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П Р Е Д Л О Г 

 

На основу члана 147. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 

број 98/06) и члана 51. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 

104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 

и 76/21), 

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној ________________ 

2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 

 

I 

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Основни 

суду у Горњем Милановцу: 

Катарина Јевтовић, судијски помоћник у Основном суду у Горњем Милановцу. 

 

 

                                                                           II 

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Основни 

суд у Мајданпеку:  

1. Ивана Извонар, судијски помоћник у Основном суду у Мајданпеку, 

2. Владимир Стајић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

3. Јелена Петровић,  дипломирани правник, МПИ ,,Победа”д.о.о. Аранђеловац. 

 

                                                                  

                                                                          III 

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Основни 

суд у Ужицу:  

1. Бранка Шаренац, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

2. Аида Никитовић, судијски помоћник у Основном суду у Ужицу, 

3. Марија Ракић, судијски помоћник у Привредном суду у Ужицу.                

 

                                                                          IV 

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Привредни 

суд у Зрењанину:  

Гордана Станисављевић Кирћански, судијски помоћник у Вишем суду у 

Зрењанину. 
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                                                                       V 

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Привредни 

суд у Чачку:  

Светлана Даниловић, судијски помоћник у Вишем суду у Чачку. 

 

 

                                                                       VI 

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Привредни 

суд у Краљеву:  

Ана Мајсторовић, судијски помоћник у Привредном суду у Краљеву. 

 

 

                                                                       VII 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

                                                      

                                                    О б р а з л о ж е њ е 

 На основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 

104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16,  

47/17 и 76/21), a у вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, 

бр. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16,  24/17, 31/17 54/17, 10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 

68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 20/20, 25/20, 78/20, 6/21, 10/21 и 36/21), Високи савет 

судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  53/21 од 28. маја 2021. године и у дневном 

листу „Политика” од 1. јуна 2021. године, огласио избор судија за Основни суд у Горњем 

Милановцу, Основни суд у Мајданпеку и Основни суд у Ужицу. 

          Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  68/21 од 7. јула 2021. 

године и у дневном листу „Политика” од 9. јула 2021. године, огласио избор судија за 

Привредни суд у Краљеву. 

         Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  87/21 од 10. септембра 

2021. године и у дневном листу „Политика” од 13. септембра 2021. године, огласио избор 

судија за Привредни суд у Чачку. 

        Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”, број 93/21 од 24. септембра 

2021. године и у дневном листу „Политика” од 28. септембра 2021. године, огласио избор 

судија за Привредни суд у Зрењанину. 

 На оглас за избор судија за Основни суд у Горњем Милановцу пријаве је поднело 

укупно 20 кандидата, из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица.                                                   

 На оглас за избор судија за Основни суд у Мајданпеку пријаве је поднело укупно 7 

кандидата, из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица.                                                   

          На оглас за избор судија за Основни суд у Ужицу пријаве је поднело укупно 25 

кандидата, из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица.  

              На оглас за избор судија за Привредни суд у Краљеву пријаве је поднело укупно  

7 кандидата из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица, из реда судија није 

било кандидата. 
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           На оглас за избор судија за Привредни суд у Чачку пријаве је поднело укупно  6 

кандидата, из реда судија 1 кандидат, из реда судијских помоћника, адвоката и осталих 

лица 5 кандидата. 

          На оглас за избор судија за Привредни суд у Зрењанину пријаве је поднело укупно  

12 кандидата, из реда судија 1 кандидат, из реда судијских помоћника, адвоката и осталих 

лица 11 кандидата.                                          

          Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Основни суд у Горњем Милановцу, Основни суд у Мајданпеку и Основни суд у Ужицу, 

утврдио на основу одредаба Закона о судијама и Правилника о програму и начину 

полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који 

се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18).  

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Привредни суд у Краљеву, Привредни суд у Чачку и  Привредни суд у Зрењанину,  

утврдио на основу одредаба Закона о судијама, Правилника о критеријумима и мерилима 

за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској 

функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за 

председника суда („Службени гласник РС”, брoj 94/16) и Правилника о програму и начину 

полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који 

се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18). 

         Високи савет судства, на седници одржаној 13. маја 2021. године, донео је одлуку о 

образовању Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за Основни суд у 

Горњем Милановцу, Основни суд у Мајданпеку и Основни суд у Ужицу. 

