П Р Е Д Л ОГ
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 ________________
2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
I
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Основни суд у Аранђеловцу:
1. Весна Ивков Радовић, судијски помоћнк у Основном суду у Аранђеловцу,
2. Јелена Раденковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу,
3. Бранка Батавељић, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу.
II
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Основни
суд у Бачкој Паланци :
1. Мирјана Средојевић Пападопулос, корисник почетне обуке на Правосудној
академији.
III
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Основни суд у Вршцу:
1. Миливој Стаменковић, судијски помоћник у Основном суду у Вршцу,
2. Јакша Дамјановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.

IV
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Основни суд у Лазаревцу:
1. Катарина Бранковић, судијски помоћник у Основном суду у Лазаревцу,
2. Бојан Петковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.
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V
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Основни
суд у Младеновцу:
1. Мирјана Михајловић, судијски помоћник у Основном суду у Младеновцу.
VI
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Основни
суд у Обреновцу:
1. Милош Петрашковић, судијски помоћник у Основном суду у Обреновцу.
VII
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Основни суд у Панчеву:
1.
2.
3.
4.

Кристина Николић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
Жељко Ченде, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву,
Радован Маринковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
Јасна Бодрожић, судијски помоћник у Вишем суду у Панчеву.
VIII

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Основни
суд у Пожаревцу:
1. Бранислав Кенда, судијски помоћник у Вишем суду у Пожаревцу.

IX
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Основни
суд у Руми:
1. Драгана Вукин, судијски помоћник у Основном суду у Руми.
X
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Основни
суд у Старој Пазови:
1.

Рената Радановић Кудић, судијски помоћник у Основном суду у Старој
Пазови.
XI

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Основни
суд у Убу:
1. Милан Милићевић, судијски помоћник у Основном суду у Убу.
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XII
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у
Прекршајни суд у Аранђеловцу:
1. Оливера Ђорђевић, судијски помоћник у Основном суду у Аранђеловцу.
XIII
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Ваљеву:
1. Слађана Пјевчевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву,
2. Снежана Живановић, судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву,
3. Десанка Марковић, судијски помоћник у Прекршаном суду у Ваљеву.
XIV
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Врању:
1. Марија Јовановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Врању,
2. Предраг Стојиљковић, судијски помоћник у Вишем суду у Врању,
3. Небојша Спасић, МУП РС, ПУ Врање, начелник одсека за логистику.
XV
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Вршцу:
1. Гордана Гашпар Поп Ценић, дипломирани правник, МУП РС, ПУ Панчево.
2. Драгана Маријан, дипломирани правник, Fresenius Medical Care.
XVI
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у
Прекршајни суд у Горњем Милановцу:
1. Милош Банашевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Горњем
Милановцу.
XVII
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Зрењанину:
1. Мирјана Салатић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,
2. Светлана Марковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.
XVIII
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Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Јагодини:
1. Данијела Трифуновић, судијски помоћник у Основном суду у Параћину,
2. Маја Дубравац, судијски помоћник у Вишем суду у Јагодини.
XIX
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бираju на судијску функцију у
Прекршајни суд у Крагујевцу:
1. Соња Недељковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Крагујевцу,
2. Анита Ћатовић Благојевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.

XX
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Краљеву:
1. Милутин Плањанин, судијски помоћник у Прекршајном суду у Краљеву.
2. Снежана Вукићевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Краљеву.
XXI
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Крушевцу:
1. Слађана Антић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Крушевцу,
2. Маја Милосављевић Ђурђевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу.
XXII
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Лазаревцу:
1. Јелена Павловић Шошкић, судијски помоћник у Прекршајном суду у
Лазаревцу,
2. Светлана Букилић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду.
XXIII
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Лесковцу:
1. Дејан Јањић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,
2. Милица Анђелковић Новаковић, судијски помоћник у Вишем суду у Лесковцу.
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XXIV
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Нишу:
1.
2.
3.
4.

Слађана Павић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Нишу,
Бојана Дујаковић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,
Ивана Лазовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу.
Тијана Митровић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу.

XXV
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у
Прекршајни суд у Новом Пазару:
1. Петар Спасојевић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Пазару.
XXVI
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у
Прекршајни суд у Пожаревцу:
1. Милица Минић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду.
XVII
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Пожеги:
1. Душица Гавриловић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Пожеги,
2. Гордана Милојевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Пожеги.
XVIII
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Пријепољу:
1. Снежана Радомировић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Пријепољу,
2. Гордана Буквић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Пријепољу.
XXIX
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у
Прекршајни суд у Прокупљу:
1. Светлана Николић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу.
XXX
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Руми:
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1. Маја Бакарић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
2. Зоран Кнежевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Руми.
XXXI
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Сенти:
1. Марта Орос Ваш, општински правобранилац Општине Кањижа,
2. Станислава Матијевић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду.
XXXII
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Смедереву:
1. Милијана Јовановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Смедереву,
2. Милена Митровић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду.
XXXIII
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у
Прекршајни суд у Сомбору:
1. Вања Јеж, судијски помоћник у Прекршајном суду у Сомбору.
XXXIV
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у
Прекршајни суд у Суботици:
1. Сенка Шуковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Суботици.
XXXV
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у
Прекршајни суд у Ужицу:
1. Душица Лечић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.
XXXVI
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у
Прекршајни суд у Чачку:
1. Дражен Петковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Чачку.

XXXVII
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Београду:
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Сања Ђорђевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду,
Наташа Миленковић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,
Миодрага Богавац, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду,
Данијела Бујић, дипломирани правник, МУП РС Сектор за људске ресурсе,
Теа Поробић (девојачко Ђорђевић), корисник почетне обуке на Правосудној
академији,
6. Данка Илић Софронијевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у
Београду,
7. Виолета Пријовић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду,
8. Софија Чворовић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду,
9. Милица Милић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду,
10. Зоран Цвјетковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду,
11. Братислав Терзић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду,
12. Мирјана Трикић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,
13. Ирина Панов, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
14. Горица Стошић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду,
15. Александра Маричић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
16. Кристина Шекарић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
17. Сузана Плавшић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду.
1.
2.
3.
4.
5.

XXXVIII
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Прекршајни суд у Новом Саду:
1.
2.
3.
4.

Новица Јелић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Саду,
Зоран Марић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,
Марко Менићанин, судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Саду,
Мирослав Ташин, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду.
XXXIX

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у
Основни суд у Новом Саду:
1. Милица Јанча, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,
2. Милијана Ташин, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Саду,
3. Александра Херак, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,
4. Тања Дробњак, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду,
5. Миладин Војводић, судијски помоћник у Основом суду у Новом Саду,
6. Маја Боровац, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
7. Сенка Бајило, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
8. Бојан Котур, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду,
9. Јелена Мадић, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Саду,
10. Александар Недељков, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,
11. Бојана Радочај Убовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,
12. Мирослав Чонић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,
13. Александар Чакић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,
14. Татјана Мандић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,
15. Наташа Стреховски, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
16. Јелена Богдановић Малешевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом
Саду,
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17. Мирјана Шпоња, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду.
XL
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Први
основни суд у Београду:
1. Тамара Ђурашковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
2. Јелена Дуњић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
3. Милица Скоко, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
4. Соња Павловић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
5. Ирина Анђелковић, судијски помоћник у Апелационом суду Београду,
6. Милена Вукчевић Јовановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
7. Марија Лаловић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
8. Тања Кољеншић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
9. Пане Марјановић, саветник у Врховном касационом суду,
10. Ана Мајсторовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
11. Олга Доклестић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
12. Синиша Трифуновић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
13. Владимир Живановић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
14. Бојана Станковић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
15. Јелена Шумкарац, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
16. Сања Црњак Станковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
17. Теодора Павловић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
18. Петар Бановац, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
19. Предраг Роснић, судијски помоћник у Привредном суду у Београду,
20. Ивана Радун, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
21. Мирјана Мадић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
22. Иван Ђуришић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду,
23. Дејан Миловановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
24. Иван Ђикановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
25. Драган Мартиновић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
26. Богдан Јанковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
27. Ивана Пануцопулу, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
28. Владимир Милетић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
29. Ивана Мартиновић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
30. Зинаида Белић, саветник у Врховном касационом суду,
31. Јована Обућина, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
32. Марија Стојановић Павловић, судијски помоћник у Апелационом суду у
Београду,
33. Милица Конатар, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду,
34. Марина Барбир, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
35. Драгана Станојковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
36. Бојан Лалић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву,
37. Светлана Мијовић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
38. Милија Јелић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
39. Сузана Недељковић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду.
XLI
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Други
основни суд у Београду:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Невена Илић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
Нина Пашалић Петровић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
Милош Стојановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
Тијана Пауновић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду,
Јелена Симић, саветник у Врховном касационом суду,
Марина Гавриловић, адвокат.
XLII

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Трећи
основни суд у Београду:
1. Јелена Кнежевић, судијски помоћник у Привредном суду у Београду,
2. Наташа Рађеновић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
3. Игор Величковић, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду,
4. Дина Дрљача Савићевић, саветник у Врховном касационом суду,
5. Ивана Мијаиловић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
6. Ана Милошевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
7. Јелена Гајић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
8. Дина Родић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду,
9. Милица Ивановић, саветник у Врховном касационом суду,
10. Богдан Караџић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.

