
 

П Р Е Д Л О Г 
 

На основу члана 158. ст. 2. и 3. Устава Републике Србије, члана 74. став 
1. 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 и 
117/14) и члана 201. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, 
број 20/12 – прeчишћен текст), 

 

Народна скупштина на седници ________2015. године доноси 

 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 

I 
За Републичког јавног тужиоца бира се Загорка Доловац, Републички 

јавни тужилац. 

II 
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 
 
 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

 

 

Број: ПРЕДСЕДНИК 

У Београду,  
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O б р а з л о ж е њ е 
 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
У одредби члана 158. ст. 2. и 3. Устава Републике Србије, прописано је да 

Републичког јавног тужиоца, на предлог Владе, по прибављеном мишљењу 
надлежног одбора Народне скупштине, бира Народна скупштина. Републички 
јавни тужилац бира се на период од шест година и може бити поново биран. 

 

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. 

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

 

У складу са одредбама чл. 78. и 79. Закона о јавном тужилаштву, Државно 
веће тужилаца огласило је избор за Републичког јавног тужиоца у „Службеном 
гласнику РС”, брoj 44/15 од 20. маја 2015. године и дневном листу „Политика” од 
19. маја 2015. године. 

 

За све пријављене кандидате који испуњавају законом прописане услове за 
избор за Републичког јавног тужиоца спроведен је поступак утврђивања 
стручности, оспособљености и достојности у складу са чланом 82. Закона о 
јавном тужилаштву. 

 

Сагласно члану 28. Пословника о раду Државног већа тужилаца („Службени 
гласник РС”, бр. 55/09 и 43/15), Државно веће тужилаца (у даљем тексту: Веће) 
образовало је Комисију која је утврдила благовременост и потпуност поднетих 
пријава. 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”, брoj 43/15 од 15. маја 2015. године), (у даљем тексту: 
Правилник), Веће је на седници одржаној 25. маја 2015. године, донело Одлуку 
о образовању Комисије за састављање и вредновање писаног теста и 
вредновање програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва. За 
кандидате који су носиоци јавнотужилачке функције, Веће је наложило 
овлашћеном јавном тужиоцу да изврши ванредно вредновање рада кандидата 
и тако донету оцену достави Већу. На основу члана 24. Правилника, оцену 
вредновања рада кандидата који обавља функцију Републичког јавног тужиоца, 
Већу је доставила посебна Комисија за оцену стручности и оспособљености 
кандидата из Републичког јавног тужилаштва.  
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Кандидати за избор Републичког јавног тужиоца представили су програм 
организације и унапређења рада Републичког јавног тужилаштва у којем су 
изложили предлоге и циљеве у вези са организацијом и обављањем послова 
тужилачке управе и радом у Републичком јавном тужилаштву, начином вршења 
надзора и представљањем Републичког јавног тужилаштва.  

 

На основу члана 22. став 2. и чл. 26. и 27. Правилника, кандидати који нису 
носиоци јавнотужилачке функције полагали су писани тест ради утврђивања 
испуњености критеријума стручности и оспособљености кандидата који не 
обавља јавнотужилачку функцију. 

 

Комисија је, имајући у виду критеријуме и мерила за предлагање кандидата 
за избор Републичког јавног тужиоца дала оцену испуњености критеријума и 
доставила је Већу ради утврђивања ранг листе, сагласно члану 82. став 1. 
Закона о јавном тужилаштву. Државно веће тужилаца, на седници одржаној 09. 
јуна 2015. године, утврдило је ранг листу кандидата за избор Републичког 
јавног тужиоца: 

 

1. Загорка Доловац, Републички јавни тужилац, од стране Комисије за 
оцену стручности и оспособљености кандидата из Републичког јавног 
тужилаштва, вредновала је рад кандидата оценом „нарочито се истиче” – 50 
бодова, а Комисија за састављање и вредновање писаног теста и вредновање 
програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, оценила је 
програм организације и унапређења рада јавног тужилаштва коначном оценом 
20 бодова, што укупно износи 70 бодова. 