         Високи савет судства, на седници одржаној 28. јуна 2021. године, донео је одлуку о 

образовању Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за Привредни суд 

у Краљеву. 

        Високи савет судства, на седници одржаној 15. септембра 2021. године, донео је 

одлуку о образовању Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за 

Привредни суд у Чачку и Привредни суд у Зрењанину. 

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

за наведене судове и утврдила њихову  благовременост, дозвољеност и потпуност. 

Дана 27. септембра 2021. године, спроведен је испит за кандидате за судије који се 

први пут бирају, који су поднели пријаву за избор судија у Основни суд у Горњем 

Милановцу, Основни суд у Мајданпеку и Основни суд у Ужицу. 

Дана 2. новембра 2021. године, спроведен је испит за кандидате за судије који се 

први пут бирају, који су поднели пријаву за избор судија у Привредни суд у Краљеву, 

Привредни суд у Чачку и Привредни суд у Зрењанину. 

Кандидатима који се први пут бирају на судијску функцију у основном суду, а који 

су завршили почетну обуку на Правосудној академији, као мерило стручности и 

оспособљености узима се завршна оцена на почетној обуцу на Правосудној академији, у 

смислу члана 45а став 3. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 

104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 

и 76/21).  

Комисија Високог савета судства је обавила и разговор са кандидатима за судије који 

се први пут бирају и утврдила је листу кандидата за сваки суд, која је објављена на 

интернет страници Високог савета судства. Комплетан материјал са испита Комисија 

Високог савета судства је доставила Високом савету судства. 

         У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама,  Високи савет судства је прибавио 

податке и мишљење о стручности, оспособљености и достојности кандидата. Подаци и 

мишљења прибављени су од органа и организација у којима је кандидат радио у правној 

струци, а за кандидате који долазе из судова прибављено  је мишљење седнице свих судија 

суда из кога потиче кандидат, као и мишљење седнице свих судија непосредног вишег 
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суда. У складу са одредбом члана 50. став 2. Закона о судијама за кандидате који долазе 

из реда судијских помоћника прибављена је оцена рада. 

На основу члана 13. алинеја 3. Закона о Високом савету судства („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), а у вези са чланом 51. став 1. Закона 

о судијама, Високи савет судства, на седници одржаној 2. децембра 2021. године, утврдио  

је Предлог одлуке за избор судија и предложио Народној скупштини Републике Србије 

избор 10 кандидата, тако што се: 

            1. Катарина Јевтовић, судијски помоћник у Основном суду у Горњем Милановцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Горњем Милановцу. 

            Катарина Јевтовић je рођена 25. јануара 1988. године у Горњем Милановцу. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 19. новембра 2012. године. Правосудни 

испит је положила 29. септембра 2017. године.  

Приправнички стаж започела је у Основном суду у Чачку-судска јединица у 

Горњем Милановцу у периоду од 10. децембра 2012. године до 18. фебруара 2014. године, 

а затим је приправнички стаж наставила у Основном суду у Горњем Милановцу, где је 

почев од 8. јула 2016. године засновала радни однос на радном месту референт-уписничар. 

Након положеног правосудног испита засновала је радни однос на радном месту судијског 

помоћника у Основном суду у Горњем Милановцу, где је била распоређена у судској 

управи, ванпарничном одељењу и истовремено израђивала нацрте судских одлука у 

парничном, кривичном и Кв већу. Поред тога, радила је и на ажурирању судске праксе, 

предметима извршења и у предметима по предлогу за суђење у разумном року. 

  Учесник је семинара и саветовања у вези стручног усавршавања у области 

грађанске материје. Носилац је сертификата ,,Насиље у породици и заштитне мере” и 

сертификата о посебним знањима у вези  примене Закона о заштити узбуњивача. Говори 

енглески језик и познаје рад на рачунару. 

       За остварене резултате рада у 2018., 2019. и 2020. години, оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”.     

         Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Горњем Милановцу, кандидат 

Катарина Јевтовић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије у Основном суду у Горњем Милановцу. 

   На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Катарина Јевтовић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

   Високи савет судства, на седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Катарине Јевтовић, судијског 

помоћника у Основном суду у Горњем Милановцу за судију Основног суду у Горњем 

Милановцу . 