Образложење
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 и 14/18), Високи савет судства
је у ,,Службеном гласнику РС”, број 14/18 од 23. фебруара 2018. године, огласио избор
судија за Основни суд у Аранђеловцу, Основни суд у Бачкој Паланци, Основни суд у
Вршцу, Основни суд у Лазаревцу, Основни суд у Младеновцу, Основни суд у
Обреновцу, Основни суд у Панчеву, Основни суд у Пожаревцу, Основни суд у Руми,
Основни суд у Старој Пазови, Основни суд у Убу, Прекршајни суд у Аранђеловцу
Прекршајни суд у Ваљеву, Прекршајни суд у Врању, Прекршајни суд у Вршцу,
Прекршајни суд у Горњем Милановцу, Прекршајни суд у Зрењанину, Прекршајни суд у
Јагодини, Прекршајни суд у Крагујевцу, Прекршајни суд у Краљеву, Прекршајни суд у
Крушевцу, Прекршајни суд у Лазаревцу, Прекршајни суд у Лесковцу, Прекршајни суд у
Нишу, Прекршајни суд у Новом Пазару, Прекршајни суд у Пожаревцу, Прекршајни суд
у Пожеги, Прекршајни суд у Пријепољу, Прекршајни суд у Прокупљу, Прекршајни суд у
Руми, Прекршајни суд у Сенти, Прекршајни суд у Смедереву, Прекршајни суд у
Сомбору, Прекршајни суд у Суботици, Прекршајни суд у Ужицу, Прекршајни суд у
Чачку, Прекршајни суд у Београду, Прекршајни суд у Новом Саду, Основни суд у Новом
Саду, Први основни суд у Београду, Други основни суд у Београду и Трећи основни суд
у Београду.
Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за
Основни суд у Аранђеловцу, Основни суд у Бачкој Паланци, Основни суд у Вршцу,
Основни суд у Лазаревцу, Основни суд у Младеновцу, Основни суд у Обреновцу,
Основни суд у Панчеву, Основни суд у Пожаревцу, Основни суд у Руми, Основни суд у
Старој Пазови, Основни суд у Убу, Прекршајни суд у Аранђеловцу Прекршајни суд у
Ваљеву, Прекршајни суд у Врању, Прекршајни суд у Вршцу, Прекршајни суд у Горњем
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Милановцу, Прекршајни суд у Зрењанину, Прекршајни суд у Јагодини, Прекршајни суд
у Крагујевцу, Прекршајни суд у Краљеву, Прекршајни суд у Крушевцу, Прекршајни суд
у Лазаревцу, Прекршајни суд у Лесковцу, Прекршајни суд у Нишу, Прекршајни суд у
Новом Пазару, Прекршајни суд у Пожаревцу, Прекршајни суд у Пожеги, Прекршајни
суд у Пријепољу, Прекршајни суд у Прокупљу, Прекршајни суд у Руми, Прекршајни суд
у Сенти, Прекршајни суд у Смедереву, Прекршајни суд у Сомбору, Прекршајни суд у
Суботици, Прекршајни суд у Ужицу, Прекршајни суд у Чачку, Прекршајни суд у
Београду, Прекршајни суд у Новом Саду, Основни суд у Новом Саду, Први основни суд
у Београду, Други основни суд у Београду и Трећи основни суд у Београду, 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 је на седници одржаној 13. фебруара 2018. године, донео
одлуку о образовању Комисије Високог савета судства за избор судија за основне и
прекршајне судове.
Комисијa Високог савета судства je извршиле проверу поднетих пријава кандидата
за наведене основне судове и утврдиле њихову благовременост, дозвољеност и
потпуност.
У складу са одредбама члана 44. Правилника о критеријумима, мерилима,
поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова (,,Службени
гласник РС”, бр. 81/14, 142/14, 41/15 и 7/16), Високи савет судства, на седници одржаној
20. априла 2018. године, донео je одлуку о ванредном вредновању кандидата из реда
судија који су поднели пријаву на оглас за избор судије за основне судове.
Комисија Високог савета судства је за кандидате из реда судија прибавила оцену
рада од комисија за спровођење поступка вредновања и утврђивања оцене рада судија и
председника судова и сачинила је претходну листу кандидата из реда судија, која је
објављена на интернет страници Високог савета судства. Претходна листа кандидата из
реда судија је достављена Високом савету судства.
Дана 13. јуна 2018. године је спроведен испит за кандидате за судије који се први
пут бирају, а који су поднели пријаву за избор за прекршајне судове, а 14. јуна 2018.
године спроведен је испит за кандидате за судије који се први пут бирају, који су
поднели пријаву за избор за основне судове.
Комисија Високог савета судства је обавила и разговор са кандидатима за судије
који се први пут бирају и утврдила је листу кандидата, 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 26. новембра 2018. године, утврдио
је Предлог одлуке за избор судија и предложио Народној скупштини Републике Србије
избор 156 кандидата, тако што се:
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1. Весна Ивков Радовић, судијски помоћник у Основном суду у Аранђеловцу
предлаже за избор судије за Основни суд у Аранђеловцу.
Весна Ивков Радовић је рођена 10. маја 1977. године у Аранђеловцу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2004. године. Правосудни
испит је положила 2009. године.
Приправнички стаж обавила у Општинском суду у Тополи. Након положеног
правосудног испита обавља послове судијског помоћника у Основном суду у Крагујевцу.
Од 1. јануара 2014. године, обавља послове секретара Основног суда у Аранђеловцу у
звању самосталног саветника и уједно је потпарол суда. За остварене резултате рада у
2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Аранђеловцу и седнице свих
судија Вишег суда у Крагујевцу, кандидат Весна Ивков Радовић испуњава све услове
који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Аранђеловцу.
Кандидат Весна Ивков Радовић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Весне Ивков Радовић,
судијског помоћника у Основном суду у Аранђеловцу, за судију Основног суда у
Аранђеловцу.
2. Јелена Раденковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу,
предлаже се за избор судије за Основни суд у Аранђеловцу.
Јелена Раденковић je рођена 11. јуна 1977. године у Чачаку. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 29. октобра 2008. године.
Правосудни испит је положила 31. јануара 2012. године.
Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Крагујевцу у периоду од 7. јуна
2010. године до 30. јануара 2012. године. У Апелационом суду у Крагујевцу засновала је
радни однос на радном месту судијског помоћника 8. маја 2012. године.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче“.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару, говори енглески језик.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, Јелена
Раденковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Основног суда у Аранђеловцу.
Кандидат Јелена Раденковић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Раденковић,
судијског помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу, за судију Основног суда у
Аранђеловцу.
3. Бранка Батавељић, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу, предлаже
за избор судије за Основни суд у Аранђеловцу.
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Бранка Батавељић je рођена 25. новембра 1988. године у Крагујевцу. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 5. априла 2012.
године, као и мастер студије. Правосудни испит је положила 28. новембра 2014. године.
Приправнички стаж је обавила у Основном суду у Крагујевцу у период од 12. јуна
2013. године до 27. новембра 2014. године. Након положеног правосудног испита од 1.
децембра 2014. године до данас, у радном односу је у Основном суду у Крагујевцу на
одређено време у својству судијског сарадника, где је поступала у кривичној и
ванпарничној материји. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена је
оценом „нарочито се истиче”, док у 2015. години није оцењена због рада на одређено
време.
Познаје рад на рачунару, говори енглески и немачки језик.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Крагујевцу и Вишег суда у
Крагујевцу, кандидат Бранка Батавељић испуњава све услове који су прописани Законом
о судијама за избор судије Основног суда у Аранђеловцу.
Кандидат Бранка Батавељић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бранке Батавељић,
судијског помоћника у Основном суду у Крагујевцу, за судију Основног суда у
Аранђеловцу.
4. Мирјана Средојевић Пападопулус, корисник почетне обуке на Правосудној
академији, предлаже за избор судије за Основни суд у Бачкој Паланци.

