
 

 

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 и 

47/17), 

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  Прекршајни 

суд у Врању: 

1. Наташа Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Сурдулици. 

  

 

                                                                             II 

 

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

суд у Вршцу: 

1. Дуња Беатовић, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву. 

 

                                                                            III 

 

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

суд у Лозници: 

1. Милан Кесеровић, тужилачки помоћник у Основном јавном тужилаштву у Лозници. 

 

                                                                            IV 

 

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

Прекршајни суд у Новом Пазару: 

1. Мина Рашковић, тужилачки помоћник у Основном јавном тужилаштву у Краљеву, 

2. Жара Дрита, адвокат, Адвокатска комора Чачак, 

3. Амра Аличковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Пазару. 
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                                                               V 

 

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

Прекршајни суд у Новом Саду: 

1. Жељана Гарић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Саду, 

2. Радмила Рогановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Саду, 

3. Владан Лечић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,  

4. Бојана Жужа, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду, 

5. Јелена Радукин, судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Саду. 

 

                                                                  VI 

 

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

суд у Параћину: 

1. Тереза Петровић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Параћину. 

 

                                                                 VII 

 

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

суд у Пироту: 

1. Гордана Павловић, адвокат, Адвокатска комора Ниш. 

 

 

                                                                 VIII 

 

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

суд у Пожаревцу: 

1. Станка Живковић, саветник, Министарство финансија-Пореска управа. 

 

                                                                  IX 

 

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

суд у Прокупљу: 

1. Раде Ђорђевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Прокупљу. 

 

                                                                   X 

 

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

суд у Рашки: 

1. Милица Николић, саветник, Општинска управа Рашка. 

                                                                     

                                                                  XI 

 

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

суд у Руми: 

1. Јелена Гргић, судијски помоћник у Основном суду у Руми 
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                                                                   XII 

 

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

суд у Сенти: 

1. Милана Свирчев, судијски помоћник у Основном суду у Сенти. 

 

                                                                 XIII 

 

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

суд у Сјеници: 

1. Елдин Мешић, дипломирани правник, Општинска управа Сјеница. 

 

                                                                 XIV 

 

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

Прекршајни суд у Смедереву: 

1. Биљана Чедомировић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Смедереву, 

2. Зорица Павловић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Смедереву. 

 

                                                                   XV 

 

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

Прекршајни суд у Суботици: 

1. Нада Прља, судијски помоћник у Основном суду у Суботици, 

2. Аида Стевановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Суботици. 

 

 

                                                                 XVI 

 

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

суд у Трстенику: 

1. Ивана Шипић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Трстенику. 

 

                                                                 XVII 

 

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

суд у Чачку: 

1. Слађана Петровић, судијски помоћник у Основном суду у Чачку, 

2. Светлана Ковачевић Јелисавчић, судијски помоћник у Основном суду у Чачку. 

 

                                                                XVIII 

 

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

суд у Великој Плани: 

1. Ана Тучић, дипломирани правник, Општина Смедеревска Паланка-Одељење за 

заједничке послове 
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                                                            XIX 

 

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 и 

47/17), 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), Високи савет судства је  у ,,Службеном 

гласнику РС”, број  83/20 од 10. јуна 2020. године и у дневном листу „Политика” од 13. јуна 

2020. године, огласио избор судија за  Прекршајни суд у Врању, Прекршајни суд у Вршцу, 

Прекршајни суд у Лозници, Прекршајни суд у Новом Пазару, Прекршајном суд у Новом 

Саду, Прекршајни суд у Параћину, Прекршајни суд у Пироту, Прекршајни суд  у Пожаревцу, 

Прекршајни суд у Прокупљу, Прекршајни суд у Рашкој, Прекршајни суд у Руми, 

Прекршајни суд у Сенти, Прекршајни суд у Сјеници, Прекршајни суд у Смедереву, 

Прекршајни суд у Суботици, Прекршајни суд у Трстенику, Прекршајни суд у Чачку и 

Основни суд у Великој Плани.  

         Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Прекршајни суд у Врању, Прекршајни суд у Вршцу, Прекршајни суд у Лозници, Прекршајни 

суд у Новом Пазару, Прекршајном суд у Новом Саду, Прекршајни суд у Параћину, 

Прекршајни суд у Пироту, Прекршајни суд  у Пожаревцу, Прекршајни суд у Прокупљу, 

Прекршајни суд у Рашкој, Прекршајни суд у Руми, Прекршајни суд у Сенти, Прекршајни 

суд у Сјеници, Прекршајни суд у Смедереву, Прекршајни суд у Суботици, Прекршајни суд 

у Трстенику, Прекршајни суд у Чачку и Основни суд у Великој Плани, 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 2. јуна 2020. године, донео је одлуку о 

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

у Врању, Прекршајни суд у Вршцу, Прекршајни суд у Лозници, Прекршајни суд у Новом 

Пазару, Прекршајном суд у Новом Саду, Прекршајни суд у Параћину, Прекршајни суд у 

Пироту, Прекршајни суд  у Пожаревцу, Прекршајни суд у Прокупљу, Прекршајни суд у 

Рашкој, Прекршајни суд у Руми, Прекршајни суд у Сенти, Прекршајни суд у Сјеници, 

Прекршајни суд у Смедереву, Прекршајни суд у Суботици, Прекршајни суд у Трстенику,  

Прекршајни суд у Чачку и Основни суд у Великој Плани. 

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата за 

наведене судове и утврдила њихову  благовременост, дозвољеност и потпуност. 
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Дана 15. октобра 2020. године, спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, који су поднели пријаву за избор судија у Прекршајни суд у Врању, Прекршајни 

суд у Вршцу, Прекршајни суд у Лозници, Прекршајни суд у Новом Пазару, Прекршајном суд 

у Новом Саду, Прекршајни суд у Параћину, Прекршајни суд у Пироту, Прекршајни суд  у 

Пожаревцу, Прекршајни суд у Прокупљу, Прекршајни суд у Рашкој, Прекршајни суд у Руми, 

Прекршајни суд у Сенти, Прекршајни суд у Сјеници, Прекршајни суд у Смедереву, 

Прекршајни суд у Суботици, Прекршајни суд у Трстенику и Прекршајни суд у Чачку, а 

немају од раније остварену оцену са испита за прекршајне судове, у смислу члана 22. 

