
            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 и 117/14), и члана 13. став 1. алинеја четврта 
Закона о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10 и 
88/11),   
 

Државно веће тужилаца на седници одржаној дана 16. јула 2015.                 
године, донело је   
  
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 

 
 
I 

 
За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду бирају 

се: 
 

1. Јасна Банашевић Симић, заменик јавног тужиоца у Првом основном 
јавном тужилаштву у Београду, 

2. Небојша Обрадовић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном 
тужилаштву у Београду, 

3. Ирена Бјелош, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном 
тужилаштву у Београду. 
 

За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву бира се: 
 
1. Сања Протић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Краљеву. 
 
За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу бира се: 
 
1. Тања Исаиловић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву 

у Крушевцу. 
 
За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду 

бира се: 
 
1. Слободан Јосимовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Зрењанину. 
 

За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту бира се: 
 

1. Албертина Златковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 
тужилаштву у Пироту. 



За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ужицу бира се: 
 

1. Павле Маркићевић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 
тужилаштву у Ужицу. 
  

За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Шапцу бира се: 
 
1. Мирјана Обрадовић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Шапцу. 
 

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”. 
 
 
А број  318/15 
У Београду, 16. јула 2015. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  

ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 
                                                                          Загорка Доловац, с.р.



 
 

 
 
 