Мирјана Средојевић Пападопулос је рођена 13. септембра 1987.године у Прибоју.
Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитету у Новом Саду 28.
септембра 2010. године. Завршила је мастер студије 2011. године на Правном
факултету Универзитету у Новом Саду, на студијском програму смера унутрашњих
послова и стекла академски назив дипломирани мастер правник. Правосудни испит је
положила 28. јуна 2013. године.
Приправнички стаж од 24. фебруара 2011. године до 30. новембра 2013. године
обавила је у Основном суду у Зрењанину. За то време прошла је обуку у парничном
одељењу, ванпарничном одељењу и кривичном одељењу, као и у Привредном суду и
Окружном суду. Од 1. децембра 2013. године постаје полазник почетне обуке на
Правосудној Академији. У оквиру обуке на Правосудној академији, уз надзор
ментора радила је у парничној материји, кривичној материји, Основном јавном
тужилаштву у Новом Саду и Прекршајном суду у Новом Саду, што подразумева да је
уз надзор судије (ментора) проучавала правна питања у вези са радом судија у
појединим предметима, уређивала нацрте одлука, учестовала у одржавању рочишта
као и других послова по упутству судија. По завршеној обуци на Правосудној
академији распоређена је у Основном суду у Новом Саду, Прекршајном суду у Новом
Саду и Основном јавном тужилаштву у Новом Саду. Учесница је већег броја домаћих
и интернационалних семинара. Објавила је више стручних радова из области правне
струке и науке.
Дана 1. јула 2016. године положила завршни испит на Правосудној академији са
завршном оценом пет.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Мирјана Средојевић
Пападопулус је стручна, оспособљена и достојна за обављање судијске функције и
свесна је обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског
позива и да својим личним примером ради на његовом унапређењу.
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Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирјане
Средојевић Пападопулус, корисника почетне обуке на Правосудној академији, за
судију Основног суда у Бачкој Паланци.
5. Миливој Стаменковић, судијски помоћник у Основном суду у Вршцу,
предлаже за избор судије за Основни суд у Вршцу.
Миливој Стаменковић je рођен 7. јануара 1974. године у Вршцу. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 15. фебруара 2001. године.
Правосудни испит је положио 27. маја 2005. године.
Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Вршцу у периоду од 20. јула
2002. године до 26. маја 2005. године. После положеног правосудног испита наставио је
са радом у истом суду у Општинском суду у Вршцу на радном месту судијског
помоћника све до 17. фебруара 2008. године, када је почев од 18. фебруара 2008. године
засновао радни однос у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање,
Филијала Вршац. У Основном суду у Вршцу засновао је радни однос на радном месту
судијског помоћника почев од 22. фебруара 2010. године, где је био распоређен на рад у
кривичном одељењу суда.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито
се истиче“.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања. Познаје рад на рачунару и
служи се енглеским језиком.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Вршцу, Вишег суда у Панчеву
и Апелационог суда у Београду, Миливој Стаменковић испуњава све услове који су
прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Вршцу.
Кандидат Миливој Стаменковић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне
судове и остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Миливоја
Стаменковића, судијског помоћника у Основном суду у Вршцу, за судију Основног суда
у Вршцу.
6. Јакша Дамјановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже
се за избор судије за Основни суд у Вршцу.
Јакша Дамјановић је рођен 19. априла 1986. године у Мојковцу, Црна Гора. Основне
студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 23. октобра 2009.
године. Завршио је мастер академске студије другог степена на Правном факултету
Универзитета у Београду 10. октобра 2012. године. Правосудни испит је положио 30.
септембра 2013. године. Завршио је програм почетне обуке на Правосудној академији и
положио завршни испит 6. јула 2017. године, са оценом пет.
Од 9. јуна 2011. године до 27. октобра 2013. године радио је као судијски приправник
у Првом основном суду у Београду. Након положеног правосудног испита, засновао је
радни однос у Првом основном суду у Београду на радном месту судијског помоћника, у
звању судијског сарадника, на ком радном месту се налазио од 28. октобра 2013. године
до 31. јануара 2015. године. Од 1. фебруара 2015. године је полазник почетне обуке на
Правосудној академији. Као корисник почетне обуке прошао је кроз парнично и
кривично одељење, тужилаштво и прекршаје.
У организацији Правосудне академије похађавао је велики број семинара и
саветовања. Познаје рад на рачунару. Говори енглески и руски језик.
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Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Јакша Дамјановић је
стручан, оспособљен и мотивисан за квалитетан рад који се захтева од судије. Кандидат
је свестан и 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 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јакше Дамјановића,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног суда у Вршцу.
7. Катарина Бранковић, судијски помоћник у Основном суду у Лазаревцу,
предлаже за избор судије за Основни суд у Лазаревцу.
Катарина Бранковић je рођена 8. септембра 1984. године у Ваљеву. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 12. октобра 2008. године.
Правосудни испит је положила 21. априла 2011. године.
Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Лајковцу од 13. фебруара 2009.
године до 31.децембра 2009. године и у Основном суду у Ваљеву од 1. јануара 2010.
године до 20. априла 2011. године, у судским јединицама у Лајковцу и Убу. Након
положеног правосудног испита од 21. априла 2011. године до 1. јула 2011. године, била
је распоређена на пословима судијског помоћника на одређено време, где је поступала у
извршном, парничном и ванпарничном одељењу. Од 1. јануара 2014. године до 4.
фебруара 2016. године, након гашења судских јединица у Лајковцу и Љигу, распоређена
је у Основном суду у Ваљеву на радном месту виши судијски сарадник у звању
самостални саветник на неодређено време. Од 5. фебруара 2016. године, на основу
Споразума о преузимању распоређена је Основном суду у Лазаревцу где обавља послове
секретара суда и свих послова који се тичу судске управе-поступање по притужбама,
захтевима за изузеће и искључење судија, постављање браниоца по службеној дужности,
израда нацрта свих одлука председника суда као и поступање у материји извршења
кривичних санкција. За остварене резултате рада у 2015. и 2016. години оцењена је
оценом „нарочито се истиче”, док у 2017. години није оцењена због породиљског
одсуства.
Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лазаревцу и Вишег суда у
Београду, кандидат Катарина Бранковић испуњава све услове који су прописани Законом
о судијама за избор судије Основног суда у Лазаревцу.
Кандидат Катарина Бранковић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Катарине Бранковић,
судијског помоћника у Основном суду у Лазаревцу, за судију Основног суда у Лазревцу.
8. Бојан Петковић , корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже
за избор судије за Основни суд у Лазаревцу.
Петковић Бојан је рођен 4. новембра 1983. године у Карловцу. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 27. јуна 2008. године.
Правосудни испит је положио 23. јуна 2011. године.
Приправнички стаж обавио је у периоду од 4. јула 2008. године до 31. октобра 2011.
године као адвокатски приправник. На Правосудној академији засновао је радни однос
1. новембра 2011. године као корисник почетне обуке, где је током рада прошао кроз
парнично одељење, кривично одељење, тужилаштво и прекршаје. Успешно је положио
завршни испит на Правосудној академији 3. октобра 2014. године са завршном оценом
пет. Током обуке на Правосудној академији, учествовао је у раду бројних семинара,
радионица и стручних курсева и стекао сертификат о поседовању посебних знања.
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Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Петковић Бојан је
стручан, оспособљен и достојан за обављање судијске функције и свестан 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 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Петковић Бојана,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног суда у
Лазаревцу.
9. Мирјана Михајловић, судијски помоћник у Основном суду у Младеновцу,
предлаже за избор судије за Основни суд у Младеновцу.
Мирјана Михајловић je рођена 19. децембра 1973. године у Смедеревској Паланци.
Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 1999.
године. Правосудни испит је положила 29. јуна 2002. године.
Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Младеновцу у период од 10.
маја 2000. године до 28. јуна 2002. године. Након положеног правосудног испита од 1.
јула 2003. године до 31. децембра 2009. године, радила је у Општинском суду у
Младеновцу на радном месту судијског сарадника где је поступала у извршној,
парничној и кривичној материји. Од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2013.
године, засновала је радни однос у Другом основном суду у Београду у звању виши
судијски сарадник-самостални саветник. Од 1. јануара 2014. године ради у Основном
суду у Младеновцу на радном месту секретара суда. За остварене резултате рада у 2015,
2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
Познаје рад на рачунару, говори енглески језик.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Младеновцу, Вишег суда у
Београду и Апелационог суда у Београду, кандидат Мирјана Михајловић, испуњава све
услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у
Младеновцу.
Кандидат Мирјана Михајловић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирјане Михајловић,
судијског помоћника у Основном суду у Младеновцу, за судију Основног суда у
Младеновцу.
10. Милош Петрашковић, судијски помоћник у Основном суду у Обреновцу
предлаже за избор судије за Основни суд у Обреновцу.
Милош Петрашковић је рођен 13. јануара 1986. године у Смедереву. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 5. октобра 2009. године.
Правосудни испит је положио 29. марта 2013. године.
Након завршених студија у периоду од 2. јула 2012. године до 3. септембра 2012.
године био је у радном односу у Сталној конференцији градова и општина –Савез
градова и општина Србије. Приправнички стаж обавио је у Другом Основном суду у
Београду у периоду од 1.новембра 2012. године до 28. марта 2013. године, на радном
месту судијског приправника где је распоређен на пословима припреме предмета у
којима поступа Ванпретресно кривично веће и израде нацрта одлука у кривичном
одељењу. Након положеног правосудног испита од 1.августа 2013. године распоређен је
на радно место судијског помоћника у звању саветник у Другом основном суду у
Београду све до 1. априла 2014. године када је преузет у Основни суд у Обреновцу, где је
обављао послове у ,,Ки” реферату уз истовремено обављање послова на припреми
предмета у којима поступа Ванпретресно кривично веће и изради нацрта одлука у
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реферату ,,Кпп” где поступа судија за претходни поступак, уз повремене послове у
изради нацрта судских одлука у кривичној материји. Од 15. јануара 2016. године у истом
суду стекао је звање виши судијски сарадник-самостални саветник.
За остварене
резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”.
Похађао је обуке и семинаре.
Познаје рад на рачунару, говори руски и енглески језик.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Обреновцу, Вишег суда у
Београду и Апелационог суда у Београду, кандидат Милош Петрашковић испуњава све
услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у
Обреновцу.
Кандидат Милош Петрашковић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне
судове и остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милоша
Петрашковића, судијског помоћника у Основном суду у Обреновцу, за судију Основног
суда у Обреновцу.
11. Кристина Николић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
предлаже се за избор судије за Основни суд у Панчеву.
Кристина Николић је рођена 17. марта 1988. године у Панчеву. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 21. јануара 2012. године.
Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду, на грађанско-правном
модулу, под-модул Права детета, завршила је 12. октобра 2016. године. Завршни мастер
рад одбранила је са оценом 10,00. Правосудни испит је положила 17. јуна 2014. године.
Од 27. фебруара до 30. новембра 2012. године радила је као судијски приправникволонтер у Привредном суду у Панчеву, у парничном и извршном одељењу. Као
судијски приправник радила је у Вишем суду у Панчеву у периоду од 1. децембра 2012.
године до 30. јануара 2015. године, у парничном и кривичном одељењу. Након
положеног правосудног испита, наставила је да ради као судијски приправник у истом
суду. Корисник је почетне обуке на Правосудној академији од 1. фебруара 2015. године.
Завршила је програм почетне обуке и положила завршни испит 1. јула 2017. године, са
оценом пет. Почетну обуку је започела у Основном суду у Панчеву, у парничном и
кривичном одељењу, Прекршајном суду у Панчеву и Вишем јавном тужилаштву у
Панчеву. Након положеног завршног испита, распоређена је у парнично одељење
Основног суда у Панчеву и парнично одељење Вишег суда у Панчеву.
Учесник је више семинара и радионица у организацији Правосудне академије.
Познаје рад на рачунару. Говори енглески и шпански језик.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Кристина Николић је
стручна, оспособљена и достојна за обављање судијске функције 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 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Кристине Николић,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног суда у Панчеву.
12. Ченде Жељко, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву, предлаже за
избор судије за Основни суд у Панчеву.
Ченде Жељко je рођен 9. јануара 1978. године у Панчеву. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 26. марта 2004. године.
Правосудни испит је положио 30. јуна 2008. године.
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Након дипломирања приправнички стаж обавио је у Општинском суду у
Ковачици у периоду од 25. априла 2006. године до 29. јуна 2008. године. Након
положеног правосудног испита од 30. јуна 2008. године до 24. априла 2009. године,
наставио је да ради у Општинском суду у Ковачици на радном месту судијског
приправника где је поступао у кривичној, парничној и ванпарничној материји. Од
1.октобра 2009. године до 7. марта 2010. године био је у радном односу у Пореској
управи-Филијала Панчево на радном месту пореског инспектора за извршне поступке.
Од 8. марат 2010. године засновао је радни однос на неодређено време у Основном суду
у Панчеву на радном месту судијског помоћника, а од 26. августа 2010. године, стекао је
звање виши судијски сарадник-самостални саветник, где поступа у извршној и
ванпарничној материји. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен
је оценом „нарочито се истиче”.
Учесник је бројних семинара и обука. Течно говори мађарски језик.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Панчеву и Вишег суда у
Београду, кандидат Ченде Жељко испуњава све услове који су прописани Законом о
судијама за избор судије Основног суда у Панчеву.
Кандидат Ченде Жељко је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ченде Жељка,
судијског помоћника у Основном суду у Панчеву, за судију Основног суда у Панчеву.
13. Радован Маринковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
предлаже се за избор судије за Основни суд у Панчеву.
Радован Маринковић је рођен 23. фебруара 1985. године у Београду. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 7. априла 2010. године.
Правосудни испит је положио 20. децембра 2012. године.
Од 19. маја до 13. септембра 2010. године, радио је судијски приправник-волонтер у
Привредном суду у Панчеву. Након положеног правосудног испита, у периоду од 20.
децембра 2012. године до 11. септембра 2013. године, радио је као судијски приправник
у Основном суду у Панчеву. Од 23. децембра 2013. године до 30. јануара 2015. године,
био је у радном односу у Вишем суду у Панчеву, на радном месту судијског помоћника,
у звању судијског сарадника. Од 1. фебруара 2015. године је полазник почетне обуке на
Правосудној академији. Програм почетне обуке завршио је 6. јула 2017. године са
оценом пет. Као корисник почетне обуке прошао је кроз парнично и кривично одељење,
тужилаштво и прекршаје. Познаје рад на рачунару. Говори енглески језик.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Радован Маринковић је
стручан, оспособљен и достојан за обављање судијске функције и свестан
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 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Радована
Маринковића, корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног
суда у Панчеву.
14. Јасна Бодрожић, судијски помоћник у Вишем суду у Панчеву, предлаже за
избор судије за Основни суд у Панчеву.
Јасна Бодрожић је рођена 31. децембра 1979. године у Панчеву. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 15. марта 2004. године.
Правосудни испит је положила 28. новембра 2006. године.
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Приправнички стаж у својству приправника-волонтера обавила је Окружном суду у
Панчеву у периоду од 20. априла 2004. године до 4. маја 2005. године, када је у истом
суду засновала радни однос као судијски приправник где је поступала у грађанској и
кривичној материји сво до 4. маја 2008. године. Од 1. јуна 2008. године до 17. јуна 2009.
године радила је у ,,ДДОР НОВИ САД” а.д.о. у Панчеву, на правним пословима
заступања компаније. Од 18. јуна 2009.године до 30. марта 2010. године радила је у СЗТР
,,Мала Пекара” као правни заступник. Од 1. априла 2010. године до 1. јула 2010. године
радила је у Општој болници у Панчеву као стручни сарадник за правне послове у
Сектору за финансије и комерцијалне послове, овлашћено лице за решавање о захтевима
за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заступање Опште болнице
Панчево у споровима пред судовима опште и посебне надлежности, а посебно из области
радних односа. Од 1. јула 2010. године засновла је радни однос у Вишем суду у Панчеву
као судијски помоћник у грађанској материји, а од јула 2016. године на радном месту
секретара и потпарола Вишег суда у Панчеву. За остварене резултате рада у 2015, 2016.
и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
Учесник је бројних семинара и обука у организацији Правосудне академије, поседује
велики број сертификата из различитих правних области. Положила је јавнобележнички
испит 28. маја 2014. године у Београду.
Познаје рад на рачунару, течно говори енглески језик.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Панчеву и Апелационог суда у
Београду, кандидат Јасна Бодрожић испуњава све услове који су прописани Законом о
судијама за избор судије Основног суда у Панчеву.
Кандидат Јасна Бодрожић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јасне Бодрожић, судијског
помоћника у Вишем суду у Панчеву, за судију Основног суда у Панчеву.
15. Бранислав Кенда, судијски помоћник у Вишем суду у Пожаревцу, предлаже за
избор судије за Основни суд у Пожаревцу.
Бранислав Кенда je рођен 29. новембра 1972. године у Пожаревцу. Основне
студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 27. октобра 1999.
године. Правосудни испит је положио 30. септембрa 2002. године.
Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Пожаревцу у периоду од 18.
децембра 2000. године до 31. марта 2002. године. У периоду од 15. новембра 2002.
године до 11. фебруара 2003. године радио је у Републичком геодетском заводу, у
Служби за катастар непокретности у Пожаревцу. У Окружном суду у Пожаревцу 12.
фебруара 2003. године засновао је радни однос на радном месту судијског помоћника, а
потом је почев од 1. јануара 2010. године наставио рад у Вишем суду у Пожаревцу.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито
се истиче“.
Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања у организацији Правосудне
академије.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Пожаревцу и Апелационог суда у
Крагујевцу, Бранислав Кенда испуњава све услове који су прописани Законом о судијама
за избор судије Основног суда у Пожаревцу.
Кандидат Бранислав Кенда је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Кенда Бранислава,
судијског помоћника у Вишем суду у Пожаревцу, за судију Основног суда у Пожаревцу.
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16. Драгана Вукин, судијски помоћник у Основном суду у Руми, предлаже за
избор судије за Основни суд у Руми.
Драгана Вукин је рођена 23. маја 1976. године у Београду. Основне студије завршила
је на Правном факултету Универзитета у Београду 2002. године. Правосудни испит је
положила 25. новембра 2002. године.
Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Руми у периоду од 1. септембра
2000. године до 25. новембра 2002. године. Након положеног правосудног испита
наставила је да ради у Општинском суд у Руми као судијски помоћник где је поступала у
ванпарничној и кривичној материји. Од 1. јануара 2010. године прелази у Основни суд у
Сремској Митровици, Судска једница у Руми где је радила као секретар суда и
израђивала нацрте судских одлука у кривичној материји. Од 1. јануара 2014. године ради
у Основном суду у Руми на радном месту секретара суда. За остварене резултате рада у
2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
Учесник је бројних семинара и обука у организацији Правосудне академије, поседује
велики број сертификата из различитих правних области. Положила је јавнобележнички
испит 28. маја 2014. године у Београду.
Познаје рад на рачунару, говори енглески и руски језик.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Руми и Вишег суда у
Сремској Митровици, кандидат Драгана Вукин испуњава све услове који су прописани
Законом о судијама за избор судије Основног суда у Руми.
Кандидат Драгана Вукин је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Драгане Вукин,
судијског помоћника у Основном суду у Руми, за судију Основног суда у Руми.
17. Рената Радановић Кудић, судијски помоћник у Основном суду у Старој Пазови,
предлаже за избор судије за Основни суд у Старој Пазови.
Рената Радановић Кудић je рођена 27. фебруара 1979. године у Карловцу. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 14. новембра 2006.
године. Правосудни испит је положила 29. јуна 2009. године.
Приправнички стаж почела је да обавља у Општинском суду у Старој Пазови као
приправник волонтер, почев од 31. јануара 2007. године до 14. априла 2008. године, када
је у истом суду засновала радни однос на одређено време као приправник. Након
положеног правосудног испита засновала је радни однос у Општинском суду у Старој
Пазови на радном месту судијског помоћника, а потом је од 1. јануара 2010. године
наставила са радом у Основном суду у Сремској Митровици, судска јединица у Старој
Пазови све до 31. децембра 2013. године. Почев од 1. јануара 2014. године наставила је
са радом као судијски помоћник у Основном суду у Старој Пазови.
За остварене резултате рада у 2015. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче”, док за 2016. годину није оцењена због породиљског одсуства.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару, говори енглески језик и служи се немачким језиком.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Старој Пазови, Вишег суда у
Сремској Митровици и Апелационог суда у Новом Саду, Рената Радановић Кудић
испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног
суда у Старој Пазови.
Кандидат Рената Радановић Кудић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне
судове и остварила је оцену пет.
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Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ренате Радановић
Кудић, судијског помоћника у Основном суду у Старој Пазови, за судију Основног суда
у Старој Пазови.