          2. Ивана Извонар, судијски помоћник у Основном суду у Мајданпеку, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Мајданпеку. 

    Ивана Извонар je рођена 18. јула 1986. године у Зајечару. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 1. октобра 2010. године. Правосудни испит је положила 

22. септембра 2017. године.  

  

    Након завршених студија у периоду од 9. октобра 2012. године до 5. новембра 2013. 

године, обављала је послове секретара у Гимназији Миле Арсенијевић Бандера у 
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Мајданпеку. У периоду од 6. новембра 2013. године до 30. новембра 2017. године, 

обављала је послове начелника за правно-финансијске послове у Општој болници у 

Мајданпеку. Почев од 4. децембра 2017. године засновала је радни однос у Основном суду 

у Мајданпеку на радном месту судијског сарадника, а од 1. фебруара 2020. године обавља 

послове вишег судијског сарадника, где поступа у извршној, ванпарничној и грађанској 

материји, израђује нацрте судских одлука, записника и решења.    

        Поседује уверење о положеном испиту за службеника за јавне набавке, у Београду 

2014. године. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

 За остварене резултате рада у 2018., 2019. и 2020. години, оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”.  

    Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Мајданпеку и седнице свих 

судија Вишег суда у Неготину, кандидат Ивана Извонар испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије у Основном суду у Мајданпеку. 

   На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Ивана Извонар је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

         Високи савет судства, на седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Извонар судијског 

помоћника у Основном суду у Мајданпеку за судију Основног суда у Мајданпеку.  

     3. Владимир Стајић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Мајданпеку. 

   Владимир Стајић je рођен 20. јуна 1979. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 3. априла 2004. године. Правосудни испит је положио 

22. септембра 2007. године.  

   Приправнички стаж обавио је у Првом општинском суду у Београду у својству 

приправника-волонтера у периоду од 5. маја 2005. године до полагања правосудног испита 

22. септембра 2007. године. Почев од 10. марта 2008. године засновао је радни однос у 

Првом општинском суду у Београду на неодређено време на радном месту судијског 

помоћника. Од 1. јануара 2010. године распоређен је у Првом основном суду у Београду 

где је 19. маја 2010. године добио статус вишег стручног сарадника. Почев од 26. јула 2010. 

године засновао је радни однос у Вишем суду у Београду на радном месту вишег судијског 

сарадника где је био распоређен у првом и другом степену грађанског одељења и обављао 

послове у судској управи. У периоду од 1. октобра 2014. године 30. јуна 2015. године, 

упућен је на рад у Министарство правде РС, где је обављао послове у оквиру Комисије за 

рехабилитационо обештећење. Почев од 1. јула 2015. године поново је наставио да ради у 

Вишем суду у Београду у првом степену грађанског одељења, а од 28. октобра  2016. 

године, распоређен је у кривично одељење-Одељење за претходни поступак. Од априла 

2018. године до јануара 2019. године поступао је у Одељењу за малолетничку 

деликвенцију, након чега је поново распоређен у Одељење за претходни поступак. 

   Уписао је постдипломске студије за међународно јавно право на Правном факултету 

Универзитета у Београду. Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.   

         За остварене резултате рада у 2018., 2019. и 2020. години, оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”.  

    Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду и Апелационог суда у 

Београду, кандидат Владимир Стајић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије у Основном суду у Мајданпеку. 

    На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Владимир Стајић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 
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    Високи савет судства, на седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Владимира Стајића, 

судијског помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Основног суда у Мајданпеку. 

 

   4. Јелена Петровић, дипломирани правник, МПИ ,,Победа”д.о.о. Аранђеловац, 
предлаже за избор судије за Основни суд у Мајданпеку. 

 

   Јелена Петровић је рођена 29. јула 1982. године у Аранђеловцу. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршила је 12. октобра 2010. године. Правосудни испит 

положила је 27. јуна 2014. године.  

  Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Крагујевцу у својству 

приправника-волонтера у периоду од 18. августа 2011. године до 18. августа 2013. године 

и у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу од 1. септембра 2014. године до 30. 

септембра 2014. године. Након положеног правосудног испита почев од 4. октобра 2014. 

године засновала је радни однос у МПИ ,,Победа” д.о.о. Аранђеловац, на радном месту 

правника, где израђује све врсте аката из радних односа, прати и примењује подзаконске 

и законске прописе, заступа друштво у свим судским и управним поступцима.  

