

прописало Веће, сви чланови комисије који су учествовали у разговору, дали су 

своје мишљење и појединачну оцену за сваког кандидата. 

  

 Државно веће тужилаца, на седници одржаној 2. марта 2022. године, 

утврдило је ранг листе кандидата за избор заменика Републичког јавног тужиоца и 

објавило их на интернет презентацији Већа. Ранг листе кандидата сачињене су у 

складу са одредбама члана 55. Пословника о раду Државног већа тужилаца, тако 

што су као прворангирани кандидати уписани кандидати са највишом оценом, а као 

последње рангирани кандидати са најнижом оценом, док су кандидати са истом 

оценом уписивани по азбучном редоследу презимена и имена.  

 

 У складу са одредбама члана 56. Пословника о раду Државног већа 

тужилаца кандидати су имали право приговора на ранг листу.  

 

 На објављене ранг листе није било приговора. 

 

 Државно веће тужилаца утврдило је коначне ранг листе кандидата за избор 

заменика Републичког јавног тужиоца. 

 

 На седници одржаној 18. априла 2022. године, Државно веће тужилаца је, на 

основу коначне ранг листе и предлога Комисије за обављање разговора са 
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кандидатима, изабрало за заменика Републичког јавног тужиоца кандидате који су 

у највишем степену испунили критеријуме на основу којих се утврђује стручност, 

оспособљеност и достојност. 

 

 На основу наведеног, Државно веће тужилаца изабрало је следеће 

кандидате: 

 

За заменика Републичког јавног тужиоца бирају се: 

 

 1. Наташа Кривокапић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном 

 тужилаштву у Београду. 

 

На основу члана 52. Правилника о критеријумима и мерилима вредновања 

рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 

58/14), в.ф. јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду, донео је 

Одлуку о вредновању рада, А бр. 10/21 од 1. априла 2021. године, по којој је 

Наташа Кривокапић, која је тада обављала функцију јавног тужиоца у Вишем 

јавном тужилаштву у Београду, добила оцену „изузетно успешно обавља 

јавнотужилачку функцију”. 

 

Колегијум овог тужилаштва, Наташи Кривокапић дао је позитивну оцену. 

 

Комисија за обављање разговора са кандидатима, утврдила је да Наташа 

Кривокапић поседује највиши ниво вештине комуникације, спремности за 

обављање јавнотужилачке функције и професионалног интегритета, због чега је 

оцењена са максималних 20 бодова.  

 

 2. Татјана Лагумџија, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву 

 у Новом Саду. 

 

На основу члана 24. ст. 2, 3, 4. и 5. Правилника о критеријумима и мерилима за 

оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку 

предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције („Службени гласник РС”, 

бр. 43/15 и 80/16 – др. правилник), Комисија за оцену стручности и 

оспособљености кандидата из Републичког јавног тужилаштва, донела је Одлуку о 

вредновању рада, А бр. 114/22 од 27. јануара 2022. године, по којој је заменик 

јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, упућена у Републичко 

јавно тужилаштво, добила оцену „изузетно успешно обавља јавнотужилачку 

функцију”. 

 

Комисија за обављање разговора са кандидатима, утврдила је да Татјана 

Лагумџија поседује највиши ниво вештине комуникације, спремности за обављање 

јавнотужилачке функције и професионалног интегритета, због чега је оцењена са 

максималних 20 бодова.   

 



4 

 

Изабрани кандидати остварили су максималане оцене вредновања рада и оцене 

вредновања разговора, при чему је Државно веће тужилаца оценило да су изабрани 

кандидати у највишем степену остварили критеријуме за избор у Републичко јавно 

тужилаштво. 

 

 

              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 ДРЖАВНОГ ВЕЋА  ТУЖИЛАЦА 

              Загорка  Доловац 

 