18. Милан Милићевић, судијски помоћник у Основном суду у Убу, предлаже
за избор судије у Основном суду у Убу.
Милан Милићевић је рођен 17. фебруара 1979. године у Ваљеву. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. новембра 2005. године.
Правосудни испит је положио 25. маја 2010. године.
У периоду од 3. децембра 2007. године до 31. децембра 2009. године радио је као
приправник у Општинском суду у Убу, а потом је од 1. јануара до 24. маја 2010. године
наставио да ради као приправник у Основном суду у Ваљеву. Након положеног
правосудног испита у истом суду наставио је да ради као приправник са положеним
правосудним испитом до 31. августа 2010. године. Почев од 1. септембра 2010. године до
31. децембра 2013. године радио је као судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву, а
од 1. јануара 2014. године наставио је да ради као судијски помоћник у Основном суду у
Убу, где је радио и у кривичној и у грађанској материји. На место секретара Основног
суда у Убу распоређен је почев од 26. децембра 2016. године.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито
се истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Убу, Вишег суда у Ваљеву и
Апелационог суда у Београду, Милан Милићевић испуњава све услове који су прописани
Законом о судијама за избор судије Основном суду у Убу.
Кандидат Милан Милићевић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове
и остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милана Милићевића,
судијског помоћника у Основном суду у Убу, за судију Основног суда у Убу.
19. Оливера Ђорђевић, судијски помоћник у Основном суду у Аранђеловцу,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Аранђеловцу.
Оливера Ђорђевић је рођена 12. фебруара 1976. године у Аранђеловцу. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2003. године.
Правосудни испит је положила 1. април 2008. године.
Након завршених студија радила је као судијски приправник у Општинском суд у
Аранђеловцу у период од 15. октобра 2004. године до 15. априла 2008 године. Након
положеног правосудног испита од 1. марта 2010. године до 31. децембра 2013. године
радила је у Основном суду у Крагујевцу као судијски сарадник. Од 1. јануара 2014.
године ради у Основном суду у Аранђеловцу, на пословима секретара суда и у кривичној
материји. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”.
Познаје рад на рачунару, говори енглески и руски језик.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Аранђеловцу и Вишег суда у
Крагујевцу, кандидат Оливера Ђорђевић испуњава све услове који су прописани
Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Аранђеловцу.
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Кандидат Оливера Ђорђевић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Оливере Ђорђевић,
судијског помоћника у Основном суду у Аранђеловцу, за судију Прекршајног суда у
Аранђеловцу.

20.

Слађана Пјевчевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву,
предлаже се за избор судије за Прекршајни суд у Ваљеву.

Слађана Пјевчевић је рођена 4. маја 1971. године у Косовској Мировици. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Приштини 21. јуна 2006.
године. Правосудни испит је положила 22. децембра 2006. године.
По завршетку студија, започела је 15. октобра 2006. године да волонтора у Окружном
суду у Ваљеву, а затим је 5. јуна 2008. године засновала радни однос у Општинском
јавном тужилаштву у Ваљеву, на радном месту тужилачког приправника. Споразумом о
преузимању од 1. фебруара 2010. године, засновала је радни однос у Прекршајном суду у
Ваљеву, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. За
остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се
истиче”. Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Ваљеву и седнице свих
судија Прекршајног апелационог суда, кандидат Слађана Пјевчевић испуњава све услове
који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Ваљеву.
Кандидат Слађана Пјевчевић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Слађане Пјевчевић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Ваљеву, за судију Прекршајног суда у
Ваљеву.
21. Снежана Живановић, судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву,
предлаже се за избор судије за Прекршајни суд у Ваљеву.
Снежана Живановић je рођена 30. децембра 1978. у Ваљеву. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. децембра 2002. године.
Правосудни испит је положила 30. новембра 2005. године.
Од 1. јула 2003. године је засновала радни однос као судијски приправник у
Општинском суду у Ваљеву. Као приправник прошла је комплетну обуку за рад у суду,
почевши од пријемне канцеларије и судских писарница, а потом се обучавала у
кривичном, парничном, земљишно-кљижном одељењу. Након положеног правосудног
испита засновала је радни однос 1. јануара 2006. године у Општинском суду у Ваљеву,
на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. Звање вишег
судијског сарадника је стекла 1. јануара 2008. године. Као судијски помоћник најпре је
распоређена у кривично одељење где је активно учествовала у раду Кв већа и изради
нацрта судских одлука. Од 2010. године је распоређена у грађанско одељење, где је
радила у парничној и ванпарничној материји, а од 2011. године самостално ради, по
распореду председника суда, у ванпарничној материји, где поступа у оставинским
предметима. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”.
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Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Ваљеву и седнице свих судија
Вишег суда у Ваљеву, кандидат Снежана Живановић испуњава све услове који су
прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Ваљеву.
Кандидат Снежана Живановић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Снежане Живановић,
судијског помоћника у Основном суду у Ваљеву, за судију Прекршајног суда у Ваљеву.

