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Биографија 

 

ГОРДАНА ТАДИЋ - ТУЖИЛАЦ ТУЖИЛАШТВА БиХ 

 

Гордана Тадић од 29. 09. 2016. године, по Одлуци Високог судског и 

тужилачког савјета Босне и Херцеговине, обавља дужност вршиоца 

дужности главног тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине.  

За замјеника главног тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине именована 

је 07. 07. 2014. године, а прије тога је обављала дужност замјеника главног 

тужиоца Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона од почетка 2012. 

године до краја 2013. године. Дужност тужиоца Кантоналног тужилаштва 

Тузланског кантона обављала је од 2003. до 2011. године у Одјелу за 

привредни криминал, корупцију и утају пореза. Од 1997. године до 2003. 

године обављала је дужност замјеника општинског тужиоца у Живиницама 

и радила је на свим врстама предмета из надлежности општинског 

тужилаштва. Као стручни сарадник у Општинском тужилаштву Живинице је 

радила од почетка 1996. до почетка 1997. године, а од средине 1995. 

године до краја исте године радила је као стручни сарадник у Општинском 

суду у Живиницама, на парничном реферату. Од 05. 08. 1985. године до 

средине 1995. године радила је као самостални правни референт све врсте 

правних послова у Руднику мрког угља „Ђурђевик“ д.о.о. у Ђурђевику.  

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Сарајеву 1985. 

године, а правосудни испит је положила 1995. године.  

Од 1996. до 2016. године је била члан Општинске изборне комисије 

Живинице и члан Удружења изборних званичника Босне и Херцеговине. За 

наведени период прошла је све врсте обука из разних области, а посебно из 

области које се односе на процесуирање предмета ратних злочина.  
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За замјеника руководиоца Посебног одјела за ратне злочине Тужилаштва 

Босне и Херцеговине и руководиоца Одсјека I именована је 19. 02. 2014. 

године, од када руководи Посебним одјелом за ратне злочине у 

Тужилаштву Босне и Херцеговине, за руководиоца Посебног одјела за 

ратне злочине именована је 25. 08. 2014. године, након избора за 

замјеника главног тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине. Уједно је 

укључена у све активности везане за унапређење рада на предметима 

ратних злочина, владавине права и питања некажњивости у сврху одржања 

мира, како у Босни и Херцеговини, тако и у региону.  

 

 

 