   Учесник је стручног скупа са темом ,,Предлог за извршење и приговор из Закона о 

извршењу и обезбеђењу”, организован од стране Привредне коморе Београд у сарадњи са 

Привредним судом у Београду 2016. године као и конференције поводом пројекта 

,,Медијација у привредним споровима у Србији”, одржане 2017. године у организацији 

Привредне коморе Србије, са темом ,,Медијација као средство превенције и решавања 

спорова у привреди”.   

    Према мишљењу директора  МПИ ,,Победа” д.о.о. Аранђеловац, Јелена Петровић је 

стручна, оспособљена и достојна за избор на судијску функцију. 

    На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Јелена Петровић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

  Високи савет судства, на седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Петровић, 

дипломираног правника у МПИ ,,Победа”д.о.о. Аранђеловац, за судију  Основног суда у 

Мајданпеку. 

5. Бранка Шаренац, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Ужицу.  

  Бранка Шаренац је рођена 13. јуна 1989. године у Ужицу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 19. октобра 2012. године. Правосудни испит 

положила је 30. септембра 2015. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Ужицу почев од 25. јануара 2013. 

године, где је након положеног правосудног испита наставила да ради до 24. јануара 2016. 

године, радећи на изради нацрта судских одлука, извештаја и обављајући послове праћења 

судске праксе. Од 1. фебруара 2016. године полазник је почетне обуке на Правосудној 

академији. Послове израде нацрта одлука обављала је у кривичном и грађанском одељењу 

Основног суда у Ужицу, у Прекршајном суду у Ужицу и у Основном јавном тужилаштву 

у Ужицу. Током обуке стекала је практично и теоретско знање из грађанске, кривичне и 

прекршајне материје под надзором и руковођењем ментора. По завршетку програма 

почетне обуке, успешно је положила завршни испит 6. јула 2018. године, са завршном 

оценом 5.  

     Учесник је семинара и обука у вези са стручним усавршавањем. Носилац је 

сертификата у вези са Законом о спречавању насиља у породици и сертификата у вези са 

увиђајем саобраћајних незгода. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 
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На основу члана 45а Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 

104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 

и 76/21), кандидату Бранки Шаренац, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Бранка Шаренац је 

достојна, стручна, оспособљна и мотивисaна за квалитетан рад који се захтева од судије и 

свесна је обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и 

да својим личним примером ради на његовом унапређењу.  

Високи савет судства, на седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бранке Шаренац, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног суда у Ужицу. 

        6. Аида Никитовић, судијски помоћник у Основном суду у Ужицу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Ужицу. 

Аида Никитовић je рођена 9. јануара 1987. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 26. септембра 2012. године. Правосудни испит је 

положила 30. марта 2018. године.  

Приправнички стаж обавила је у Адвокатској канцeларији у периоду од 1. новембра 

2012. године до 14. јануара 2014. године. Радни однос на радном месту сарадника за 

заступање у Дирекцији за правне послове у компанији ,,Generali osiguranje“ засновала је 

15. јануара 2014. године, радећи на изради тужби, поднесака и захтева и на пословима 

заступања Компаније у поступцима пред судовима и органима управе. У периоду од 1. 

јула 2015. године до 7. јула 2019. године обављала је послове сарадника за корпоративно 

право у Дирекцији за правне послове и контролу усклађености пословања, радећи на 

изради, провери и верификацији аката и уговора послодавца. Послове судијског 

помоћника у Основном суду у Ужицу обавља почев од 8. јула 2019. године, где ради на 

изради нацрта судских одлука у грађанској материји, обавља послове проучавања правних 

питања и судске праксе и послове припрема и проучавања предмета за суђење. 

     Учесник је обуке о етици и интегритету у јавном сектору у организацији Агенције за 

спречавање корупције, дискусије ,,Отворена врата правосуђа“  у организацији УСАИД-А 

и семинара у вези са применом Закона о заштити података о личности у организацији 

Правосудне академије. Познаје рад на рачунару, говори енглески и немачки језик.  

За остварене резултате рада у 2019. и 2020. години, оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Ужицу, кандидат Аида 

Никитовић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Основног суда у Ужицу. 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Аида Никитовић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 2. децембар 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Аиде Никитовић, судијског 

помоћника у Основном суду у Ужицу, за судију Основног суда у Ужицу. 