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).  

Дана 16. октобра 2020. године, спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, који су поднели пријаву за избор судија у Основни суд у Великој Плани, а немају 

од раније остварену оцену са испита за основне судове, у смислу члана 22. 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).  

Кандидатима који се први пут бирају на судијску функцију у основном и прекршајном 

суду, а који су завршили почетну обуку на Правосудној академији, као мерило стручности 

и оспособљености узима се завршна оцена на почетној обуцу на Правосудноj 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 и 

47/17).  

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 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 и 106/15), а у вези са чланом 51. став 1. Закона о судијама, 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, утврдио је Предлог 

одлуке за избор судија и предложио Народној скупштини Републике Србије избор 27 

кандидата, тако што се: 

 

     1. Наташа Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Сурдулици, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Врању. 

 Наташа Јовановић je рођена 7. јуна 1980. године у Сурдулици. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 11. децембра 2009. године. Правосудни испит је 

положила 28. новембра 2014. године.  
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Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Врању у периоду од 23. фебруара 

2011. године до 28. фебруара 2013. године. Радни однос након положеног правосудног 

испита на радном месту судијског помоћника у Основном суду у Сурдилици засновала је 1. 

априла 2015. године, где обавља послове израде нацрта судских одлука у кривичној 

материји и послове вођења оставинског поступка. Звање вишег судијског сарадника је 

стекла 6. децембра 2019. године.  

     Учесник је разних семинара и саветовања у вези стручног усавршавања. Похађала је 

семинар у вези са имплементацијом новог Законика о кривичном поступку Србије и 

семинар у вези са израдом првостепених судских одлука у грађанским предметима, са 

посебним освртом на позивање домаћих судова на праксу Европског суда за људска права,  

у организацији Правосудне академије. Познаје рад на рачунару. 

За остварене резултате рада у 2017,2018. и 2019. години, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Сурдулици, седнице свих судија 

Вишег суда у Врању и мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат 

Наташа Јовановић  испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Прекршајног суда у Врању. 

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 Наташа Јовановић је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Наташе Јовановић, судијског 

помоћника у Основном суду у Сурдулици, за судију Прекршајног суда у Врању. 

          2. Дуња Беатовић, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву, предлаже за избор 

судије за Прекршајни суд у Вршцу. 

 Дуња Беатовић je рођена 25. новембра 1987. године у Панчеву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 8. јуна 2011. године. Правосудни испит је положила 

2. априла 2014. године.  

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Панчеву у периоду од 22. августа 

2011. године до 22. августа 2013. године. Након положеног правосудног испита послове 

судијског помоћника у Основном суду у Панчеву обављала је од 29. септембра 2014. године 

до 31. августа 2015. године, радећи на изради нацрта мериторних и процесних одлука у 

грађанском одељењу. У периоду од 2. септембра 2015. године до 19. јула 2019. године 

обављала је послове сарадника код јавног бележника, радећи на изради нацрта  

јавнобележничких аката и на пословима овере. Радни однос на радном месту судијског 

помоћника у звању самосталног саветника у Основном суду у Смедереву засновала је 20. 

јула 2019. године, где обавља послове израде нацрта судских одлука у грађанској материји, 

послове тумачења и праћења законске и подзаконске регулативе и судксе праксе.  

Познаје рад на рачунар, говори енглески и немачки језик. 

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

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Панчеву, седнице свих судија 

Вишег суда у Панчеву и мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, 
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кандидат Дуња Беатовић  испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Прекршајног суда у Вршцу. 

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 Дуња Беатовић је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Дуње Беатовић, судијског 

помоћника у Основном суду у Панчеву, за судију Прекршајног суда у Вршцу. 

 

     3. Милан Кесеровић, тужилачки помоћник у Основном јавном тужилаштву у Лозници, 

предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Лозници. 

 Милан Кесеровић je рођен 4. октобра 1986. године у Лозници. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршио је 24. децембра 2012. године. Правосудни испит је 

положио 5. јула 2016. године.  

Приправнички стаж обавио је у Основном суду у Лозници у периоду од 2013. године до 

2015. године. Административне и правне послове у Републичком геодетском заводу , СКН 

Лозница обављао је у периоду од 1. септембра  2016. године до 31. децембра 2018. године. 

Радни однос на радном месту тужилачког сарадника у Основном јавном тужилаштву у 

Лозници засновао је 16. јануара 2019. године, где ради на изради нацрта јавнотужилачких 

аката и спровођења доказних радњи у виду саслушања. 

     Учесник је разних семинара и саветовања у вези стручног усавршавања. Носилац је 

сертификата у вези са Законом о спречавању насиља у породици у организацији Правосудне 

академије. Завршио је основну обуку за посредника у Центру за конструктивно решавање 

сукоба Србије. Похађао је семинар ,,Малолетник учинилац или жртва кривичног дела“ у 

организацији Правосудне академије. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.  

 Према мишљењу Основног јавног тужилаштва у Лозници, Милан Кесеровић је стручан, 

оспособљен и достојн  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 Милан Кесеровић је положио испит за прекршајне судове и 

остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милана Кесеровића, тужилачког 

помоћника  у Основном јавном тужилаштву у Лозници, за судију Прекршајног суда у 

Лозници. 

         4. Мина Рашковић, тужилачки помоћник у Основном јавном тужилаштву у Краљеву, 

предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Новом Пазару. 

 Мина Рашковић je рођена 26. марта 1986. године у Краљеву. Правни факултет 

Универзитета Унион у Београду завршила је 5. фебруара 2013. године. Правосудни испит 

је положила 28. априла 2017. године.  
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Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Рашки у периоду од 11. марта 2013. 

године до 11. марта 2015. године. Радни однос на радном месту референта на извршним 

предметима у Прекршајном суду у Рашки, засновала је 1. децембра 2016. године, радећи на  

изради нацрта решења по приговору странака, на предузимању мера за принудну наплату 

новчаних казни и извршењу казни затвора и заштитних мера. Послове тужилачког 

помоћника у Основном јавном тужилаштву у Краљеву обавља почев од 23. маја 2018. 