22. Десанка Марковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву,
предлаже се за избор судије за Прекршајни суд у Ваљеву.
Десанка Марковић je рођена 16. јула 1980. у Ваљеву. Основне студије завршила је на
Правном факултету Универзитета у Београду 10. септембра 2004. године. Правосудни
испит је положила 25. децембра 2007. године.
У периоду од 22. јуна 2005. године до 21. марта 2006. године радила је као волонтерприправник у Окружном јавном тужилаштву у Ваљеву. Од 22. марта 2006. године до 30.
септембра 2008. године, обавила је приправничку праксу у Општинском суду у Ваљеву.
Од 1. октобра 2008. године до 7. фебруара 2010. године радила је као правни заступник у
LUTRA GROUP доо Београд. Од 8. фебруара до 31. марта 2010. године радила је у
PUBLIK доо Ваљево. Од 1. априла 2010. године је у радном односу у Прекршајном суду
у Ваљеву, на радном месту судијског помоћника, у звању вишег судијског сарадника. За
остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Ваљеву и седнице свих
судија Прекршајног апелационог суда, кандидат Десанка Марковић испуњава све услове
који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Ваљеву.
Кандидат Десанка Марковић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Десанке Марковић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Ваљеву, за судију Прекршајног суда у
Ваљеву.
23. Марија Јовановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Врању,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Врању.
Марија Јовановић је рођена 29. августа 1976. године у Скопљу, Р. Македонија.
Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Приштини 2004.
године. Правосудни испит је положила 1. октобра 2010. године.
Од 28. фебруара 2005. године до 31. августа 2008. године радила је као судијски
приправник у Општинском суду у Врању. Након положеног правосудног испита од 20.
октобра 2010. године ради у Прекршајном суду у Врању као судијски помоћник, где је
распоређена на пословима у судској управи. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и
2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Врању, кандидат Марија
Јовановић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Врању.
Кандидат Марија Јовановић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
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Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Јовановић,
судијског помоћника у Прекршајном суду Врању, за судију Прекршајног суда у Врању.
24. Предраг Стојиљковић, судијски помоћник у Вишем суду у Врању, предлаже
за избор судије за Прекршајни суд у Врању.
Предраг Стојиљковић је рођен 26. септембра 1983. године у Врању. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 20. јануара 2010. године.
Правосудни испит је положио 27. јуна 2014. године.
Од 1. априла 2010. године до 2. априла 2012. године радио је као судијски приправник
у Основном суду у Врању. Од 4. августа 2014. године до 19. јула 2015. године ради у
Вишем суду у Врању као судијски сарадник, а од 18. априла 2016. године стиче звање
вишег судијског сарадника. Обавља послове у грађанској материји. За остварене
резултате рада у 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”, док у
2015. години није оцењен због рада на одређено време.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Врању и Апелационог суда у
Нишу кандидат Предраг Стојиљковић испуњава све услове који су прописани Законом о
судијама за избор судије Прекршајног суда у Врању.
Кандидат Предраг Стојиљковић је 13. јуна 2018. године полагао испит за прекршајне
судове и остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Предрага
Стојиљковића, судијског помоћника у Вишем суду Врању, за судију Прекршајног суда у
Врању.
25. Небојша Спасић, дипломирани правник, начелник одсека за логистику у
МУП РС, ПУ Врање, предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Врању.
Небојша Спасић је рођен 25. новембра 1976. године у Врању. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Приштини 30. марта 2000. године.
Правосудни испит је положио 3. децембра 2003. године.
Након завршених студија радио је као тужилачки приправник у Општинском јавном
тужилаштву у Врању у периоду од 2000. године до 2004. године. Након положеног
правосудног испита од 1. децембра 2004. године засновао је радни однос у МУП-у РС,
СУП Врање на радном месту руководилац радно-правних, стамбених и општих послова,
од 15. јуна 2007. године распоређен је на место начелника Одељења логистике ПУ
Врање, а од 28. новембра 2015. године на радно место шефа Одсека за логистику ПУ
Врање, Сектор за материјално-финансијске послове.
Према мишљењу послодавца МУП РС, Сектор за материјално-финансијске послове,
кандидат Небојша Спасић, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за
избор судије.
Кандидат Небојша Спасић је 13. јуна 2018. године полагао испит за прекршајне
судове и остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Небојше Спасића,
начелника одсека за логистику у МУП РС, ПУ Врање , за судију Прекршајног суда у
Врању.
26. Гордана Гашпар Поп Ценић, дипломирани правник МУП РС, ПУ Панчево,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Вршцу.
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Гордана Гашпар Поп Ценић је рођена 11. марта 1971. године у Суботици. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 14. децембра 1999.
године. Правосудни испит је положила 3. октобра 2005. године.
Након завршених студија 15. септембра 1999. године засновала је радни однос у
Савезном министарству за расељена и прогнана лица у својству шефа кабинета заменика
министра. Од 1. јуна 2000. године ради као саветник, а од 2. новембра 2009. године ради
у Министарству унутрашњих послова, ПУ Панчево где од 1. фебруара 2010. године
обавља послове вођења прекршајног поступка у Одсеку за вођење прекршајног поступка
у Одељењу саобраћајне полиције ПУ Панчево.
Према мишљењу послодавца МУП РС, ДП, ПУ Панчево, Одељење саобраћајне
полиције, кандидат Гордана Гашпар Поп Ценић, испуњава све услове који су прописани
Законом о судијама за избор судије.
Кандидат Гордана Гашпар Поп Ценић је 13. јуна 2018. године полагала испит за
прекршајне судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Гордане Гашпар Поп
Ценић, дипломираног правника у МУП-у РС, ПУ Панчево, за судију Прекршајног суда у
Вршцу.
27. Драгана Маријан, дипломирани правник у „Fresenius medical care Srbija“
д.о.о. из Вршца, предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Вршцу.
Драгана Маријан је рођена 28. јануара 1986. године у Вршцу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 25. марта 2010. године, а
потом је на истом факултету, 2. новембра 2011. године, завршила мастер академске
студије другог степена и стекла академски назив мастер правник.
Правосудни испит је положила 27. јуна 2013. године.
У периоду од 26. априла 2010. године до 1. августа 2011. године радила је као
приправник волонтер у Основном суду у Вршцу, а потом је приправнички стаж
наставила да обавља у Прекршајном суду у Вршцу у периоду од 26. марта 2012. године
до 31. децембра 2013. године. У Основном суду у Вршцу је радила у периоду од 10.
априла до 20. јуна 2014. године. У „Fresenius medical care Srbija“ д.о.о. из Вршца
засновала је радни однос 23. јуна 2014. године.
Познаје рад на рачунару и говори енгледки језик.
Према мишљењу послодавца о стручности, оспособљености и достојности кандидата
Драгане Маријан, иста је испуњава све напред наведене услове.
Кандидат Драгана Маријан је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Драгане Маријан,
дипломирани правник у „Fresenius medical care Srbija“ д.о.о. из Вршца, за судију
Прекршајног суда у Вршцу.
28. Милош Банашевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Горњем
Милановцу, предлаже се за избор судије за Прекршајни суд у Горњем Милановцу.
Милош Банашевић je рођен 19. августа 1985. године у Горњем Милановцу. Основне
студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 15. марта 2010.
године. Правосудни испит је положио 30. септембра 2013. године.
У периоду од 16. марта 2011. године до 16. марта 2014. године радио је као
приправник у Прекршајном суду у Горњем Милановцу. Након обављеног приправничког
стажа, примљен је у радни однос на радно место судијског помоћника, у звању судијског
сарадника. Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.
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Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Горњем Милановцу,
кандидат Милош Банашевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама
за избор судије Прекршајног суда у Горњем Милановцу.
Кандидат Милош Банашевић је 13. јуна 2018. године полагао испит за прекршајне
судове и остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милоша Банашевића,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Горњем Милановцу, за судију Прекршајног
суда у Горњем Милановцу.
29. Мирјана Салатић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду, предлаже
за избор судије за Прекршајни суд у Зрењанину.
Мирјана Салатић је рођена 13. новембра 1980. године у Суботици. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 9. фебруара 2006.
године. Правосудни испит је положила 7. јула 2010. године.
Након завршених студија радила је као адвокатски приправник од 1. јуна 2007. године
до 31. марта 2009. године. Након положеног правосудног испита од 22. марта 2011.
године засновала је радни однос у Прекршајном апелационом суду на радном месту
судијског сарадника где и данас ради. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017.
години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, кандидат
Мирјана Салатић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Прекршајног суда у Зрењанину
Кандидат Мирјана Салатић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирјане Салатић,
судијског помоћника у Прекршајном апелационом суду, за судију Прекршајног суда у
Зрењанину.
30. Светлана Марковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже
за избор судије за Прекршајни суд у Зрењанину.
Светлана Марковић је рођена 25. марта 1982. године у Вршцу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 5. септембра 2006.
године, као и мастер студије-општи смер 2008. године. Правосудни испит је положила
25. априла 2012. године.
Након дипломирања радила је као приправник-волонтер у Општинском суду у Вршцу
у периоду од 2006. до 2007. године и у Општинском суду у Новом Саду у периоду од
2007. до 2009. године. Од 1. јануара 2009. године до 1. децембра 2012. године била је
запослена у Основној школи ,,3. октобар” Локве, на радном месту секретара школе.
Након положеног правосудног испита, уписала је Правосудну академију 1. децембра
2012. године, где је положила завршни испит у јулу 2015. године. У току почетне обуке,
радила је у Вишем суду у Новом Саду, Основном суду у Новом Саду, Основном јавном
тужилаштву у Новом саду и Прекршајном суду у Новом Саду. Стекла је праксу из
области кривичне, грађанске и прекршајне материје. По завршетку почетне обуке,
положила је завршни испит 1. јула 2015. године, са завршном оценом пет.
Учесник је бројних семинара и обука које је организовала Правосудна академија.
Познаје рад на рачунару, говори енглески језик и служи се румунским језиком.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Светлана Марковић је
стручна, оспособљена и достојна за обављање судијске функције и свесна обавезе да
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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 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Светлане Марковић,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Прекршајног суда у
Зрењанину.
31. Данијела Трифуновић, судијски помоћник у Основном суду у Параћину
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Јагодини.
Данијела Трифуновић је рођена 16. децембра 1980. године у Параћину. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 9. фебруара 2010.
године. Правосудни испит је положила 28. фебруара 2013. године.
У Основном суду у Параћину започела је радно искуство као волонтер, а од 16. јула
2010. године, као приправник засновала је радни однос у Основном суду у Параћину, где
је радила у парничном и кривичном одељењу. Од 10. маја 2013. године, као судијски
помоћник обавља послове у кривичном већу, извршном и ванпарничном већу где
помаже судијама у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим
предметима, израђује нацрте одлука. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017.
години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Параћину и седнице свих
судија Вишег суда у Јагодина као и седнице свих судијаАпелационог суда у Крагујевцу ,
кандидат Данијела Трифуновић испуњава све услове који су прописани Законом о
судијама за избор судије Прекршајног суда у Јагодини.
Кандидат Данијела Трифуновић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Данијеле
Трифуновић, судијског помоћника у Основном суду у Параћину, за судију Прекршајног
суда у Јагодини.
32. Маја Дубравац, судијски помоћник у Вишем суду у Јагодини, предлаже за избор
судије за Прекршајни суд у Јагодини.
Маја Дубравац је рођена 14. маја 1983. године у Крагујевцу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 9. фебруара 2010. године.
Правосудни испит је положила 28. децембра 2012. године.
Након завршених студија радила је у Општинском јавном правобранилаштву
Општине Свилајнац у периоду од 1. априла 2010. године до 31. марта 2013. године. Од 2.
септембра 2013. године засновала је радни однос у Вишем суду у Јагодини где и данас
ради као судијски сарадник у кривичном одељењу. За остварене резултате рада у 2017.
години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док у 2015. и 2016. години није оцењена
због рада на одређено време.
Познаје рад на рачунару, говори енглески језик.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Јагодини, кандидат Маја
Дубравац испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Јагодини.
Кандидат Маја Дубравац је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Маје Дубравац,
судијског помоћника у Вишем суду у Јагодини, за судију Прекршајног суда у Јагодини.
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33. Соња Недељковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Крагујевцу,
предлаже се за избор судије за Прекршајни суд у Крагујевцу.
Соња Недељковић је рођена 23. јануара 1963. године у Београду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 31. јануара 1989. године.
Правосудни испит је положила 2. децембра 1994. године.
После завршеног факултета, приправнички стаж је обавила у Општинском суду у
Крагујевцу, у периоду од 1. октобра 1992. године до 5. децембра 1994. године. Након
положеног правосудног испита, засновала је радни однос на одређено време у
Економској школи у Крагујевцу као професор групе предмета, у периоду од 1. септембра
1996. године до 17. фебруара 1998. године, када је засновала радни однос у Општинском
органу за прекршаје у Крагујевцу као стручни сарадник. Сада ради на радном месту
судијског помоћника, у звању судијског сарадника у Прекршајном суду у Крагујевцу. За
остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу, кандидат Соња
Недељковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Крагујевцу.
Кандидат Соња Недељковић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Соње Недељковић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Крагујевцу, за судију Прекршајног суда у
Крагујевцу.
34. Анита Ћатовић Благојевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Крагујевцу.
Анита Ћатовић Благојевић је рођена 10. јула 1985. године у Крагујевцу. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 29. априла 2011.
године. Правосудни испит је положила 27. новембра 2014. године.
Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Крагујевцу у периоду од 4. маја
2011. до полагања правосудног испита 27. новембра 2014. године, а 18. децембра 2014.
године положила је и адвокатски испит, те је у период од 20. децембра 2014. године до
20. децембра 2015. године радила у адвокатској канцеларији. Уписала је Правосудну
академију 1. фебруара 2016. године. У току почетне обуке, радила је у Вишем суду у
Крагујевцу, Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, Прекршајном суду у Крагујевцу
и Основном суду у Крагујевцу, а тренутно ради у Прекршајном суду у Крагујевцу.
Стекла је праксу из области кривичне, грађанске и прекршајне материје.
Учесник је бројних семинара и обука које је организовала Правосудна академија.
Поседује сертификат о Заштити права узбуњивача као и сертификат Закона о спречавању
насиља у породици.
Кандидат Анита Ћатовић Благојевић је 13. јуна 2018. године полагала испит за
прекршајне судове и остварила је оцену пет, имајући у виду да у моменту подношења
пријаве на оглас није положила завршни испит на Правосудној академији.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Анита Ћатовић
Благојевић је стручна, оспособљена и достојна за обављање судијске функције и свесна
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 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор, Аните Ћатовић Благојевић
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Прекршајног суда у
Крагујевцу.
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35. Милутин Плањанин, судијски помоћник у Прекршајном суду у Краљеву, предлаже
за избор судије за Прекршајни суд у Краљеву.
Милутин Плањанин је рођен 9. јула 1962. године у Краљеву. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 1987. године. Правосудни
испит је положио 28. јануара 1992. године.
Приправнички стаж стекао је у Општинском суду у Краљеву у периоду од 1. августа
1989. године до 1. августа 1991. године. Након положеног правосудног испита од 12.
јануара 1994. године до 1. јануара 2010. године био је судија за прекршаје Општинског
органа за прекршаје Краљево, а од 1. јануара 2012. године запослен је у Прекршајном
суду у Краљеву на радном месту судијског помоћника. За остварене резултате рада у
2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”.
Учесник је бројних обука и семинара.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Краљеву, кандидат
Милутин Плањанин испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Прекршајног суда у Краљеву.
Кандидат Милутин Плањанин је 13. јуна 2018. године полагао испит за прекршајне
судове и остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милутина
Плањанина, судијског помоћника у Прекршајном суду у Краљеву, за судију Прекршајног
суда у Краљеву.
36. Снежана Вукићевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Краљеву,
предлаже се за избор судије за Прекршајни суд у Краљеву.
Снежана Вукићевић је рођена 19. фебруара 1973. године у Врњачкој Бањи. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 24. новембра
1999. године. Правосудни испит је положила 29. маја 2002. године.
У периоду од 1. марта 2000. године до 1. марта 2002. године, радила је као судијски
приправник у Општинском суду у Врњачкој Бањи. Од 4. новембра 2002. године до 31.
десембра 2009. године, била је у радном односу у Општинском органу за прекршаје у
Краљеву, на радном месту стручног сарадника. Од 1. јануара 2010. године је судијски
помоћник у Прекршајном суду у Краљеву. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и
2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Kраљеву и седнице свих
судија Прекршајног апелационог суда, кандидат Снежана Вукићевић испуњава све
услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у
Краљеву.
Кандидат Снежана Вукићевић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Снежане Вукићевић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Kраљеву, за судију Прекршајног суда у
Kраљеву.
37. Слађана Антић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Крушевцу, предлаже
се за избор судије за Прекршајни суд у Крушевцу.
Слађана Антић je рођена 13. јуна 1970. године. Основне студије завршила је на
Правном факултету Универзитета у Нишу 10. новембра 1999. године. Правосудни испит
је положила 23. априла 2003. године.
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Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Крушевцу у периоду од 1999.
године до 2001. године, а затим још годину дана у Општинском органу за прекршаје у
Крушевцу. Након положеног правосудног испита, од 1. јула 2003. године је обављала
послове стручног сарадника у Општинском органу за прекршаје у Крушевцу. Од 1.
јануара 2010. године је судијски помоћник у Прекршајном суду у Крушевцу. За
остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче”. Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Крушевцу и седнице свих
судија Прекршајног апелационог суда, кандидат Слађана Антић испуњава све услове
који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Крушевцу.
Кандидат Слађана Антић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Слађане Антић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Крушевцу, за судију Прекршајног суда у
Крушевцу.
38. Маја Милосављевић Ђурђевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу,
предлаже за избор судије у Прекршајни суд у Крушевцу.
Маја Милосављевић Ђурђевић је рођена 13. априла 1987. године у Крушевцу.
Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 29.
августа 2011. године. Правосудни испит је положила 25. децембра 2015. године.
Након завршеног Правног факултета, у периоду од 20. јануара 2012. године до 4.
фебруара 2013. године радила је као адвокатски приправник. На Правном факултету
Универзитета у Крагујевцу засновала је радни однос на радном месту сарадник у настави
за ужу научну област Историја државе и права, где је радила до 13. јануара 2014. године.
Приправнички стаж наставила је у Основном суду у Крушевцу од 7. априла 2015.
године, с тим да је након положеног правосудног испита наставила са радом у истом
суду као приправник са положеним правосудним испитом до 4. јула 2016. године. У
Вишем суду у Крушевцу засновала је радни однос на радном месту судијског помоћника
5. јула 2016. године.
За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се
истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Крушевцу и Апелационог суда у
Крагујевцу, Маја Милосављевић Ђурђевић испуњава све услове који су прописани
Законом о судијама за избор судије Прекршајном суду у Крушевцу.
Кандидат Маја Милосављевић Ђурђевић је 13. јуна 2018. године полагала испит за
прекршајне судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Маје Милосављевић
Ђурђевић, судијског помоћника Вишег суда у Крушевцу, за судију Прекршајног суда у
Крушевцу.
39. Јелена Павловић Шошкић, судијски помоћник у Прекршајном суду у
Лазаревцу, предлаже се за избор судије за Прекршајни суд у Лазаревцу.

