
              На основу члана 97. 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, 117/14, 106/15 и 63/16-УС) и члана 8. став 1. 
Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10), 
 
              Народна скупштина Републике Србије, на седници Седамнаестог 
ванредног заседања у Дванаестом сазиву, одржаној 9. фебруара 2022. 
године,  донела је 
 
 

О Д Л У К У 
о престанку функције јавним тужиоцима  

 
I 
 

  - Наташи Кривокапић, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у 
Београду, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. 
године; 

  - Зорану Ђурану, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у 
Зрењанину, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. 
године; 

  - Ђорђу Маховцу, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у 
Сремској Митровици, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 
2021. године; 

  - Зорану Обрадовићу, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у 
Шапцу, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. године; 

  - Дејану Вељковићу, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у 
Крагујевцу, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. 
године; 

  - Радославу Вучковићу, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у 
Јагодини, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. 
године;  

  - Ивану Зарићу, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Чачку, 
престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. године; 

  - Љиљани Златановић Јанковић, јавном тужиоцу у Вишем јавном 
тужилаштву у Лесковцу, престаје функција јавног тужиоца дана 31. 
децембра 2021. године;  

  - Ксенији Бранковић, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у 
Неготину, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. 
године; 



2 

 
  - Микици Миленковићу, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у 
Прокупљу, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. 
године; 

  - Борису Павловићу, јавном тужиоцу у Трећем основном јавном 
тужилаштву у Београду, престаје функција јавног тужиоца дана 31. 
децембра 2021. године; 

  - Милораду Гајићу, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у 
Лазаревцу, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. 
године; 

  - Милени Миљанић, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у 
Убу, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. године; 

  - Драгани Поповић, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у 
Смедереву, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. 
године; 

  - Дејану Раконићу, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у 
Новом Саду, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. 
године; 

  - Светлани Влајков, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у 
Кикинди, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. године; 

  - Зорану Ивановићу, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у 
Аранђеловцу, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. 
године; 

  - Александру Цветковићу, јавном тужиоцу у Основном јавном 
тужилаштву у Јагодини, престаје функција јавног тужиоца дана 31. 
децембра 2021. године; 

  - Јелени Ћурчић, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у 
Пожеги, престаје функција јавног тужиоца дана 31. децембра 2021. године. 

 
II 
 

             Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

РС број 4 
У Београду, 9. фебруара 2022. године 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                    
 
                                                                                                Ивица Дачић 


