
 

 

ГОРДАНА БОСИЉЧИЋ - ТУЖИЛАЦ ТУЖИЛАШТВА БиХ 

 

Гордана Босиљчић рођена је 1960. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина. Послије 

завршене основне школе и гимназије, дипломирала је на Правном факултету 

Универзитета у Сарајеву 1983. године, а правосудни испит положила у мјесецу јануару 

1985. године. На истом факултету, завршила је и постдипломски студиј 1987. године, а 

2005. године стекла је звање магистра правних наука на Правном факултету у Сарајеву. 

У правосуђу ради од 1985. године; од 01.03.1985. године до 30.12.1985. године, радила 

је на мјесту стручног сарадника у Општинском суду II у Сарајеву, затим од 30.12.1985. 

до 04.11.1992. године на мјесту замјеника општинског јавног тужиоца у Општинском 

јавном тужилаштву I у Сарајеву. Надаље, од 14.02.1994. до 23.11.1994. године, радила 

је на мјесту стручног сарадника у Основном јавном тужилаштву Илиџа, а од новембра 

1994. била је замјеник тужиоца у Основном јавном тужилаштву Илиџа.  

У периоду од 05.09.1997. до 15.09.2002. године радила је у Правном уреду при Мисији 

УН-а у Босни и Херцеговини, а затим од 15.09.2002. године ради на мјестима замјеника 

дисциплинског тужиоца у Канцеларији високог представника (OHR), те у Независној 

правосудној комисији, као и у Канцеларији дисциплинског тужиоца при ОHR-у. 

У једном периоду радила је и као правни савјетник при ОHR -у за међународне судије у 

Суду БиХ. 

На дужност тужиоца Тужилаштва БиХ ступила је 01.03.2007. године. Ради у Одсјеку III 

Тужилаштва БиХ. 

Учествовала је на многим стручним семинарима и едукацијама током каријере, међу 

којима су најважнији: 

 

- Семинар у организацији Републичког секретаријата за законодавство и управу СР 

БиХ, на тему „Облици напада на друштвену својину“, Тузла јули 1987. године. 

- Семинар у организацији Уставног суда БиХ, на тему „Појам и схватање Устава БиХ 

након Дејтона“ , Мостар, 17. и 18. мај 1999. године. 

- Семинар у организацији Савјета Европе, на тему „Положај националних мањина у 

свијету са освртом на ситуацију у БиХ“, Сарајево, октобар 2001. године 

- Семинар у организацији Мисије Уједињених нација у БиХ (UNMIBH), на тему 

„Посебне потребе жена и дјеце у конфликту и послије конфликта - ситуација на 

Балкану“, Сарајево 22.11.2001. године. 

 

 

Тужитељица Босиљчић боравила је на више специјалистичких обука у иностранству, 

укључујући Португал, САД, Италију, Румунију, Аустрију и Њемачку. Активно познаје 

њемачки и енглески језик. Аутор је више стручних радова из области борбе против 

тероризма, објављених у иностранству и БиХ. 