29

Јелена Павловић Шошкић je рођена 14. јуна 1978. године. Основне студије завршила
је на Правном факултету Универзитета у Београду 10. септембра 2002. године.
Правосудни испит је положила 2. новембра 2005. године.
Од 22. новембра 2002. године до 20. октобра 2003. године, била је судијски
приправник у Општинском органу за прекршаје у Лазаревцу, а од 20. октобра 2003.
године до 1. новембра 2005. године, судијски приправник у Општинском суду у
Лазаревцу. У периоду од 23. јануара 2006. године до 14. јуна 2011. године била је
наставник правне и административне групе предмета у Правно-пословној школи у
Београду. Од 15. јуна је судијски помоћник у Прекршајном суду у Лазаревцу. За
остварене резултате рада у 2015. и 2017. години, оцењена је оценом „нарочито се
истиче”. За 2016. годину није оцењена, будући да се налазила на породиљском одсуству.
Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Лазаревцу, кандидат
Јелена Павловић Шошкић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за
избор судије Прекршајног суда у Лазаревцу.
Кандидат Јелена Павловић Шошкић је 13. јуна 2018. године полагала испит за
прекршајне судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Павловић
Шошкић, судијског помоћника у Прекршајном суду у Лазаревцу, за судију Прекршајног
суда у Лазаревцу.

