Биографија
ГОРДАНА ТАДИЋ – ГЛАВНА ТУЖИТЕЉКА ТУЖИЛАШТВА БиХ
Гордана Тадић је рођена 1962. године у Живиницама, гдје је завршила основну
школу и гимназију.
Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Сарајеву 1985. године, а
правосудни испит је положила 1995. године.
Од мјесеца августа 1985. године до средине 1995. године обављала је правне
послове у Руднику мрког угља „Ђурђевик“ у Ђурђевику.
Од средине 1995. године до почетка 1998. године радила је као стручни сарадник,
прво у Општинском суду, а затим у Општинском тужилаштву Живинице.
Од 1997. године до 2003. године обављала је дужност замјеника општинског
тужиоца у Живиницама и радила је на свим врстама предмета из мјеродавности
општинског тужилаштва.
Дужност тужиоца Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона обављала је од
2003. до 2011. године у Одјелу за привредни криминал, корупцију и утају пореза.
2012. године је именована за замјеника главног тужиоца Кантоналног тужилаштва
Тузланског кантона, у којем периоду је руководила Одјелом за крвне и сексуалне
деликте и Општим одјелом.
Гордана Тадић је именована за тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине Одлуком
Високог судског и тужилачког савјета (ВСТС) Босне и Херцеговине од 20.11.2013.
године.
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.
Дана 07.07.2014. године именована је за замјеника главног тужиоца Тужилаштва
Босне и Херцеговине, а затим је 25.08.2014. године именована за руководиоца
Посебног одјела за ратне злочине.
Дана 29.09.2016. године, Одлуком Високог судског и тужилачког савјета
(ВСТС) Босне и Херцеговине именована је за вршитељицу дужности главног
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тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине, од када руководи и представља
Тужилаштво БиХ.
За главну тужитељку Тужилаштва БиХ, одлуком Високог судског и
тужилачког савјета (ВСТС) Босне и Херцеговине, именована је 23.01.2019.
године.
Од именовања у Тужилаштво БиХ, интензивно је укључена у активности јачања и
побољшања домаће, регионалне и међународне сарадње између институција и
агенција за провођење закона, као и све активности које се односе на унапређење
рада на предметима ратних злочина, организованог криминала, привредног
криминала, корупције, тероризма, као и свих других предмета из мјеродавности
Тужилаштва БиХ.
Главна тужитељка Тужилаштва Босне и Херцеговине руководи Ударном групом за
борбу против тероризма и јачања способности за борбу против тероризма, као и
Ударном групом за борбу против трговине људима и организоване илегалне
имиграције које је основао Савјет министара Босне и Херцеговине.
Такође, главна тужитељка Гордана Тадић је члан сљедећих радних тијела,
удружења и асоцијација:
 члан Државног комитета безбједности цивилног ваздухопловства Босне и
Херцеговине,
 члан Радне групе за израду Стратегије за борбу против организованог
криминала у Босни и Херцеговини (2017-2020),
 члан Управног одбора за пројекат међународне сарадње кривичног правосуђа
који проводи GIZ: Мрежа тужилаца Западног Балкана,
 члан стручног тима за израду Државне стратегије за рад на предметима
ратних злочина,
 члан Тима за преговоре са Међународном комисијом за нестала лица (ICMP),
 члан Управног одбора пројекта IPA 2017 - Борба против тешког криминала на
Западном Балкану који проводе GIZ, CILC и МУП Италије,
 члан Управног одбора WINPRO II - регионални пројекат заштите свједока,
 члан Стратешког форума руководилаца тужилаштава и полицијских тијела,
 члан Радне групе за оцјењивање усклађености прописа у БиХ са Варшавском
конвенцијом,
 члан Савјетодавне групе тужилаца југоисточне Европе SEEPAG.
 члан Управног одбора пројекта EU4JUSTICE
Главна тужитељка Гордана Тадић је, од 1996. до 2016. године, била члан
Општинске изборне комисије Живинице и члан Удружења изборних званичника
Босне и Херцеговине.
