
          „Службени гласник РС”, брoj 130/21 од 29. децембра 2021. године 

 

 На основу члана 55. став 2. 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), Државно веће тужилаца, на седници 

одржаној  29. децембра 2021. године, донело је  

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 

I 

 1. Наташа Кривокапић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Београду, 

бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду.  

 2.  Борис Павловић, јавни тужилац у Трећем основном јавном тужилаштву у 

Београду, бира се за заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у 

Београду. 

 3. Милорад Гајић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу, 

бира се за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу. 

 4.  Милена Миљанић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Убу, бира се 

за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Убу. 

 5. Драгана Поповић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Смедереву, 

бира се за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву. 

 6.  Дејан Раконић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, 

бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду. 

 7.  Зоран Ђуран, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину, бира се 

за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину. 

 8. Светлана Влајков, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Кикинди, 

бира се за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у  Кикинди. 

 9.  Ђорђе Маховац, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Сремској 

Митровици, бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сремској 

Митровици. 

          10.  Зоран Обрадовић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Шапцу, бира се 

за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву. 

          11. Дејан Вељковић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу, бира 

се за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу. 



           12. Зоран Ивановић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу, 

бира се за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу. 

 13. Радослав Вучковић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини, 

бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву. 

 14.  Александар Цветковић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у 

Јагодини, бира се за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Смедереву. 

 15. Иван Зарић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Чачку, бира се за 

заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку. 

 16. Јелена Ћурчић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Пожеги, бира 

се за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожеги.  

 17. Љиљана Златановић Јанковић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у 

Лесковцу, бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу. 

 18. Ксенија Бранковић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Неготину, 

бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Неготину. 

 19.  Микица Миленковић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу, 

бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу. 

 

II 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године. 

 

 

Образложење 

 

 

Народна скупштина Републике Србије, на Десетој седници Другог редовног заседања у 

2015. години, одржаној 21. децембра 2015. године, донела је Одлуку о избору на функцију 

јавних тужилаца, која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 106/15 од 21. 

децембра 2015. године, који су ступили на функцију јавног тужиоца 1. јануара 2016. 

године.  

 

Одредбом члана 55. став 2. Закона о јавном тужилаштву, прописано је да се јавни тужилац 

коме функција престане на лични захтев или ако не буде поново изабран, обавезно бира на 

функцију заменика јавног тужиоца коју је обављао пре избора. Уколико је биран за јавног 

тужиоца вишег степена из нижег јавног тужилаштва, тада се након престанка функције 

јавног тужиоца обавезно бира на функцију заменика јавног тужиоца у јавном тужилаштву 

вишег степена, којим је руководио. Ако је јавни тужилац изабран међу лицима која нису 

били заменици јавног тужиоца, након престанка функције, такво лице се обавезно бира на 



функцију заменика јавног тужиоца у јавном тужилаштву у којем је био јавни тужилац. 

Одлуку о избору доноси Државно веће тужилаца.  

 

У складу са наведеним, на седници која је одржана 29. децембра 2021. године, Државно 

веће тужилаца је, сходно цитираним законским одредбама, донело одлуку о избору 

заменика јавног тужиоца. 

 

А број 900/21  

У Београду, 29. децембра 2021. године 

 

 

                 ПРЕДСЕДНИК  

                                                                             ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА 

                                                                                          Загорка Доловац, с.р. 

 

 