године, где ради на изради нацрта оптужних аката и нацрта решења о одбачају кривичне 

пријаве, послове предузимања доказних радњи и пословима заступања оптужби пред 

Основним судом у Краљеву.  

     Учесник је разних семинара и саветовања у вези стручног усавршавања. Носилац је 

сертификата у вези са Законом о спречавању насиља у породици у организацији Правосудне 

академије и ОЕБС-а. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.  

 Према мишљењу Основног јавног тужилаштва у Краљеву, Мина Рашковић 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 Мина Рашковић је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мине Рашковић, тужилачког 

помоћника  у Основном јавном тужилаштву у Краљеву, за судију Прекршајног суда у 

Новом Пазару. 

    5. Жара Дрита, адвокат Адвокатске коморе Чачак, предлаже за избор судије за 

Прекршајни суд у Новом Пазару. 

 Жара Дрита je рођена 29. јануара 1981. године у Новом Пазару. Правни факултет 

Универзитета у Приштини завршила је 21. децембра 2012. године. Правосудни испит је 

положила 31. јануара 2017. године.  

Приправнички стаж обавила је у Вишем суду у Новом Пазару у периоду од 21. јуна 2013. 

године до 21. јуна 2015. године. Послове секретара друштва у акционарском друштву 

,,Украс високоградња, мермер и гранит“ обављала је у периоду од 1. априла 2017. године 

до 24. маја 2018. године. Радни однос на радном месту адвоката у Адвокатској комори Чачак 

засновала је 1. новембра 2018. године.  

Учесник је разних семинара и обука у вези стручног усавршавања у организацији 

културног центра Дамад и организације ОСЦЕ. Познаје рад на рачунару и говори енглески 

језик. 

Према мишљењу Адвокатске коморе Чачак, Жара Дрита 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 Жара Дрита је положила испит за прекршајне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Жаре Дрите, адвоката Адвокатске 

комора Чачак, за судију Прекршајног суда у Новом Пазару. 
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     6. Амра Аличковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Пазару, предлаже 

за избор судије за Прекршајни суд у Новом Пазару. 

 Амра Аличковић je рођена 5. јула 1987. године у Тутину. Универзитет у Новом Пазару 

завршила је 3. септембра 2011. године. Правосудни испит је положила 31. марта 2016. 

године.  

Приправнички стаж обавила је у Прекршајном суду у Новом Пазару у периоду од 16. 

маја 2012. године до 15. маја 2014. године. Након положеног правосудног испита, радни 

однос на радном месту судијског помоћника у Прекршајном суду у Новом Пазару, 

засновала је 16. новембра 2016. године, обављајући послове израде нацрта судских одлука, 

припреме стручних извештаја, проучавања правних питања и сачињавања записника. Звање 

вишег судијског сарадника стекла је 26. новембра 2019. године.  

     Учесник је разних семинара и саветовања у вези стручног усавршавања. Носилац је 

сертификата из области примене Закона о заштити узбуњивача. Познаје рад на рачунару и 

говори енглески језик. 

За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Новом Пазару, кандидат Амра 

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

Прекршајног суда у Новом Пазару. 

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 Амра Аличковић је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Амре Аличковић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Новом Пазару, за судију Прекршајног суда у Новом 

Пазару. 

     7. Жељана Гарић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Саду, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Новом Саду. 

 Жељана Гарић  je рођена 14. јануара 1989. године у Добоју. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 25. септембра 2012. године. Мастер-академске 

студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду завршила је 25. септембра 2013. 

године. Правосудни испит је положила 25. фебруара  2015. године.  

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Новом Саду у периоду од 30. октобра 

2012. године до 30. октобра 2014. године као судијски приправник-волонтер. Након 

положеног правосудног испита почев од 21. септембра 2015. године засновала је радни 

однос у Прекршајном суду у Новом Саду на радном месту судијски помоћник у звању 

саветник. Почев од 25. новембра 2019. године распоређена је на извршилачко радно место 

виши судијски сарадник у звању самостални саветник. Као судијски помоћник учествовала 

је у вођењу прекршајних поступака што подразумева саслушање окривљених, сведока и 

извођење доказа  суочењем. Израђивала је нацрте пресуда из области безбедности 
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саобраћаја, јавног реда и мира, царинског и девизног пословања, јавних прихода и 

финансија, јавних набавки, области рада и инспекције, прекршаја регулисаних градским 

одлукама као и нацрте свих решења у прекршајном поступку.    

       Учесник је бројних семинара и саветовања у вези стручног усавршавања из области  

прекршајне  материје. Аутор је рада на тему ,,Проблеми и пракса у примени чл.36. Закона 

о спречавању насиља у породици” који је презентовала на Саветовању судија прекршајних 

судова Србије које је одржано у Кладову 2017. године.  

       Служи се енглеским и немачким језиком, познаје рад на рачунару. 

 За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

 Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Новом Саду, кандидат 

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

Прекршајног суда у Новом Саду. 

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 Жељана Гарић  је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Жељане Гарић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Новом Саду, за судију Прекршајног суда у Новом Саду. 

      8. Радмила Рогановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Саду, 

предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Новом Саду. 

  Радмила Рогановић je рођена 2. фебруара 1979. године у Врбасу. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 26. новембра 2009. године. Правосудни испит је 

положила 24. априла  2013. године.  

  Приправнички стаж обавила је у Прекршајном суду у Новом Саду-Одељење у Врбасу 

у периоду од 1. јануара 2010. године до 1. јануара 2013. године као судијски приправник-

волонтер. Након положеног правосудног испита наставила је да ради у истом суду где је 

обављала послове судијског помоћника-волонтера у звању саветника, помагала судијама у 

раду, израђивала нацрте судских одлука, припремала правне ставове, помагала у раду 

извршном одељењу вршећи комуникацију са странкама и обављала све друге послове по 

налогу судија, заменика председника и председника суда.  Почев од 16. марта 2017. године   

засновала је радни однос у Прекршајном суду у Новом Саду на радном месту судијски 

помоћник у звању саветник, где и данас обавља наведене послове.   

