
                      
        РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА 

            ул. Ресавска бр. 42 

               11000 Београд 

 

А бр. 8/23 

16.1.2023. године 

Б е о г р а д 

 

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

(„Службени гласник РС”, бр. 115/08, 101/10, 88/11 и 106/15), члана 74. 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, 63/16 – одлука УС) и члана 63. Пословника о раду Државног већа 

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

 

Државно веће тужилаца, на седници одржаној 16. јануара 2023. године, донело је 

 

 

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР НА ФУНКЦИЈУ 

ЈАВНОГ ТУЖИОЦА  

 

За јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу бира се: 

 

1.  Тасић Небојша, в.ф. јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у 

Нишу. 

 

За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду бира се: 

 

1. Лепотић Бранислав, в.ф. јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у 

Новом Саду.  

 

За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину бира се: 

 

1. Миглински Борислав, в.ф. јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у 

Зрењанину.  

 

За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици 

бира се: 

 

1. Филиповић Мирослав, в.ф. јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву 

у Сремској Митровици.  

 



За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини бира се: 

 

1. Јовановић Миша, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у 

Јагодини. 

 

За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу бира се: 

 

1. Рупар Драган, в.ф. јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у 

Пожаревцу. 

 

За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу бира се: 

 

1. Златановић Јанковић Љиљана, в.ф. јавног тужиоца у Вишем јавном 

тужилаштву у Лесковцу. 

 

За јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зајечару бира се: 

 

1. Цановић Миодраг, в.ф. јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у 

Зајечару. 

 

За јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду 

бира се: 

 

1.  Стојиљковић Поморишки Ивана, в.ф. јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Панчеву. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу бира се: 

 

1. Петровић Весна, в.ф. јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Лазаревцу. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву бира се: 

 

1. Гаљак Николић Марија, в.ф. јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Смедереву. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву бира се: 

 

1. Стојиљковић Поморишки Ивана, в.ф. јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Панчеву. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Кикинди бира се: 

 

1. Миљановић Марко, в.ф. јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Кикинди. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лозници бира се: 

 



1. Тешић Маричић Бојана, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Лозници. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Јагодини бира се: 

 

1. Тодоровић Марјан, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Јагодини. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Брусу бира се: 

 

1. Михајловић Милан, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Брусу. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Трстенику бира се: 

 

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

у Трстенику. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку бира се: 

 

1. Лазовић Јасмина, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Чачку. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању бира се: 

 

1. Петковић Милица, в.ф. јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Врању. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лебану бира се: 

 

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

у Лебану. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бору бира се: 

 

1. Лукић Сталетовић Славица, в.ф. јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Бору. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пироту бира се: 

 

1. Пешић Марија, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Пироту. 

 

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Прокупљу бира се: 

 

1. Пантовић Милан, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Прокупљу. 

 



За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији бира 

се: 

 

1. Милосављевић Биљана, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Куршумлији. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

На основу члана 5. Уставног закона за спровођење Акта о промени Устава 

Републике Србије, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Влада и Народна 

скупштина настављају да обављају своје надлежности према судијама, 

председницима судова, јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца које 

имају према законима који важе до конституисања Високог савета судства и 

Високог савета тужилаштва, у складу са законима којима се избор њихових 

чланова и надлежност усклађују са Амандманима, ако овим законом није другачије 

одређено. 

 

На основу члана 74. став 1. Закона о јавном тужилаштву, јавног тужиоца, на 

предлог Владе, бира Народна скупштина на период од шест година и може бити 

поново биран. 

 

У складу са одредбама члана 78. и 79. Закона о јавном тужилаштву, Државно веће 

тужилаца објавило је оглас за избор јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у 

Републици Србији, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 127/21 од 24. 

децембра 2021. године. 

 

Сагласно члану 51. Пословника о раду Државног већа тужилаца („Службени 

гласник РС”, бр. 29/17, 46/17 и 39/21), Државно веће тужилаца образовало је 

Комисију за утврђивање благовремености и потпуности поднетих пријава 

кандидата. Благовремене и потпуне пријаве Комисија је доставила Већу на даљи 

поступак.  

 

На основу члана 29. став 4, а у вези члана 26. став 4. 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), Веће је, на седници одржаној 4. маја 2022. године, 

донело Одлуку о образовању Комисије за састављање и вредновање писаног теста 

и вредновање програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва.  

 

На основу члана 82. став 1. у вези члана 74. став 4. Закона о јавном тужилаштву, 

при предлагању и избору кандидата за јавнотужилачку функцију Државно веће 

тужилаца је саставило ранг листу кандидата на основу стручности, оспособљености 

и достојности кандидата, а према критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности које прописује Државно веће тужилаца у складу са 

законом. 

 



Државно веће тужилаца је у поступку предлагања кандидата за избор јавног 

тужиоца утврдило степен испуњености критеријума на основу мерила који 

подразумевају вредновање стручности и оспособљености, представљање  програма 

организације и унапређења рада јавног тужилаштва, на основу ког је утврђена 

способност кандидата за организовање рада, познавање послова тужилачке управе, 

залагање за очување угледа јавног тужилаштва у јавности и друге мере од значаја 

за рад јавног тужилаштва за које се кандидује.  

 

Државно веће тужилаца је, у складу са одредбом члана 63. Пословника о раду 

Државног већа тужилаца, на основу коначне ранг листе донело одлуку о предлогу 

за избор јавних тужилаца, у форми утврђене листе кандидата и сходно одредби 

члана 13. став 1. алинеја прва Закона о Државном већу тужилаца, утврђену листу 

кандидата доставило Влади Републике Србије. 

 

 

                             ПРЕДСЕДНИК 

                       ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

                 Загорка Доловац 


