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*Искључиво за медије, није службени документ 

Биографија 

 

ВЕДРАНА МИЈОВИЋ – ТУЖИЛАЦ ТУЖИЛАШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Ведрана Мијовић,  рођена 1978. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина.  

Основну школу завршила  у Хаџићима, а Гимназију 1997. године у Палама. 

На Правном факултету у Палама, Универзитет Источно Сарајево 

дипломирала 2001. године. Правосудни испит положила 2004. године пред 

Комисијом за полагање правосудног испита у Министарству правде 

Федерације БиХ.  

Радно искуство: 

Од децембра 2001. године до децембра 2003. године била у радном односу 

у  Основном суду у Рогатици као судски приправник.  

Од новембра 2004. године до августа 2005. године била у радном односу у 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске на радним пословима 

овлаштеног службеног лица – инспектора. 

Од  септембра 2005. године до априла 2009. године била у радном односу у 

Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву на радном мјесту 

стручног сарадника. 

Од маја 2009. године до новембра 2013.  године именована  за кантоналну 

тужитељку  Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево од стране Високог 

судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине. 

Дана 20.11.2013. године именована за тужитељку Тужилаштва Босне и 

Херцеговине од стране Високог судског и тужилачког савјета Босне и 

Херцеговине, функцију преузела 01.12.2013. године. Од именовања на 
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функцију тужитељке Тужилаштва Босне и Херцеговине до 2019. године 

вршила тужилачку функцију тужитељке у Посебном одјелу за ратне 

злочине Тужилаштва Босне и Херцеговине.  

Од марта 2019. године до јануара 2022. године обављала функцију 

тужитељке у Одсјеку за корупцију у Посебном одјелу за организовани 

криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и 

Херцеговине, а од децембра 2019. године до јануара 2022. године и  

функцију шефа Одсјека за корупцију. Од јануара 2022. године обавља 

функцију тужитељке у Одсјеку за организовани криминал, привредни 

криминал и корупцију у Тужилаштву Босне и Херцеговине. 

Од децембра 2018. године члан Комисије за полагање правосудног испита у 

Министарству правде Федерације Босне и Херцеговине.  

Од маја 2021. године одређена за консултативног тужиоца у Тужилаштву 

Босне и Херцеговине. 

Едукатор Центра за едукацију судија и тужилаца ФБиХ.  

  

 