       Служи се енглеским и руским језиком. Одлично познаје рад на рачунару. 

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

истиче”.  

 Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Новом Саду, кандидат  

Радмила Рогановић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Прекршајног суда у Новом Саду. 

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 Радмила Рогановић је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 
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Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Радмиле Рогановић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Новом Саду, за судију Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

        9. Владан Лечић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Новом Саду. 

  Владан Лечић je рођен 14. јула 1980. године у Новом Саду. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршио је 9. септембра 2005. године. Правосудни испит је 

положио 2. марта 2009. године.  

 Приправнички стаж обавио је у Окружном суду у Новом Саду у периоду од 9. новембра 

2005. године до 9. маја 2008. године као приправник-волонтер. У периоду од 27. децембра 

2008. године до 31. јануар 2009. године радио је у предузећу ,,Зипер” ДОО, Нови Сад на 

радном месту правника. Након положеног правосудног испита у периоду од 1. децембра 

2009. године до 31.марта 2010. године радио је у СТР ,,Лекамед” Нови Сад, на пословима 

правника. Почев од 1. априла 2010. године засновао је радни однос у Вишем прекршајном 

суду-Одељење у Новом Саду, на радном месту судијски сарадник у звању саветник на 

одређено време, а од 22. марта 2011. године на неодређено време. Од 14. јуна 2012. године 

распоређен је на извршилачко радно место виши судијски сарадник у звању самостални 

саветник. Почев од 1. јануара 2014. године до данас, обавља послове на радном месту вишег 

судијског сарадника у Прекршајном апелационом суду-Одељење у Новом Саду. 

Похађао је више семинара и обука организованих од стране Министарства правде РС, 

Правосудне академије, OSCE, USAID и Удружења судија за прекршаје Републике Србије. 

     Служи се енглеским и немачким језиком. Познаје рад на рачунару.   

За остварене резултате рада у 2017,  2018. и 2019. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, кандидат Владан 

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

Прекршајног суда у Новом Саду. 

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 Владан Лечић је положио испит за прекршајне судове и остварио 

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Владана Лечића, судијског 

помоћника у Прекршајном апелационом суду, за судију Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

      10. Бојана Жужа, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Новом Саду. 

Бојана Жужа je рођена 7. јула 1979. године у Зрењанину. Правни факултет Универзитета 

у Новом Саду завршила је 10. октобра 2005. године. Правосудни испит је положила 28. 

марта  2008. године.  
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Приправнички стаж обавила је у Окружном суду у Новом Саду у периоду од 5. децембра 

2005. године до 5. децембра 2007. године као судијски приправник-волонтер. Након 

положеног правосудног испита у периоду од 1. септембра 2009. године до 31. марта 2010. 

године радила је у Републичком геодетском заводу-Служба за катастар непокретности у 

Зрењанину, као председник Комисије за излагање непокретности на јавни увид у поступку 

оснивања катастра непокретности. У периоду од 6. априла 2010. године до 31. маја 2010. 

године, радила је у Градској управи за комуналне послове Града Новог Сада као правник на 

пословима заузећа јавне површине. Почев од 1. јуна 2010. године засновала је радни однос 

у Вишем прекршајном суду-Одељење у Новом Саду на радном месту судијски помоћник у 

звању саветник на одређено време, а од 22. марта 2011. године на неодређено време. Од 14. 

јуна 2012. године распоређена је на извршилачко радно место виши судијски сарадник у 

звању самостални саветник. Почев од 1. јануара 2014. године до данас, обавља послове на 

радном месту вишег судијског сарадника у Прекршајном апелационом суду-Одељење у 

Новом Саду. 

Учесник је бројних саветовања и семинара из области прекршајне материје. Служи се 

енглеским и руским језиком. Познаје рад на рачунару.  

      За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

 Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, кандидат Бојана 

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

Прекршајног суда у Новом Саду. 

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 Бојана Жужа је положила испит за прекршајне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бојане Жуже, судијског помоћника 

у Прекршајном апелационом суду, за судију Прекршајног суда у Новом Саду. 

       11. Јелена Радукин, судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Саду, предлаже 

за избор судије за Прекршајни суд у Новом Саду. 

 Јелена Радукин je рођена 18. новембра 1982. године у Руми. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 21. марта 2008. године. Правосудни испит је 

положила 1. октобра  2010. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Новом Саду у периоду од 16. 

априла 2008. године до 31. маја 2009. године као судијски приправник-волонтер и у 

адвокатској канцеларији у периоду од  1. јуна 2009 до 31. маја 2010. године као адвокатски 

приправник. Након положеног правосудног испита почев од 1. фебруара 2011. године 

засновала је радни однос у Прекршајном суду у Новом Саду на радном месту судијски 

помоћник у звању саветник на одређено време, а од 8. априла 2011. године на неодређено 

време. Од 1. јануара 2014. године распоређена је на радно место виши судијски сарадник у 

звању самостални саветник. У Прекршајном суду у Новом Саду ради на пословима израде 

нацрта судских одлука, проучава прописе и правна питања, судску праксу, припрема 

предмете и обавља друге послове под надзором судија. Од 1. јануара 2019. године одређена 

је за пружање помоћи у вођењу судске праксе.  



13 

 

Учесник је више семинара и обука из области прекршајног права као и других грана 

права, саветовања судија Прекршајних судова, семинара у вези са применом Закона о 

прекршајима, из области насиља у породици, судске медицине, заштите личних података, 

из области јавних наступа и комуникација као и рада на систему СИПРЕС за аутоматско 

вођење предмета прекршајних судова.   

       Служи се енглеским језиком и одлично 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 Прекршајног суда у Новом Саду и Прекршајног 

апелационог суда, кандидат Јелена Радукин  испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Новом Саду. 

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 Радукин је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Радукин, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Новом Саду, за судију Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

     12. Тереза Петровић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Параћину, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Параћину. 

