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*искључиво за веб, није службени документ 

 

Биографија 

 
ОЛИВЕРА ЂУРИЋ – ТУЖИЛАЦ ТУЖИЛАШТВА БиХ  

 

 

Оливера Ђурић дипломирала је на Правном факултету Универзитета у 
Сарајеву 1983. године. Исте године је, као приправник, почела са радом у 

општинским органима управе.  

 

Након полагања стручног испита за раднике органа управе 1984. године, 
радила је као референт за имовинско-правне послове. У периоду од 1985. 

до 1987. године је положила испит за судију за прекршаје и радила као 

судија за прекршаје у Општинском суду за прекршаје у Маглају, након чега 

је прешла на позицију предсједника наведеног Суда, на којој функцији је 

била до 1992. године. 
 

Током 2000. и 2001. године радила је на пословима стручног сарадника у 

Општини Маглај и Општинском суду у Маглају. У периоду од 2001. до 2003. 

године вршила је дужност општинског правобраниоца у Општини Маглај.  
 

Правосудни испит је положила 27. 01. 2003. године. На пословима 

правника – специјалисте за управу и менаџера програма реформе 

општинске управе на USAID-овом Пројекту управе и процедуралних 
система IRIS/ALPS, радила је од априла 2003. до марта 2006. године.  

 

До децембра 2006. године радила је на позицији правног сарадника у Суду 

БиХ, као запосленик Канцеларије регистрара у подршци Одјелу I за ратне 
злочине и Одјелу II за организовани криминал, привредни криминал и 

корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине.   

 

Одлуком Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине од 08. 

11. 2006. године именована је на позицију судије у Општинском суду у 
Кисељаку, коју дужност је обављала од децембра 2006. године до 

фебруара 2008. године, када је прешла на позицију секретара Тужилаштва 

БиХ, које послове је обављала до дана 01. 12. 2013. године. 

 
На позицију тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине именована је 

одлуком Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине од 20. 
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11. 2013. године, а на дужност тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине 

ступила је 01. 12. 2013. године. 

 

/крај/ 