7. Марија Ракић, судијски помоћник у Привредном суду у Ужицу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Ужицу. 

Марија Ракић je рођена 14. септембра 1974. године у Ужицу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 22. децембра 2004. године. Правосудни испит је 

положила 22. децембра 2007. године.  
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Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Ужицу у периоду од 1. новембра 

2005. године до 21. децембра 2007. године, где је након положеног правосудног испита 

наставила да ради као судијски помоћник до 31. октобра 2008. године на изради нацрта 

судских одлука. Радни однос на радном месту сарадника у Републичком геодетском 

заводу засновала је 1. јануара 2009. године, радећи на пословима имплементације катастра 

непокретности на територији града Ужица. Послове судијског помоћника у звању 

самосталног саветника у Привредном суду у Ужицу обавља почев од 19. априла 2010. 

године, где обавља послове израде нацрта судских одлука у парничној, извршној и 

стечајној материји и обавља послове проучавања правних питања и судске праксе.  

     Учесник је обука и семинара у вези са стручним усавршавањем. Похађала је обуку у 

вези са решавањем спорова, на основу које је 3. децембра 2018. године уписана у Регистар 

посредника за решавање спорова. Познаје рад на рачунару, говори енглески и руски језик. 

За остварене резултате рада у 2018, 2019. и 2020. години, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

 Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Ужицу  и мишљења седнице 

свих судија Привредног апелационог суда, кандидат Марија Ракић испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Ужицу. 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Марија Ракић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Ракић, судијског 

помоћника у Привредном суду у Ужицу, за судију Основног суда у Ужицу. 

 

8. Гордана Станисављев Кирћански, судијски помоћник у Вишем суду у Зрењанину, 

предлаже се за избор судије за Привредни суд у Зрењанину. 

 

Гордана Станисављев Кирћански je рођенa 23. фебруара 1975. године у Зрењанину. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 13. јунa 

2000. године. Правосудни испит је положила 07. маја 2003. године.  

 У периоду од 2000. до 2003. била је приправник у Окружном суду у Зрењанину. Обука 

је реализована у тадашњем Општинском суду у Зрењанину и Окружном суду у Зрењанину 

на кривичном, парничном, радном, ванпарничном и извршном одељењу. Учествовала је у 

вођењу оставинског поступка, израђивала нацрте првостепених одлука, износила 

предмете на седницама другостепеног грађанског већа и израђивала нацрте другостепених 

судских одлука. Дана 22. септембра 2003. године засновала је радни однос у Окружном 

суду у Зрењанину на радном месту судијски помоћник са звањем судијски сарадник, од 

07. маја 2005. године са звањем виши судијски сарадник, а од 01.јануара 2010. године 

засновала је радни однос у Вишем суду у Зрењанину са звањем виши судијски сарадник. 

Од заснивања радног односа на место судијског помоћника распоређена је у грађанско 

одељење. Самостално је припремала предмете по жалбама, проучавала правна питања, 

правну литературу и судску праксу и израђивала нацрте другостепених судских одлука, 

као и нацрте првостепених одлука у грађанскоправним споровима из надлежности вишег 

суда. Самостално је водила ванпарнични поступак рехабилитације према Закону о 

рехабилитацији. Према годишњем распореду послова била је задужена да прати судску 

праксу суда у ком ради, као да прати судску праксу осталих судова у Србији, те да о томе 

обавештава судије одељења у ком је распоређена. По ступању на снагу Закона о 

спречавању насиља у породици ангажована је у решавању жалбених предмета из области 

примене овог закона. По налогу председника, обављала је и послове судске управе. 

 За остварене резултате рада у 2018, 2019. и 2020.  години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  
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        Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. Присуствовала је већем броју 

семинара у организацији, Правосудне академије, Београдског центра за људска права, 

Основног и Вишег суда у Зрењанину. Присуствовала је семинарима који су били 

организовани у вези са потребом уједначавања судске праксе на различитим нивоима, а 

затим и на семинарима из области медијације, практичне примене Европске конвенције о 

људским правима, слободе изражавања, заштите лица са посебним потребама у судском 

поступку. Поседује Сертификат Правосудне академије о поседовању знања из области 

примене Закона о заштити узбуњивача и Закона о спречавању насиља у породици.  

        Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Зрењанину и седнице свих судија 

Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Гордана Станисављев Кирћански испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у Привредни суд у 

Зрењанину. 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Гордана Станисављев Кирћански је положила испит за 

привредне судове и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Гордане Станисављев 

Кирћански, судијског помоћника у Вишем суду у Зрењанину, за судију Привредног суда 

у Зрењанину. 

 

9. Светлана Даниловић, судијски помоћник у Вишем суду у Чачку, предлаже се за 

избор судије за Привредни суд у Чачку. 

 

Светлана Даниловић je рођенa 27. октобра 1983. године у Чачку. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 09. септембрa 2009. године. 

Правосудни испит је положила 28. септембра 2012. године.  

Приправнички стаж у својству приправника-волонтера обавила је у Привредном суду 

у Београду у периоду од 2010. до  2012. године. Дана 22. јануара 2013. године засновала је 

радни однос у Привредном суду у Београду на радном месту судијски помоћник у звању 

саветника, где је била распоређена у парничној материји, те је обављала послове израде 

нацрта судских одлука, припреме предмета за суђење, проучавање правних питања као и 

друге стручне послове под надзором и упутством судије. У периоду од августа 2016. до 

децембра 2018. године била је у радном односу у Компанији „Таково“ доо, где је била 

распоређена на радном месту сарадника у правној служби и обављала опште правне 

послове, послове заступања послодавца пред судом и другим државним органима, као и 

послове из области привредног права и радног права. Дана 01. 03. 2019. године засновала 

је радни однос у Вишем суду у Чачку, на радном месту виши судијски помоћник у звању 

самосталног саветника, где је била распоређена у грађанско одељење на пословима израде 

нацрта првостепених и другостепених одлука, помагања судијама у раду и другим 

стручним пословима по налогу председника суда.  

За остварене резултате рада у 2019.  години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  

      Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. Поседује Сертификат 

Правосудне академије о стеченом општем економском знању и Сертификат Правосудне 

академије о завршеној специјализованој обуци у смислу чл. 28 ст. 1 и 2 Закона о 

спречавању насиља у породици. Објављен јој је стручни рад у Билтену Привредног суда у 

Београду бр.1/2015 из области стечајног права-тема побијање правних радњи стечајног 

дужника. 

        Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Чачку и седнице свих судија 

Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Светлана Даниловић испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије у Привредни суд у Чачку. 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 
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РС”, брoj 7/18), кандидат Светлана Даниловић је положила испит за привредне судове и 

остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Светлане Даниловић, 

судијског помоћника у Вишем суду у Чачку, за судију Привредног суда у Чачку. 

 

       10. Ана Мајсторовић, судијски помоћник у Привредном суду у Краљеву, предлаже 

се за избор судије за Привредни суд у Краљеву. 

 

 Ана Мајсторовић je рођенa 19. фебруара 1983. године у Краљеву. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 30. марта  2008. године. 

Правосудни испит је положила 28. децембра 2011. године.  

 Приправнички стаж у својству приправника обавила је у Основном суду у Краљеву 

у периоду од маја 2008. до  октобра 2010. године. Дана 20. септембра 2012. године 

примљена је у радни однос на одређено време у Привредном суду у Краљеву на радном 

месту судијски помоћник у звању судијски сарадник, где је обављала послове у парничној 

и извршној материји, као и материји привредних преступа, проучавала правна питања,  

израђивала нацрте судских одлука, као и друге стручне послове под надзором и упутством 

судије. Дана 01.08.2019. године примљена је у радни однос на одређено време у Вишем 

суду у Краљеву, на радном месту виши судијски помоћник у звању самосталног саветника, 

где је била распоређена у криично одељење. Дана 1. јануара 2020. године засновала је 

радни однос у Привредном суду у Краљеву где је израђивала нацрте парничних одлука и 

одлуке ипв већа, а била је ангажована и у поступцима јавних набавки за потребе суда. 

Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. 

 За остварене резултате рада у 2020.  години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”.     

 Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Чачку  и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда, кандидат Ана Мајсторовић испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије у Привредни суд у Краљеву. 

          На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се 

оцењујестручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени 

гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Ана Мајсторовић је положила испит за привредне судове 

и остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Мајсторовић, 

судијског помоћника у Привредном суду у Краљеву, за судију Привредног суда у 

Краљеву. 

 

 