Излагала је стручне радове и презентације, те учествовала на бројним домаћим и
међународним конференцијама, од којих између осталих треба истаћи:
 годишњу конференцију UNDP-а у Nеw Yоrku која је носила назив “Јачање
владавине права за одрживи мир и развој”,
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 промоцију књиге “Процесуирање ратних злочина сексуалног насиља у
сукобима” чији су аутори главни тужилац при МКСЈ-у Serge Brammertz и
замјеница тужиоца Michelle Jarvis,
 састанак с представницима Сталног савјета ОЕБС-а са сједиштем у Бечу,
 састанке Сталне конференције тужилаца за борбу против организованог
криминала,
 регионалну конференцију у Загребу посвећену борби против међународног
организованог криминала на којој је присуствовао и главни државни тужилац
САД-а,
 састанке Мреже тужилаца Западног Балкана,
 састанке Управног одбора пројекта IPA 2017 – Борба против тешких облика
криминала на Западном Балкану,
 састанак с високом делегацијом Међународне оперативне финансијске групе
(FATF) на којем је презентовала рад Тужилаштва БиХ,
 конференцију свих главних тужилаца уз излагање стручне презентације са
називом „Тероризам и улога Тужитељства БиХ у борби против тероризма“
 Стручно савјетовање тужилаца у Неуму 2019. године, на којем је као
руководилац Ударне групе за борбу против трговине људима и организоване
илегалне имиграције, била модератор у оквиру сесије о борби против
илегалних миграција.
За вријеме обављања тужилачке функције, активни је учесник бројних едукација из
различитих области, од којих наводимо сљедеће:
 „Улога тужилаца/тужитеља: релације са полицијом, жртвама и свједоцима",
Федерално министарство правде, Удружење тужилаца/тужитеља Федерације
БиХ, Америчко удружење правника/Правна иницијатива за централну и
источну Европу, август 1997. године,
 „Нова рјешења у кривичном законодавству Федерације Босне и Херцеговине",
Федерално министарство правде, Америчко удружење правника и Одјел
правосуђа америчке Владе, Тузла, септембар 1999. године,
 „Радни семинар едукације судија и тужилаца Босне и Херцеговине о Европској
конвенцији о људским правима и њеној примјени у Босни и Херцеговини",
Вијеће/Савјет Европе, Бихаћ, април 2002. године,
 Практични семинар „Закон о кривичном поступку", Амбасада Сједињених
Америчких Држава, Америчко министарство правосуђа и Центар за едукацију
судија и тужилаца,
 „Истраживање и кривично гоњење финансијског криминала", Уред за развој,
помоћ и едукацију тужилаштава у прекоморским земљама - Министарство
правде САД-а и Центар за едукацију судија и тужилаца Федерације, март
2008. године
 „Финансијске истраге", Министарство правде САД-а (ICITAP), децембар 2009.
године,
 „Побољшање борбе против корупције", Европска унија (ЕUPM), новембар
2010. године,
 „Побољшање борбе против корупције", Европска унија (ЕUPM), мај 2011.
године,
 „Побољшање борбе против корупције", Европска унија (ЕUPM), децембар
2011. године,
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 „Јачање капацитета главних актера у пружању адекватне правне,
психосоцијалне и здравствене помоћи, подршке, заштите и збрињавања
странаца жртава трговине људима у Босни и Херцеговини", Министарство
безбједности Босне и Херцеговине, март 2013. године,
 „Успјешно заступање у судском поступку", Амбасада САД-а у Босни и
Херцеговини, јули 2014. године,
 „Најбоље праксе и регионална сарадња у истраживању, процесуирању и
пресуђивању предмета ратних злочина", Амбасада САД-а у Црној Гори, Центар
за едукацију носилаца правосудних функција Црне Горе, Бечићи, Црна Гора,
септембар 2014. године,
 „Међународна правна помоћ и екстрадиција", Амбасада САД-а у Босни и
Херцеговини, Сарајево, март 2015. године,
 „Јачање управљања јавним финансијама у Босни и Херцеговини",
Министарство финансија и трезора БиХ и Европска унија, Сарајево, мај 2015.
године.
Главна тужитељка Гордана Тадић, у својству предавача, модератора и едукатора,
учествовала је на бројним домаћим, регионалним и међународним конференцијама,
у организацији Развојног програма Уједињених нација (UNDP), Мисије ОЕБС-а,
ЕYROJUST-а, пројекта IPA 2017 - Борба против тешких криминала на Западном
Балкану и бројним другим активностима.
Од именовања у Тужилаштво БиХ, главна тужитељка је била учесник и домаћин на
више регионалних састанака тужилаца за ратне злочине из земаља региона, уз
учешће главног тужиоца при МКСЈ/МРМКС-у г. Sergea Brammertza, те наставља
давати свој допринос јачању регионалне сарадње и борби против некажњивости
ратних злочина.
У оквиру радних активности, а у складу са отвореношћу Тужилаштва БиХ за
сарадњу, главна тужитељка састала се са бројним дипломатским представницима и
званичницима међународних организација акредитованих у Босни и Херцеговини, а
у циљу јачања владавине права у Босни и Херцеговини.
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