  Тереза Петровић je рођена 27. априла 1975. године у Параћину. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршила је 30. октобра 2000. године. Правосудни испит је 

положила 28. маја  2003. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском јавном тужилаштву у Параћину у периоду 

од 15. јануара 2001. године до 27. маја 2003. године као тужилачки приправник, где је након 

положеног правосудног испита наставила да ради до 30. септембра 2003. године. У периоду 

од 1. децембра 2004. године до 31. децембра 2009. године радила је у Општинском органу 

за прекршаје у Параћину на радном месту стручног сарадника. Почев од 1. јануара 2010. 

године засновала је радни однос у Прекршајном суду у Параћину на радном месту виши 

судијски помоћник у звању самостални саветник на неодређено време, где обавља послове: 

саслушање странака, узимање на записник изјава странака, израђивање нацрта свих врста 

судских одлука у прекршајној материји и праћење судске праксе.    

       Служи се енглеским и руским језиком. Познаје рад на рачунару. 

 За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

  Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Параћину, кандидат  Тереза 

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

Прекршајног суда у Новом Саду. 

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 Тереза Петровић је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 



14 

 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Терезе Петровић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Параћину, за судију Прекршајног суда у Параћину. 

 

        13. Гордана Павловић, адвокат, Адвокатска комора Ниш, предлаже за избор судије за 

Прекршајни суд у Пироту. 

  Гордана Павловић je рођена 15. новембра 1985. године у Пироту. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 12. новембра 2010. године. 

Правосудни испит је положила 30. септембра 2015. године. 

 Након дипломирања, у периоду од априла 2011. до фебруара 2013. године  радила је 

као судијски приправник - волонтер у Основном суду у Пироту. У периоду од фебруара 

2013. до фебруара 2016. године примљена је у радни однос на одређено време у трајању од 

3 године, на радном месту судијског приправника у истом суду.  

Дана 31.марта 2016. године уписала се у Именик адвоката Адвокатске коморе у 

Нишу, са седиштем канцеларије у Пироту, и до данас се бавила адвокатуром. Њен посао 

огледао се у пружању правне помоћи физичким и правним лицима, што је подразумевало 

давање правних савета, заступање и одбрана клијената, састављање уговора, изјава, 

поравнања и других исправа, састављање тужби, молби, предлога, захтева, правних лекова 

и других поднесака, као и обављање других послова правне помоћи на основу којих се 

штите права, слободе и интереси странака. 

Према мишљењу председника Адвокатске коморе Ниша, Гордана Павловић је 

стручна, оспобљена и достојана за обављање судијске функције у Прекршајном суду у 

Пироту. 

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 Павловић је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Гордане Павловић, адвоката у 

Адвокатској комори Ниш, за судију Прекшајног суда у Пироту. 

 

        14. Станка Живковић, саветник, Министарство финансија-Пореска управа, предлаже 

за избор судије за Прекршајни суд у Пожаревцу. 

  Станка Живковић je рођена 12. јануара 1969. године у месту Јелакци, СО 

Александровац. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у 

Крагујевцу 27. јуна  1995. године. Правосудни испит је положила 18. септембра 1998. 

године. 

 Приправнички стаж  обавила је у Општинском суду у Пожаревцу, у периоду од марта 

1996. до октобра 1998. године, најпре као судијски приправник – волонтер, а затим и 

судијски приправник.  

Дана 01. октобра 1998. године засновала је радни однос у Републичкој управи јавних 

прихода, Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода Пожаревац. Распоређена је 
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радно место за управно надзорне послове превентивне контроле, са звањем порески 

саветник-контролор. Дана 15. маја 2003. године распоређена је на радно место самостални 

извршилац за прекршајни поступак, за звањем виши стручни сарадник, а дана 27. децембра  

2014. године распоређена је на место извршилац за пореске прекршаје са звањем виши 

стручни сарадника. Од 03. јануара 2007. године радила је на радном месту за прекршајни 

поступак, све до преласка пореских прекршаја у надлежност прекршајних судова. Од 09. 

марта 2010. до 2012. године распоређена је у Одсеку канцеларијске контроле, са звањем 

порески инспектор канцеларијске контроле. Након тога, је распоређена на радно место 

порески инспектор наплате у Пореској управи. Од септембра 2014. године радила је на 

пословима вођења прекршајног поступка незавршених предмета из 2013. године, и уједно  

је радила на обради чињеничког стања и сачињавању захтева за покретање прекршајног 

поступка и заступање Пореске управе пред Прекршајним судом у Пожаревцу. Од 22. 

децембра 2017. године распоређена је на радно место инспектор за прекршајне послове у 

звању пореки саветник. 

Према мишљењу помоћника директора Пореске управе Министарства финансија, 

Станка Живковић је стручна, оспобљена и достојана за обављање судијске функције у 

Прекршајном суду у Пожаревцу. 

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 Станка Живковић је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Станке Живковић, саветника у 

Министарству финансија-Пореска управа, за судију Прекршајног суда у Пожаревцу. 

 

 

  15. Раде Ђорђевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Прокупљу, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Прокупљу.  

Раде Ђорђевић je рођен 06. септембра 1959. године у селу Доња Драгуша, СО Блаце. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу  25. новембра 

1987. године. Правосудни испит је положио 29. децембра 1992. године.  

Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Блацу у периоду од 1991. до 1994. 

године. У периоду од 1994. до 1998. године радио је у Општинској управи Блаце, на радном 

месту комуналног инспектора, када је од стране Владе Републике Србије именован за 

старешину Општинског органа за прекршаје у Блацу. На ову дужност ступио је 01. марта  

1998. године, и на тој функцији је био до краја 2009. године. Од 14. јула 2011. године ради 

на радном месту судијског помоћника-самосталног саветника у Прекршајном суду у 

Прокупљу. 

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

се истиче”.  

         Познаје рад на рачунару. Учесник је бројних семинара у организацији Правосудне 

академије као и других еминентних установа, у циљу професионалног усавршавања. 

        Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Прокупљу и седнице свих 

судија Прекршајног апелационог суда, кандидат Раде Ђорђевић испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије у Прекршајни суд у Прокупљу. 
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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 Раде Ђорђевић је положио испит за прекршајне судове и 

остварио оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Радета Ђорђевића, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Прокупљу, за судију Прекршајног суда у Прокупљу.  