 

2. Иван Марковић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у 
Зајечару, чију је стручност и оспособљеност вредновао овлашћени јавни 
тужилац, вреднован је оценом „изузетно успешно обавља јавнотужилачку 
функцију” – 50 бодова, а Комисија за састављање и вредновање писаног теста 
и вредновање програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 
оценила је програм организације и унапређења рада јавног тужилаштва 
коначном оценом 5 бодова, што укупно износи 55 бодова. 

 

3. Александар Младеновић, заменик јавног тужиоца у Првом основном 
јавном тужилаштву у Београду, чију је стручност и оспособљеност вредновао 
овлашћени јавни тужилац, вреднован је оценом „изузетно успешно обавља 
јавнотужилачку функцију” – 50 бодова, при чему кандидат није представио 
програм организације и унапређења рада јавног тужилаштва, што укупно износи 
50 бодова. 

 
Државно веће тужилаца на седници одржаној 15.06.2015. године, је на 

основу члана 13. став 1. алинеја прва Закона о Државном већу тужилаца 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 116/08, 101/10 и 88/11), утврдило листу кандидата 
за избор Републичког јавног тужиоца, где је између кандидата који се налазе на 
коначној ранг листи, кандидат Загорка Доловац остварила најбоље резултате у 
поступку предлагања кандидата за избор Републичког јавног тужиоца, а на 
основу критеријума и мерила за предлагање кандидата за избор Републичког 
јавног тужиоца.  
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Имајући у виду наведено, Влада предлаже да се Загорка Доловац, 
Републички јавни тужилац, изабере за Републичког јавног тужиоца. 

 
Биографија кандидата: 
 

1. Загорка Доловац, Републички јавни тужилац, рођена је 1966. године у 
Новом Саду. Правни факултет завршила је у Новом Саду 1989. године, а 
правосудни испит положила је 1992. године. Приправничку праксу обавила је у 
Окружном јавном тужилаштву у Новом Саду, а затим је радила као стручни 
сарадник у Републичкој управи јавних прихода. У Општинском јавном 
тужилаштву у Новом Саду запослена је од 1992. године, најпре као стручни 
сарадник, а од 1996. године и као заменик јавног тужиоца. Заменик јавног 
тужиоца у Окружном јавном тужилаштву у Новом Саду постаје 2004. године, да 
би од 2007. до 2009. године била вршилац дужности јавног тужиоца у Окружном 
јавном тужилаштву у Београду. За Републичког јавног тужиоца изабрана је 
2009. године. Као Републички јавни тужилац уложила је максималан напор да 
обезбеди ефикасно и успешно поступање јавног тужилаштва, јачање 
капацитета јавног тужилаштва, унапређење поступања јавног тужилаштва и 
сарадњу са другим органима, организацијама цивилног друштва и 
међународним партнерима у борби против криминала и сузбијању кривичних 
дела. Пружала је пуну подршку учешћу јавног тужилаштва у изради најважнијих 
стратешких докумената и њиховом спровођењу, унапређењу рада правосуђа 
ради напретка у европским интеграцијама, а све у циљу обезбеђења владавине 
права и бољег и сигурнијег друштва за грађане Републике Србије. Говори 
енглески језик. 

 

III. РЕШЕЊА КОЈА СЕ ПРЕДЛАЖУ ОДЛУКОМ 
 
Одлуком је, у складу са Уставом Републике Србије, Законом о јавном 

тужилаштву и Законом о Државном већу тужилаца, предложен избор 
кандидата, и то: 

Загорке Доловац, Републичког јавног тужиоца. 

 

IV. СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
За спровођење ове одлуке нису потребна финансијска средства. 

 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 
Државно веће тужилаца предлаже да Народна скупштина ову одлуку донесе, 

по хитном поступку, у складу са чланом 167. Пословника Народне скупштине. 

 

Хитан поступак за доношење ове одлуке предлаже се с обзиром на то да је 
неопходно да се благовремено изврши избор Републичког јавног тужиоца и 
спрече штетне последице по рад Републичког јавног тужилаштва. 
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Имајући у виду значај избора Републичког јавног тужиоца за функционисање 
правосудног система у Републици Србији, предлаже се да Народна скупштина, 
по хитном поступку, донесе Одлуку о избору Републичког јавног тужиоца. 


