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Вијест 

ХАЈРУДИН МУЈАНОВИЋ - ТУЖИЛАЦ ТУЖИЛАШТВА БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Хајрудин Мујановић  рођен  је  25.05.1955. године у Кикачима, општина 
Калесија у Босни и Херцеговини, средњу Управну школу – ЕУШЦ завршио је 
у Тузли. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета "Џемал 
Биједић" у Мостару 1981. године,  а  правосудни испит положио 1988. 
године у Републичком секретаријату за правосуђе и управу Републике 
Србије у Београду. 

Професионалну каријеру је стекао радећи од 09.12.1982. године до 
31.10.1983. године  као  руководилац сектора за правне и опште послове 
РО „КАРТОНАЖА“  Тројшићи у Тузли,   након чега до  10.08.1987. обавља  
послове  руководиоца правне и опште службе СОУР „УМЕЛ“ РО „МПИ“  
металопрерађивачка индустрија у Живиницама. 

До 31. августа 1990. године обављао је послове руководиоца правне 
службе у Трговинском предузећу на велико и мало „ТЕХНОПРОМЕТ“ п.о. 
ТУЗЛА. 

Правосудну каријеру започиње у периоду од 01.09.1990. до 30.06.1992. 
године радећи на мјесту сталног судије Основног суда удруженог рада у 
Тузли, и ту дужност обавља од 01.07.1992. до 15.02.1993. године у 
Основном суду у Тузли, а по радној обавези обавља посао тржног 
инспектора у општини Тузла. 

На мјесту судије Вишег суда за прекршаје у Тузли радио је од  16.02.1993. 
до 01.02.1996. године, а  од 02.02.1996. до 31.05.2000. године  ради као 
адвокат при Регионалној адвокатској комори  у Тузли.     

Након тога именован је 01.06.2000. године за замјеника тужиоца 
Кантоналног тужилаштва у Тузли гдје је обављао дужност до 2003. године.   
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У периоду од 2003. године до 31. децембра 2015. године обављао је 
дужност тужиоца Кантоналног тужилаштва Tузланског кантона и шефа 
одсјека за крвне, сексуалне деликте и дрогу. 

На дужност  тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине ступио је 01. 
јануара 2016. године.   

Коаутор је “Приручника за практичну примјену Закона о прекршајима са 
коментаром, обрасцима, измјенaма и допунама и регистром”,  издат и 
штампан  од ДД Раднички универзитет - штампарија Лукавац 1995. године. 

Учествовао је на бројним семинарима,  међу којима и семинару о тероризму 
2015. године. 
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