 

       16. Милица Николић, саветник, Општинска управа Рашка, предлаже за избор судије 

за Прекршајни суд у Рашкој. 

     Милица Николић je рођена 09. децембра 1990. године у Новом Пазару. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 10. фебруара  2014.године. 

Правосудни испит је положила 31. јануара 2017. године. 

      Приправнички стаж обавила је у адвокатској канцеларији.  

Након положеног правосудног испита, у мају 2017. године почела је да волонтира у 

Основном суду у Рашки у својству судијског помоћника. Рад у суду је подразумевао израду 

нацрта судских одлука, проучавање судске праксе и правне литературе. У децембру 2017. 

године посредством омладинске агенције ангажована је у Општинској управи Рашка ради 

покретања поступака пред судом и заступања општине. Радни однос засновала је у 

децембру 2019. године у Општинскј управи Општине Рашке, на радном месту саветника за 

евиденцију и управљање јавном имовином. Тренуно је ангажована као саветник у 

имовинско-правној служби. У служби за бесплатну правну помоћ обавља послове 

регистрованог пружаоца бесплатне правне поможи. Корисницима пружа правне савете и 

заступа их као пуномоћник пред судом. 

Према мишљењу начелника Општинске управе општине Рашка, Милица Николић је 

стручна, оспобљена и достојана за обављање судијске функције у Прекршајном суду у 

Рашкој. 

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 Милица Николић је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милице Николић, саветника у 

Министарству финансија-Пореска управа, за судију Прекршајног суда у Рашки. 

 

 

         17. Jeлена Гргић, судијски помоћник у Основном суду у Руми, предлаже за избор 

судије за Прекршајни суд у Руми. 

 

         Jeлена Гргић јe рођена 14. августа 1988. године у Сремској Митровици. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 09. фебруара 2012. 

године. Правосудни испит је положила 24. јуна 2015. године. Дана 06.новембра 2013. 

године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду завршила је дипломске 

академске студије другог степена и стекла академски назив дипломирани правник-мастер. 
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        Приправнички стаж започела је у Основном суду у Новом Саду у периоду од  15. маја 

2012. године до 05. фебруара 2013. године у својству приправника-волонтера. Почев од 01. 

марта 2013. године до 07.02.2014. године наставила је приправнички стаж као адвокатски 

приправник у Руми. У периоду од 01. септембра 2014. до 29. априла 2015. године радила је 

у Основном јавном тужилаштву као приправник-волонтер. Након положеног правосудног 

испита, у периоду од 01. јула до 01. октобра 2015. године обављала је стручно усавршавање 

код приватног извршитеља у Иригу. Дана 01. октобра 2015. године засновала је радни однос 

у Основном суду у Руми, на радном месту судијски помоћник. Дана 01. новембра 2019. 

године добила је звање виши судијски помоћник. Тренутно ради у извршној материји. 

За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Говори енглески и руски језик. Познаје рад на рачунару. 

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

Вишег суда у Сремској Митровици и Апелационог суда у Новом Саду, Jeлена Гргић 

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

суда у Руми. 

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 Jeлена Гргић је положила испит за прекршајне судове и остварила 

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Jeлене Гргић, судијског помоћника 

у Основном суду у Руми, за судију Прекршајног суда у Руми. 

 

 

       18. Милана Свирчев, судијски помоћник у Основном суду у Сенти, предлаже за избор 

судије за Прекршајни суд у Сенти. 

 

Милана Свирчев јe рођена 23. марта 1989. године у Сенти. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 07. септембра 2012. године. Правосудни 

испит је положила 24. априла 2015. године.  

        Приправнички стаж обавила је у периоду од 2012. до 2015. године у адвокатској 

канцеларији. У периоду од 2015. до краја 2018.године била је уписана у Адвокатску комору 

Војводине и радила је као адвокат. Дана 03. јануара 2019. године засновала је радни однос 

у Основном суду у Сенти, на радном месту виши судијски помоћник У досадашњем радном 

искуству обављала је послове у грађанском одељењу где је припремала предмете 

проучавала правна питања, правну литературу и судску праксу, и израђивала нацрте одлука 

у грађанској материји. Водила је оставински поступак, и јавне продаје непокретности у 

извршном поступку.Поступала је у предметима поводом заштите права на суђење у 

разумном року.Такође је израђивала нацрте одлука у кривичном поступку. 

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

истиче”.  

Поседује основно знање мађарског и немачког, а средњи ниво знања енглеског 

језика. Познаје рад на рачунару. 
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 Присуствовала је Семинару писања кривичних пресуда у организацији Канцеларије 

за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу Министарства 

правде САД и Мисије Организације за европску безбедност и сарадњу у Србији у сарадњи 

са Врховним касационим судом, Обуци поводом примене Закона о изменама и допунама 

Закона о извршењу и обезбеђењу у организацији ЕУ за Србију у сарадњи са Врховним 

касационим судом. 

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

Вишег суда у Суботици и Апелационог суда у Новом Саду, Милана Свирчев испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Сенти. 

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 Милана Свирчев је положила испит за прекршајне судове и 

остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милане Свирчев, судијског 

помоћника у Основном суду у Сенти, за судију Прекршајног суда у Сенти. 

 

      19. Елдин Мешић, дипломирани правник у Општинској управи у Сјеници, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Сјеници. 

 Елдин Мешић  je рођен 23. фебруара 1982. године у Сјеници. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршио је 2007. године. Правосудни испит је положио 25. децембра  

2015. године.  

Приправнички стаж обавио је у Прекршајном суду у Сјеници у периоду од 2007. године 

до 2010. године. Као приправник обављао је послове прекршајног суда од завођења 

предмета, припрема предлога одлука, унос предмета у јединствену базу и послове 

извршења одлука. Након тога 2010. године заснива радни однос у Општини Сјеница као 

матичар службе Општине Сјеница. Обављао је послове уписа у матичне књиге и књиге 

држављанства, издавања извода и уверења, поништавања уписа, венчања брака и друге 

управне послове из надлежности матичне службе. У истој општини  у периоду од 2011. 