40. Светлана Букилић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,
предлаже се за избор судије за Прекршајни суд у Лазаревцу.
Светлана Букилић je рођена 1. октобра 1971. године. Основне студије завршила је на
Правном факултету Универзитета у Београду 31. октобра 2002. године. Правосудни
испит је положила 28. септембра 2005. године.
Приправнички стаж је обавила у Трговинском суду у Београду у периоду од 2003.
године до 2005. године. Након положеног правосудног испита засновала је радни однос у
Привредном суду у Београду, на радном месту судијског помоћника, где је радила све до
25. децембра 2017. године, када је засновала радни однос у Прекршајном апелационом
суду, где је распоређена на радно место судијског помоћника, у звању самосталног
саветника. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години, оцењена је оценом
„нарочито се истиче”. За 2015. годину није оцењена, будући да се налазила на
породиљском одсуству.
Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, кандидат
Светлана Букилић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Прекршајног суда у Лазаревцу.
Кандидат Светлана Букилић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Светлане Букилић,
судијског помоћника у Прекршајном апелационом суду, за судију Прекршајног суда у
Лазаревцу.
41. Дејан Јањић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду, предлаже за
избор судије за Прекршајни суд у Лесковцу.
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Дејан Јањић је рођен 9. новембра 1980. године у Лесковцу. Основне студије завршио
је на Правном факултету Универзитета у Нишу 25. марта 2004. године. Правосудни
испит је положио 30. јуна 2007. године.
Приправнички стаж обавио је код адвоката у периоду од 28. маја 2004. године до 27.
маја 2006. године. У периоду од 1. септембра 2006. године до 13. јула 2011. године радио
је Основној школи ,,Вук Караџић, као секретар. Од 14. јула 2011. године ради у
Прекршајном апелационом суду, Одељење у Нишу, на пословима судијског помоћника.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се
истиче”.
Учесник је бројних семинара и обука, говори енглески језик.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, кандидат Дејан
Јањић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Лесковцу.
Кандидат Дејан Јањић је 13. јуна 2018. године полагао испит за прекршајне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Дејана Јањића,
судијског помоћника у Прекршајном апелационом суду, за судију Прекршајног суда у
Лесковцу.
42. Милица Анђелковић Новаковић, судијски помоћник у Вишем суду у Лесковцу,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Лесковцу.
Милица Анђелковић Новаковић је рођена 11. децембра 1983. године у Лесковцу.
Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 5. септембра
2009. године. Правосудни испит је положила 27. децембра 2013. године.
Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Лебану у периоду од 17.
новембра 2009. године до 13. фебруара 2012. године, када је засновала радни однос у
Вишем суду у Лесковцу где и данас ради као судијски сарадник, где поступа у кривичној
и грађанској материји. За остварене резултате рада у 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”, док у 2015. и 2016. години није оцењена због рада на одређено
време.
Учесник је бројних семинара и обука..
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Лесковцу и Апелационог суда у
Нишу, кандидат Милица Анђелковић Новаковић испуњава све услове који су прописани
Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Лесковцу.
Кандидат Милица Анђелковић Новаковић је 13. јуна 2018. године полагала испит за
прекршајне судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор, Милице Анђелковић
Новаковић, судијског помоћника у Вишем суду у Лесковцу, за судију Прекршајног суда
у Лесковцу.
43. Слађана Павић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Нишу, предлаже за
избор судије за Прекршајни суд у Нишу.
Слађана Павић је рођена 13. августа 1963. године у Бабушници. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 22. априла 1988. године.
Правосудни испит је положила 31. марта 1997. године.
Приправнички стаж обавила је у периоду од 1. децембра 1994. године до 1. децембра
1996. године у Окружном суду у Нишу. Након положеног правосудног испита, у периоду
од 15. априла до 11. октобра 1998. године радила је као адвокатски сарадник. У
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Општинском органу за прекршаје у Нишу радила је као стручни сарадник у периоду од
12. октобра 1998. године до 13. фебруара 2003. године. Изабрана је за судију за
прекршаје у Општинском органу за прекршаје у Нишу 14. фебруара 2003. године. У
Општинској управи Општине Ражањ радила је као секретар Скупштине општине у
периоду од 2. септембра 2010. године до 14. фебруара 2013. године. У периоду од 15. до
28. фебруара 2013. године радила је као адвокатски сарадник. У Прекршајном суду у
Нишу засновала је радни однос на радном месту судијског помоћника почев од 23.
априла 2014. године.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Нишу, Слађана Павић
испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у
Прекршајном суду у Нишу.
Кандидат Слађана Павић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Слађане Павић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Нишу, за судију Прекршајног суда у Нишу.
44. Бојана Дујаковић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,
предлаже за избор судије у Прекршајном суду у Нишу.
Бојана Дујаковић је рођена 20. фебруара 1979. године у Нишу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 7. септембра 2004. године.
Правосудни испит је положила 5. јула 2007. године.
Приправнички стаж обавила је у периоду од 1. фебруара 2005. године до 4. јула 2007.
године, на основу Уговора о стручном оспособљавању и усавршавању као приправник
волонтер. Након положеног правосудног испита, наставила је са радом у адвокатској
канцеларији по истом основу, као приправник волонтер до 1. фебруара 2008. године.
Самосталном адвокатском делатношћу бавила се у периоду од 8. априла 2008. године до
8. јула 2011. године. У Вишем прекршајном суду, Одељење у Нишу засновала је радни
однос 9. јула 2011. године на радном месту судијског помоћника, где је радила до 31.
децембра 2013. године. Почев од 1. јануара 2014. године наставила је са радом у
Прекршајном апелационом суду, на радном месту судијског помоћника.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, Бојана
Дујаковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у
Прекршајном суду у Нишу.
Кандидат Бојана Дујаковић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бојане Дујаковић,
судијског помоћника у Прекршајном апелационом суду, за судију Прекршајног суда у
Нишу.
45. Ивана Лазовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, предлаже за
избор судије у Прекршајном суду у Нишу.
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Ивана Лазовић је рођена 7. септембар 1981. године у Нишу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 23. априла 2005. године.
Правосудни испит је положила 2. априла 2008. године.
Радила је у Окружном суду у Нишу, као волонтер приправник од 1. јуна до 1 октобра
2005. године, а затим од 1. октобра 2005. године до 21. априла 2008. године као
приправник у Општинском суду у Нишу.
У Општинском суду у Нишу, на радном месту судијског помоћника радила је у
периоду од 22. априла 2008. године до 1. децембра 2009. године. У Основном суду у
Нишу као судијски помоћник радила је у периоду од 22. марта до 31. августа 2010.
године. Почев од 1. септембра 2010. године ради као судијски помоћник у Апелационом
суду у Нишу
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, Ивана Лазовић
испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у
Прекршајном суду у Нишу.
Кандидат Ивана Лазовић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Лазовић,
судијског помоћника у Апелационом суду у Нишу за судију Прекршајног суда у Нишу.
46. Тијана Митровић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, предлаже за
избор судије у Прекршајном суду у Нишу.
Тијана Митровић је рођена 23. маја 1988. године у Прокупљу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 25. марта 2012. године.
Правосудни испит је положила 25. децембра 2015. године.
У периоду од 1. маја 2012. године до 30. априла 2013. године била је ангажована на
пословима секретара школе у правној служби Економске школе у Куршумлији.
Приправнички стаж обавила је у Вишем суду у Нишу у периоду од 31. марта 2014.
године до 25. децембра 2015. године. Након положеног правосудног испита радила је на
пословима судијског помоћника у Вишем суду у Нишу до 31. марта 2016. године, у
грађанском одељењу. Од 1. априла 2016. године засновала је радни однос у Апелационом
суду у Нишу, на радном месту судијског помоћника.
За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, Тијана Митровић
испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у
Прекршајном суду у Нишу.
Кандидат Тијана Митровић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тијане Митровић,
судијског помоћника у Апелационом суду у Нишу за судију Прекршајног суда у Нишу.
47. Петар Спасојевић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Пазару,
предлаже за избор судије у Прекршајном суду у Новом Пазару.
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Петар Спасојевић је рођен 11. августа 1984. године у Новом Пазару. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 8. септембра 2011. године.
Правосудни испит је положио 25. фебруара 2014. године.
Приправнички стаж, у својству волонтера, обавио је Основном јавном тужилаштву у
Новом Пазару. Након положеног правосудног испита, почев од 5. јануара 2015. године,
засновао је радни однос у својству судијског помоћника у Основном суду у Новом
Пазару, где је стекао велико искуство из грађанскоправне и кривичноправне материје.
Поред наведеног, током рада Петар Спасојевић био је ангажован и на пословима из
области судске управе.
За остварене резултате рада у 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Пазару, Вишег суда у
Новом Пазару и Апелационог суда у Крагујевцу, Петар Спасојевић испуњава све услове
који су прописани Законом о судијама за избор судије у Прекршајном суду у Новом
Пазару.
Кандидат Петар Спасојевић је 13. јуна 2018. године полагао испит за прекршајне
судове и остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Петра Спасојевића,
судијског помоћника у Основном суду у Новом Пазару за судију Прекршајног суда у
Новом Пазару.
48. Милица Минић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду,
предлаже за избор судије у Прекршајном суду у Пожаревцу.
Милица Минић је рођена 26. фебруара 1986. године у Београду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 19. новембра 2010. године.
Правосудни испит је положила 27. децембра 2013. године.
Приправнички стаж обавила је у периоду од 14. фебруара 2011. године до 14. фебруара
2013. године у Првом основном суду у Београду.
У периоду од 7. априла до 8. јуна 2014. године била је на стручном способљавању у
Првом основном суду у Београду, ради стицања радног искуства на пословима радног
места судијски помоћник. Почев од 9. јуна 2014. године засновала је радни однос на
радном месту судијског помоћника у Првом основном суду у Београду.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару и говори енглески и француски језик.
Према мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду и Вишег суда
у Београду, Милица Минић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама
за избор судије у Прекршајном суду у Пожаревцу.
Кандидат Милица Минић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милице Минић,
судијског помоћника у Првом основном суду у Београду за судију Прекршајног суда у
Пожаревцу.
49. Душица Гавриловић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Пожеги,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Пожеги.
Душица Гавриловић je рођена 10. новембра 1978. године у Ужицу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 5. септембра 2006. године.
Правосудни испит је положила 23. септембра 2009. године.
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Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Бајиној Башти у периоду од 1.
новембра 2006. године до 31. октобра 2008. године. Од 1. октобра 2008. године до 31.
маја 2011. године, од стране РГЗ - Служба за катастар непокретности Бајина Башта, била
је ангажована, по основу уговора о делу, на правним пословима. Од 1. јануара 2012.
године запослена је у Прекршајном суду у Пожеги, на радном месту судијског
помоћника, у звању вишег судијског сарадника. За остварене резултате рада у 2015. и
2016. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. За 2017. годину није оцењена,
пошто са налазила на породиљском одсуству.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Пожеги, кандидат Душица
Гавриловић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Пожеги.
Кандидат Душица Гавриловић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Душице Гавриловић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Пожеги, за судију Прекршајног суда у
Пожеги.
50. Гордана Милојевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Пожеги,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Пожеги.
Гордана Милојевић je рођена 4. августа 1968. године у Пожеги. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. новембра 1993. године.
Правосудни испит је положила 6. јула 2007. године.
Од 1. априла 1994. године до 9. јуна 2008. године радила је прво као референт
правних послова, а затим као директор општих послова у АД „Напредак” Пожега. Од 10.
јуна 2008. године до 31. децембра 2011. године, радила је као адвокат, уписана у Именик
Адвокатске коморе Чачак. Од 1. јануара 2012. године ради као судијски помоћник у
Прекршајном суду у Пожеги. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години
оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
Учесник је бројних семинара из области прекршајног права. Познаје рад на рачунару
и служи се енглеским језиком.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Пожеги, кандидат Гордана
Милојевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Пожеги.
Кандидат Гордана Милојевић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Гордане Милојевић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Пожеги, за судију Прекршајног суда у
Пожеги.
51. Снежана Радомировић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Пријепољу,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Пријепољу.
Снежана Радомировић je рођена 28. децембра 1965. године у Прибоју. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 27. септембра
1991. године. Правосудни испит је положила 1. јула 1997. године.
Након завршеног факултета запослила се 25. маја 1993. године у Општинској управи
Прибој, на пословима правне струке, које је обављала до преласка у Општински орган за
прекршаје у Прибоју, где је радила као судија за прекршаје и то до 31. децембра 2009.
година, када је засновала радни однос у Прекршајном суду у Пријепољу, на радном
месту судијског помоћника, у звању вишег судијског сарадника. За остварене резултате
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рада у 2015. и 2016. години оцењена је оценом „истиче се”, а за 2017. годину оцењена је
оценом „нарочито се истиче”. Учесник је већег броја семинара и саветовања.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Пријепољу, кандидат
Снежана Радомировић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за
избор судије Прекршајног суда у Пријепољу.
Кандидат Снежана Радомировић је 13. јуна 2018. године полагала испит за
прекршајне судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Снежане
Радомировић, судијског помоћника у Прекршајном суду у Пријепољу, за судију
Прекршајног суда у Пријепољу.
52. Гордана Буквић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Пријепољу, предлаже
за избор судије у Прекршајни суд у Пријепољу.
Гордана Буквић је рођена 9. јула 1966. године у Прибоју. Основне студије завршила је
на Правном факултету Универзитета у Подгорици 23. октобра 1991. године. Правосудни
испит је положила 27. фебруара 2001. године.
Након завршеног факултета радила је као службеник у Дому здравља у Прибоју у
периоду од 8. децембра 1992. године до 31. јануара 1993. године, затим у ДП „
Мешовити саобраћај“ у Прибоју, у периоду од 15. децембра 1993. године до 6. априла
1994. године. Почев од 7. априла 1994. године до 22. јуна 1995. године радила је као
приправник у Општинској управи у Прибоју, а од 1. септембра до 31. септембра 1996.
године обављала је послове стручног сарадника за скупштинске послове. Почев од 1.
августа 1997. године засновала је радни однос као приправник у Општинском органу за
прекршаје у Прибоју, где је радила до 26. фебруара 2001. године. Након положеног
правосудног испита наставила је са радом у истом органу, а почев од 1. јануара 2010.
године распоређена је на рад у Прекршајном суду у Пријепољу, Одељење у Прибоју на
радном месту судијског помоћника.
За остварене резултате рада у 2015. и 2016. оцењена је оценом „истиче се“, док је у
2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Пријепољу, Гордана
Буквић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Пријепољу.
Кандидат Гордана Буквић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Гордане Буквић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Пријепољу, за судију Прекршајног суда у
Пријепољу.
53. Светлана Николић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу предлаже за
избор судије за Прекршајног суда у Прокупљу.
Светлана Николић је рођена 11. октобра 1982. године у Прокупљу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 26. маја 2008. године.
Правосудни испит је положила 29. јануара 2016. године.
Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Нишу, где је примљена као
судијски приправник у радни однос на три године почев од маја 2012. године. Послове
судијског приправника обављала је до 24. априла 2016. године да би 20. маја 2016.
године, засновала радни однос на одређено време на радном месту судијски помоћник у
звању судијског сарадника у Основном суду у Нишу. Као судијски сарадник распоређена
је у извршном одељењу где помаже судијама у раду, проучава правна питања у вези са
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радом судија у појединим предметима, израђује нацрте одлука. За остварене резултате
рада у 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. годину
није оцењена с обзиром да је обављала послове судијског приправника.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Нишу и седнице свих судија
Вишег суда у Нишу, кандидат Светлана Николић испуњава све услове који су прописани
Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Прокупљу.
Кандидат Светлана Николић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Светлане Николић,
судијског помоћника у Основном суду у Нишу, за судију Прекршајног суда у
Прокупљу.
54. Маја Бакарић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за
избор судије за Прекршајни суд у Руми.
Маја Бакарић је рођена је 19. фебруара 1985. године у Кикинди. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитету у Новом Саду 9. септембра 2009.
године. На истом факултету завршила је и мастер академске студије другог степена на
студијском програму општи смер 27. септембра 2011. године. Правосудни испит је
положила 28. маја 2012. године.
Након завршетка основних академских студија приправнички стаж у својству
приправника волонтера отпочела је у 2009. години у Окружном одн. (од 1. јануара 2010.
године) Вишем суду у Новом Саду. У Основном суду у Новом Саду, засновала је радни
однос на радном месту судијског приправника почев од 25. јула 2011. године, где је
након положеног правосудног испита наставила са радом као приправник са положеним
правосудним испитом до 30. новембра 2012. године. Засновала је радни однос 1.
децембра 2012. године, као корисник почетне обуке на Правосудној академији, где је
током почетне обуке прошла кроз парнично одељење, кривично одељење, тужилаштво и
прекршаје. Дана 1. јула 2015. године успешно је положила завршни испит на
Правосудној академији са завршном оценом пет.
Учесник је већег броја стручних саветовања и обука у организацији Правосудне
академије.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Маја Бакарић је
стручна, оспособљена и достојна за обављање судијске функције 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 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Маје Бакарић,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Прекршајног суда у Руми.
55. Зоран Кнежевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Руми, предлаже за
избор судије за Прекршајни суд у Руми.
Зоран Кнежевић је рођен 17. новембра 1976. године у Београду-Земун. Основне
студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 6. септембар 2006.
године. Правосудни испит је положио 28. септембра 2009. године.
Приправнички стаж, у својству волонтера, обавио је Општинском суду у Руми у
периоду од 9. октобра 2006. године до 4. маја 2009. године. Након положеног
правосудног испита, у периоду од 26. новембра 2009. године до 11. јула 2010. године,
засновао је радни однос у ОШ „Небојша Јерковић“ у Буђановцима, као секретар школе.
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У Прекршајном суду у Руми, на радном месту судијског помоћника, засновао је радни
однос почев од 12. јула 2010. године.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито
се истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Руми, Зоран Кнежевић
испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у
Прекршајном суду у Руми.
Кандидат Зоран Кнежевић је 13. јуна 2018. године полагао испит за прекршајне
судове и остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Зорана Кнежевића,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Руми за судију Прекршајног суда у Руми.
56. Марта Орос Ваш, Општински правобранилац Општине Кањижа, предлаже за избор
судије за Прекршајни суд у Сенти.
Марта Орос Ваш је рођена 7. децембра 1980. године у Новом Кнежевцу.
Основне студије завршила је на на Факултету државно-правних наука Универзитета
„Етвеш Лоранд“ у Будимпешти, Република Мађарска. Решењем Научно-наставног већа
Правног факултета Универзитета у Београду од 19. септембра 2005. године,
нострификована јој је диплома стечена на наведеном факултету и изједначена са
дипломом дипломираног правника стеченој у Републици Србији. Правосудни испит је
положила 1. децембра 2008. године.
Приправнички стаж обавила је у периоду од 2005. до 2009. године у Општинском
суду у Кањижи, где је наставила да ради као судијски сарадник до 31. децембра 2010.
године. Почев од 1. јануара 2010. године распоређена је на рад као судијски помоћник у
Основном суду у Суботици, Судска јединица у Кањижи. У Основном суду у Сенти
радила је као судијски помоћник у периоду од 2014. до 15. марта 2015. године. Функцију
Општинског правобраниоца Општине Кањижа обавља од 16. марта 2015. године.
Према мишљењу Општинског већа општине Кањижа о стручности, оспособљености и
достојности кандидата Марта Орос Ваш, иста је испуњава све напред наведене услове.
Кандидат Марта Орос Ваш је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марте Орос Ваш,
Општинског правобраниоца Општине Кањижа за судију Прекршајни суд у Сенти.
57. Станислава Матијевић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,
предлаже за избор судије у Прекршајном суду у Сенти.
Станислава Матијевић је рођена 20. децембра 1979. године у Кнежеву.Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 12. априла 2005.
године. Правосудни испит је положила 1. јула 2008. године.
Приправнички стаж обавила је у периоду од 6. маја 2005. године до 6. маја 2008.
године у Општинском органу за прекршаје у Бечеју. Радни однос у Прекршајном
апелационом суду, на радном месту судијског помоћника, засновала је 1. априла 2010.
године.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито
се истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару, говори енглески и немачки језик.
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Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, Станислава
Матијевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајном суду у Сенти.
Кандидат Станислава Матијевић је 13. јуна 2018. године полагала испит за
прекршајне судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Станиславе
Матијевић, судијског помоћника у Прекршајном апелационом суду, за судију
Прекршајног суда у Сенти.
58. Милијана Јовановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Смедерву,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Смедереву.
Милијана Јовановић је рођена 14. октобра 1977. године у Бања Луци. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 21. децембра 2001.
године. Правосудни испит је положила 31. марта 2008. године.
Приправнички стаж започела је у Општинском органу за прекршаје у Жабарима 1.
јануара 2005. године, а затим је 1. септембра 2005. године преузета у Општински орган
за прекршаје у Великој Плани, где је радила до истека приправничког стажа. Почев од
19. јула 2010. године запослена је у Прекршајном суду у Смедереву, као секретар суда.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Смедереву и Прекршајног
апелационог суда, Милијана Јовановић испуњава све услове који су прописани Законом
о судијама за избор судије у Прекршајном суду у Смедереву.
Кандидат Милијана Јовановић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милијане Јовановић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Смедереву, за судију Прекршајног суда у
Смедереву.
59. Милена Митровић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Смедереву.
Милена Митровић је рођена 10. децембра 1973. године у Београду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 13. априла 1998. године.
Правосудни испит је положила 9. маја 2002. године.
Приправнички стаж обавила је у периоду од 1. фебруара 2000. године до 1. фебруара
2002. године у Петом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног
испита, наставља са радом у истом суду на радном месту судијског помоћника почев од
10. маја 2002. године до 31. децембра 2009. године. У Апелационом суду у Београду
засновала је радни однос, на радном месту судијског помоћника почев од 1. јануара 2010.
године.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду и Опште седнице
Врховног касационог суда, Милена Митровић испуњава све услове који су прописани
Законом о судијама за избор судије у Прекршајном суду у Смедереву.
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Кандидат Милена Митровић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милене Митровић,
судијског помоћника у Апелационом суду у Београду за судију Прекршајног суда у
Смедереву.
60. Вања Јеж, судијски помоћник у Прекршајном суду у Сомбору, предлаже за
избор судије за Прекршајни суд у Сомбору.
Јеж Вања је рођена 10. септембра 1974. године у Сомбору. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, 3. априла 2000. године.
Правосудни испит је положила 29. јуна 2002. године.
Приправнички стаж је обавила почев од 17. априла 2000. године у Општинском
суду у Сомбору на радном месту судијског приправника. Почев од 1. јула 2002 године
распоређена је на послове стручног сарадника, а дана 13. фебруара 2003. године изабрана
је за судију Општинског органа за прекршаје у Сомбору. Одлуком од 13. јануара 2010.
године престала јој је дужност судије за прекршаје од када је запослена на радном месту
судијског помоћника у Прекршајном суду у Сомбору. Израђује нацрте одлука у
сложеним предметима.
За остварене резултате рада у 2015. години, 2016. години и 2017. години оцењена
је оценом: „нарочито се истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Сомбору, кандидат Јеж
Вања испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Сомбору.
Кандидат Јеж Вања је 13. јуна 2018. године положила испит за прекршајне судове
и остварила је оцену пет.
.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије, предложи избор Јеж Вању за судију
Прекршајног суда у Сомбору.
61. Сенка Шуковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Суботици
предлаже за избор судије у Прекршајни суд у Суботици.
Сенка Шуковић је рођена 23. октобра 1988. године у Суботици. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2012. године. Мастер
студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду је завршила 2013. године.
Правосудни испит је положила 2015. године.
У периоду од 01. новембра 2015. године до 31. марта 2016. године обављала је
послове адвокатског приправника – волонтера. У период од 01. априла 2016. године до
31. јануара 2017. године била је запослена у Хемијско-технолошкој школи у Суботици
на радном месту секретара школе.
Радни однос је засновала у Прекршајном суду у Суботици 01. фебруара 2017.
године на радном месту судијског помоћника.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Суботици, кандидат
Сенка Шуковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Прекршајног суда у Суботици.
Кандидат Сенка Шуковић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сенка Шуковић,
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судијског помоћника у Прекршајном суду у Суботици, за судију Прекршајног суда у
Суботици.
62. Душица Лечић, корисник почетне обуке
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Ужицу.