године до 2013. године радио је као службеник у служби за борачко инвалидску заштиту. У 

периоду од 2013. године до 2014. године радио је као секретар Скупштине општине 

Сјенице. Утом периоду радио је административно-техничке послове скупштине. Након тога 

је радио и као начелник Општинске управе општине Сјеница. Након положеног 

правосудног испита ради као адвокат у Адвокатској комори Чачак све до 2018. године када 

се поново враћа у Општину Сјеница на место начелника управе. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

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 Елдин Мешић је положио испит за прекршајне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Елдина Мешића, дипломираног 

правника у Општинској управи у Сјеници, за судију Прекршајног суда у Сјеници. 
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      20. Биљана Чедомировић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Смедереву, 

предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Смедереву. 

 Биљана Чедомировић je рођена 23. марта 1974. године у Смедеревској Паланци. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 12. марта 2001. године. Правосудни испит 

је положила 01. јуна 2005. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском органу за прекршаје у Великој Плани. 

Након положеног правосудног испита наставља рад у Општинском органу као судијски 

помоћник где је обављала следеће послове: израда нацрта судских одлука, обрађивање 

предмета, израда нацрта  решења и проучавање предмета прослеђених ради одлучивања по 

жалби. Од 01. јануара 2010. године ради у Прекршајном суду у Смедереву као судијски 

сарадник – самостални саветник. На овом месту ради и данас и обавља послове: израде 

нацрта судских одлука, обрађује предмете, израђује нацрте решења, проучава предмете 

прослеђених ради одлучивања по жалби… 

      Познаје рад на рачунару, говори енглески и француски језик. 

За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Смедереву, кандидат Биљана 

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

Прекршајног суда у Смедереву. 

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 Биљана Чедомировић је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Биљане Чедомировић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Смедереву, за судију Прекршајног суда у Смедереву. 

     21. Зорица Павловић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Смедереву, предлаже 

за избор судије за Прекршајни суд у Смедереву. 

 Зорица Павловић je рођена 29. јуна 1974. године у Истоку. Правни факултет 

Универзитета у Приштини завршила је 21. септембра 2000. године. Правосудни испит је 

положила 13. априла 2004. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском органу за прекршаје у Смедеревској 

Паланци. Након положеног правосудног испита наставља рад у Општинском органу као 

судијски помоћник све до 2010. године. Од 01. јануара 2010. године ради у Прекршајном 

суду у Смедереву као судијски сарадник – самостални саветник. 

За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Смедереву, кандидат Зорица 

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

Прекршајног суда у Смедереву. 

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 Зорица Павловић је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Зорице Павловић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Смедереву, за судију Прекршајног суда у Смедереву. 

     22. Нада Прља, судијски помоћник у Основном суду у Суботици, предлаже за избор 

судије за Прекршајни суд у Суботици. 

 Нада Прља je рођена 30. марта 1983. године у Суботици. Правни факултет Универзитета 

у Новом Саду завршила је 04. јуна 2009. године. Правосудни испит је положила 26. октобра 

2011. године.  

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Новом Саду. Након положеног 

правосудног испита ради у Основном суду у Суботици као судијски приправник где обавља 

послове израде нацрта судских одлука, праћење суђења на свим одељењима суда, 

упознавање са премдетима. Од 31. октобра 2011. године ради у истом суду као судијски 

сарадник – саветник на изради нацрта судских одлука, праћењу судске праксе и писању 

нацрта сентенци, проучавању предмета и припремању за суђење, вођењу засписника о 

састанцима… 

Учесница је многобројних семинара и обука као што су основна обука посредника у 

Институту за медијацију, преговарање и јавне политике у Новом Саду, семинар Израда 

првостепених одлука у грађанским предметима и многи други.  

      Познаје рад на рачунару, говори енглески и мађарски језик. 

За остварене резултате рада у 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Суботици, седнице свих судија 

Вишег суда у Суботици и седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат 

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

Прекршајног суда у Суботици. 

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 Нада Прља је положила испит за прекршајне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Наде Прље, судијског помоћника 

у Основном суду у Суботици, за судију Прекршајног суда у Суботици. 

 

      23. Аида Стевановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Суботици, предлаже 

за избор судије за Прекршајни суд у Суботици. 

 Аида Стевановић je рођена 01. јуна 1990. године у Суботици. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 05. септембра 2013. године. Правосудни испит је 

положила 21. марта 2018. године.  

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Суботици. Након тога ради код јавног 

бележника као јавнобележнички приправник до 20. марта 2018. године. Након положеног 
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правосудног испита ради у  јавнобележничкој канцеларији као јавнобележнички сарадник 

до 18. априла 2019. године где је радила са странкама, вршила послове овере потписа и 

других јавнобележничких записа. Од 22. априла 2019. године ради у Прекршајном суду у 

Суботици као судијски сарадник – саветник. Ради на изради нацрта пресуда, нацрта решења 

о обустави поступка, нацрта решења о накнади трошкова поступка, израда нацрта решења 

о извршењу и друго. 

Од марта 2012. године члан је Правне клинике за борбу против трговине људима 

Правног факултета у Новом Саду.  

      Познаје рад на рачунару, говори енглески и немачки језик. 

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

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Суботици, кандидат Аида 

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

Прекршајног суда у Суботици. 

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 Стевановић је положила испит за прекршајне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Аиде Стевановић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Суботици, за судију Прекршајног суда у Суботици. 

      24. Ивана Шипић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Трстенику, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Трстенику. 

 Ивана Шипић je рођена 1. априла 1982. године у Крушевцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 06. октобра 2009. године. Правосудни испит је 

положила 30. јуна 2014. године.  

Приправнички стаж обавила је у адвокатској канцеларији. Као адвокатски приправник 

заступала је физичка и правна лица и радила на састављању различитих врста поднесака. 

Од 26. августа 2015. године ради у Прекршајном суду у Трстенику као судијски помоћник. 

Радила је на обради сложених предмета, проучавању правних питања у вези са радом судија 

и извештавању о стању у појединачним предметима, изради нацрта судских одлука, 

праћењу и проучавању судске праксе и друго по налогу председника суда.  

      Учесник је разних семинара и саветовања. У Врњачкој Бањи 2015., 2016., 2017., 2018., и 

2019. године. Такође учествовала је на саветовању Прекршајних судова у Кладову 2015., 

2017., и 2018. године. Учествовала је на многим семинарима везаним за односе са јавношћу, 

заштити узбуњивача, етика и интегритет у правосуђу и многи други.  Познаје рад на 

рачунару и говори енглески језик. 

За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Трстенику, кандидат Ивана 

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

Прекршајног суда у Трстенику. 

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 Ивана Шипић је положила испит за прекршајне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Шипић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Трстенику, за судију Прекршајног суда у Трстенику. 

                                 

25. Слађана Петровић, судијски помоћник у Основном суду у Чачку, предлаже за избор 

судије за Прекршајни суд у Чачку. 

 Слађана Петровић je рођена 10. јуна 1986. године у Чачку. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 10. септембра 2010. године. Правосудни 

испит је положила 28. фебруара 2013. године.  

У периоду од 2010. године до 2012. године, обавила је приправнички стаж у Основном 

суду у Чачку, након чега је радила у адвокатској канцеларији.  

После положеног правосудног испита засновала је радни однос у децембру 2013. године 

у „Чачанска банка” АД Чачак, да би од 27. јануара 2014. године засновала радни однос на 

радном месту судијског помоћника, у звању судијски сарадник - саветник, у Основном суду 

у Чачку, најпре у кривичној, а затим и у извршној материји.  

За остварене резултате рада у 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”, док за 2019. годину није оцењена, будући да је радила мање од шест месеци у току 

године.  

Познаје рад на рачунару и има знање енглеског језика - средњи ниво. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Чачку, седнице свих судија 

Вишег суда у Чачку  и седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат 

Слађана Петровић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије за Прекршајни 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 

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

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Слађане Петровић, судијског 

помоћника у Основном суду у Чачку, за судију Прекршајног суда у Чачку. 

 

 26. Светлана Ковачевић Јелисавчић, судијски помоћник у Основном суду у Чачку, 

предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Чачку. 

Светлана Ковачевић Јелисавчић је рођена 26. маја 1969. године у Горњем Милановцу. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 14. септембра 

2004. године. Правосудни испит је положила 14. септембра 2007. године. 

У периоду од 2004. године до 2007. године обавила је приправнички стаж у Општинском 

суду у Чачку. 

Од 31. октобра 2007. године до 7. новембра 2016. године радила је као адвокат, уписана 

у Именик Адвокатске коморе Чачак. 
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Почев од 8. новембра 2016. године запослена је у Основном суду у Чачку, на радном 

месту судијског помоћника - секретара суда, помажући председнику суда у обављању 

послова судске управе. Осим послова из делокруга секретара суда предвиђених Судским 

пословником, као виши судијски сарадник ради и на изради нацрта судских одлука, као и 

нацрта одлука председника суда поводом приговора за заштиту права на суђење у разумном 

року. Води и сачињава записник о састанцима, седницама свих судија Основног суда у 

Чачку, седницама грађанског одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења 

по налозима председника суда, обрађује притужбе грађана. Уз овлашћење председника 

грађанског одељења задужена је за проучавање правних питања, праћење судске праксе и 

правне литературе, формулисање нацрта правних схватања. Осим тога, поступа и као 

овлашћено лице за давање информација од јавног значаја. 

За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Похађала је бројне стручне семинаре, предавања и специјализоване обуке у 

организацији Правосудне академије, Центра за права детета и УНИЦЕФ-а, Адвокатске 

коморе Србије. Стекла сертификате за поступање са малолетним учиниоцима кривичних 

дела и кривичноправној заштити малолетних лица, сертификат из области примене Закона 

о спречавању насиља у породици, из области примене Закона о заштити узбуњивача. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Чачку, седнице свих судија 

Вишег суда у Чачку  и седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат 

Светлана Ковачевић Јелисавчић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије за Прекршајни 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 

РС”, брoj 7/18), кандидат Светлана Ковачевић Јелисавчић је положила испит за прекршајне 

судове и остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Светлане Ковачевић Јелисавчић, 

судијског помоћника у Основном суду у Чачку, за судију Прекршајног суда у Чачку. 

 

 

        27. Ана Тучић, дипломирани правник у Општини Смедеревска Паланка – Одељење за 

заједничке послове, предлаже за избор судије за Основни суд у Великој Плани. 

 Ана Тучић je рођена 6. јуна 1983. године у Врању. Правни факултет Универзитета у 

Београду завршила је 17. марта 2009. године. Правосудни испит је положила 28. децембра 

2012. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Смедеревској Паланци у периоду 

од 1. августа 2009. године до 31. октобра 2012. године. Послове озакоњена објеката у 

Одељењу за имовинско-правне послове у Општинској управи Општине Смедеревска 

Паланка, обављала је у периоду од 21. марта 2017. године до 15. јануара 2018. године. Од 

16. јануара 2018. године до 20. новембра 2018. године обављала је послове помоћника 

Општинског правобраниоца у Општинском правобранилаштву општине Смедеревска 

Паланка, радећи на изради нормативних аката,  заступању пред надлежним судовима и 
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вођењу управног поступка. У периоду од 21. новембра 2018. године до 6. јуна 2019. године 

била је начелник управе, Општинског већа општине Смедеревска Паланка, где је обављала 

послове у вези са решавањем права и обавеза из радно-правних односа запослених и 

доношењу Правилника распоређивања руководилаца ужих организационих јединица. 

Радни однос у Општинској управи Општине Смедеревска Паланка засновала је 7. јуна 2019. 

године где ради на аналитичко-пореским пословима канцеларијске контроле у Одељењу за 

утврђивање и наплату јавних прихода и пружању стручне и правне помоћи обвезницима и 

издавању потврда. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.  

Према мишљењу Општине Смедеревска Паланка, Ана Тучић 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 Ана Тучић је положила испит за основне судове и остварила  оцену  

пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 30. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Тучић, дипломираног 

правника у  Општини Смедеревска Паланка – Одељење за заједничке послове, за судију 

Основног суда у Великој Плани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