на Правосудној академији,

Душица Лечић је рођена 27. децембра 1982.године у Ужицу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитету у Београду 2. фебруара 2007.
године. Правосудни испит је положила 5. јула 2010. године.
Приправнички стаж од 12. марта 2007. године до 12. марта 2009. године обављала
је у Општинском органу за прекршаје Косијерић, а од 13. марта 2009. године до 14.
новембра 2009. године радила је као приправник волонтер у Општинском суду у
Косијерићу. Од 5. августа 2010. године до 24. марта 2011. године запослена је на
радном месту правника у привредном друштву „Ирком“ ДОО Косијерић. Рад на
неодређено време започиње 25. марта 2011.године до 31. јануара 2016. године у
Основном суду у Пожеги на радном месту судијског помоћника. Од 1. фебурара 2016.
године постаје полазник почетне обуке на Правосудној Академији. У оквиру обуке на
Правосудној академији, прошла је практичну обуку из свих материја. Учесница је
већег броја домаћих семинара из области грађанске и кривичне материје.
Кандидат Душица Лечић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет, имајући у виду да у моменту подношења пријаве на
оглас није положила завршни испит на Правосудној академији.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Душица Лечић је
стручна, оспособљена и достојна за обављање судијске функције и свестан 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 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Душице Лечић,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Прекршајног суда у
Ужицу.
63. Дражен Петковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Чачку предлаже за
избор судије за Прекршајни суд у Чачку.
Дражен Петковић је рођена 09. јула 1979. године у Горажду. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Приштини 13. септембра 2006. године.
Правосудни испит је положио 31. јануара 2012. године.
У јулу 2007. године обављао је приправнички стаж у Прекршајном суду у Чачку, а од
14. септембра 2012. године, засновао је радни однос на неодређено време у Прекршајном
суду у Чачку на радном месту судијског помоћника у звању судијског саветника. Од 3.
фебруара 2016. године распоређен је на радном месту судијског помоћника у звању
вишег судијског сарадника. Као виши судијски сарадник у Прекршајном суду у Чачку
помаже судијама у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим
предметима, израђује нацрте одлука и друге стручне послове под надзором и упутством
судија. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом
„нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Чачку и седнице свих
судија Прекршајног апелационог суда, кандидат Дражен Петковић испуњава све услове
који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Чачку.
Кандидат Дражен Петковић је 13. јуна 2018. године полагао испит за прекршајне
судове и остварио је оцену пет.
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Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Дражена Петковића,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Чачку, за судију Прекршајног суда у Чачку.
64. Сања Ђорђевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду, предлаже за
избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Сања Ђорђевић je рођена 1. марта 1971. године у Београду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 22. фебруара 1994. године.
Правосудни испит је положила 21. маја 2009. године.
Приправнички стаж обавила је у адвокатској канцеларији у периоду од 1. фебруара
2006. године до 20. маја 2009. године. После положеног правосудног испита радила је
као сарадник у адвокатској канцеларији до 28. фебруара 2010. године. У Прекршајном
суду у Београду засновала је радни однос на радном месту судијског помоћника 1. марта
2010. године.
За остварене резултате рада у 2015. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче”, док је за 2016. годину неоцењена због боловања дужег од шест месеци.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду, Сања Ђорђевић
испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног
суда у Београду.
Кандидат Сања Ђорђевић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сање Ђорђевић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду, за судију Прекршајног суда у
Београду.
65. Наташа Миленковић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Наташа Миленковић je рођена 12. јуна 1976. године у Београду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 4. априла 2001. године.
Правосудни испит је положила 23. априла 2005. године.
Засновала је радни однос на одређено време, на радном месту приправника, код
Градског судије за прекршаје Града Београда 1. августа 2002. године, а затим је након
положеног правосудног испита у истом органу наставила са радом као приправник са
положеним правосудним испитом до 11. септембра 2005. године. У периоду од 12.
септембра 2005. године до 31. децембра 2009. године радила је код Градског судије за
прекршаје Града Београда на радном месту секретара. У Вишем прекршајном суду у
Београду, на радном месту судијског помоћника радила је у периоду од 1. јануара до 31.
јануара 2010. године, а затим је почев од 1. фебруара 2010. године до 31. децембра 2013.
године била распоређена на рад на радном месту секретара суда. У Прекршајном
апелационом суду засновала је радни однос на радном месту секретара суда почев од 1.
јануара 2014. године.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
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Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, Наташа
Миленковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Београду.
Кандидат Наташа Миленковић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Наташе Миленковић,
судијског помоћника у Прекршајном апелационом суду, за судију Прекршајног суда у
Београду.
66. Миодрага Богавац, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду, предлаже
за избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Миодрага Богавац је рођена 10. јула 1967. године у Сјеници. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 30. септембра 1996.
године. Правосудни испит је положила 28. јануара 2004. године.
У Органу за прекршаје у Младеновцу 13. априла 1998. године засновала је радни
однос на одређено време, на радном месту приправника. У периоду од 20. јуна 2005.
године до 19. јуна 2006. године радила је као судијски помоћник у Општинском суду у
Младеновцу. У Прекршајном суду у Београду засновала је радни однос почев од 1.
априла 2010. године. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је
оценом „нарочито се истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања, па је у том смислу стекла
сертификат из области примене Закона о спречавању насиља у породици,
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду и Прекршајног
апелационог суда, Миодрага Богавац испуњава све услове који су прописани Законом о
судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду.
Кандидат Миодрага Богавац је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Миодраге Богавац,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду, за судију Прекршајног суда у
Београду.
67. Данијела Бујић, дипломирани правник у Министарству унутрашњих послова
Републике Србије у Управи саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд у
Одељењу за вођење прекршајног поступка, предлаже се за избор судије за Прекршајни
суд у Београду.
Данијела Бујић је рођена 3. априла 1970. године у Приштини. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Приштини 25. октобра 1993. године.
Правосудни испит је положио 29. јануара 1996. године.
Приправнички стаж обавила је у периоду од 1. новембра 1993. године до 29. јануара
1996. године у Општинском суду у Приштини. Након положеног правосудног испита
обављала је послове судијског помоћника у Општинском суду у Приштини. За судију
Општинског органа за прекршаје у Приштини изабрна је 15. септембра 1998. године, док
је за судију Општинског суда у Приштини изабрана 1. децембра 1998. године. У
Министарству унутрашњих послова, Полицијска управа Београд 16. марта 2006. године
засновала је радни однос на пословима службеног лица за вођење прекршајних послова у
оквиру МУП-а. На место начелника Одељења за вођење прекршајног поступка
постављена је 2008. године. Од 2015. године обавља послове овлашћеног лица за
закључење споразума о признавању прекршаја. Такође, иста обавља послове
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дисциплинског судије у Полицијској управи за град Београд. Звање главни полицијски
саветник стекла је 18. децембра 2015. године.
Познаје рад на рачунару.
У мишљењу органа у коме је Данијела Бујић запослена, наведно је да иста у
досадашњем раду није била дисциплински кажњавана и посао који јој је поверен обавља
на задовољавајућем нивоу.
Кандидат Данијела Бујић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Данијеле Бујић,
дипломираног правника у Министарству унитрашњих послова Републике Србије, за
судију Прекршајног суда у Београду.
68. Теа Поробић (девојачко Ђорђевић), корисник почетне обуке на Правосудној
академији, предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Теа Поробић је рођена 14. јануара 1986. године у Чачку. Основне студије завршила
је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. марта 2009. године. Правосудни
испит је положила 3. јула 2012. године.
Након дипломирања радила је као приправник-волонтер у периоду од 2009. до
2012. године.
Правосудну академију је уписала 2012. године, где је положила завршни испит у
јулу 2015. године. У току почетне обуке, радила је у Прекршајном суду у Београду,
Првом основном суду у Београду, Трећем основном суду у Београду, Првом основном
јавном тужилаштву у Београду, Другом основном суду у Београду и Вишем јавном
тужилаштву у Београду, а тренутно је распоређена у Прекршајном суду у Београду.
Радила је у кривичној, грађанској и прекршајној материји. По завршетку почетне обуке,
положила је завршни испит 1. јула 2015. године, са завршном оценом пет.
Током целе обуке похађала је разне семинаре, обуке и радионице које је
организовала Правосудна академија, поседује сертификат о поседовању посебних знања
из области примене Закона о заштити узбуњивача и економије.
Познаје рад на рачунару, служи се енглеским, шпанским, француским, турским и
руским језиком.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Поробић Теа је
стручна, оспособљена и достојна за обављање судијске функције и свесна 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 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тее Поробић,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Прекршајног суда у
Београду.
69. Данка Илић Софронијевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду,
предлаже се за избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Данка Илић Софронијевић је рођена 16. јула 1982. године у Ужицу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 27. августа 2009. године.
Правосудни испит је положила 28. марта 2014. године.
У периоду од 8. марта 2010. године до 7. марта 2011. године радила је као
приправник у „Титан цементари“ у Косјерићу. Приправнички стаж обавила је у
Прекршајном суду у Београду у периоду од 15. јануара 2012. године до 14. јануара 2014.
године. Почев од 1. септембра 2014. године засновала је радни однос на радном месту
судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду.
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За остварене резултате рада у 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”,
док је за 2015. и 2016. годину неоцењена због рада на одређено време.
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду, Данка Илић
Софронијевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Прекршајног суда у Београду.
Кандидат Данка Илић Софронијевић је 13. јуна 2018. године полагала испит за
прекршајне судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Данке Илић
Софронијевић, судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду, за судију
Прекршајног суда у Београду.
70. Виолета Пријовић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Виолета Пријовић je рођена 23. децембра 1974. године у Ћуприји. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 31. јануара 2001. године.
Правосудни испит је положила 26. децембра 2003. године.
Приправнички стаж је обавила у Петом Општинском суду у Београду у периоду од 2.
јула 2001. године до 2. јула 2003. године. Након положеног правосудног испита од 25.
фебруара 2004. године до 14. маја 2007.године била је запослена у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике на радном месту Саветник за нормативно правне и
студијско-аналитичке послове. Од 15. маја 2007. године до 20. маја 2009. године радила
је Агенцији за приватизацију Републике Србије на радном месту Руководиоца пројекта
за нормативно-правне послове. Од 29. марта 2010. године засновала је радни однос у
Прекршајном суду у Београду на радном месту судијског сарадника на одређено време, а
од 21. јула 2011. године, стекла је звање вишег судијског сарадника-самосталног
саветника на неодређено време. Током рада у Прекршајном суду у Београду бавила се
проучавањем правних питања, израђивала нацрте судских одлука, узимала на записник
изјаве странака, и обављала све друге послове по налогу судије и председника суда.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”.
Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду, кандидат
Виолета Пријовић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Прекршајног суда у Београду.
Кандидат Виолета Пријовић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Виолете Пријовић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду, за судију Прекршајног суда у
Београду.
71. Софија Чворовић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду, предлаже
за избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Софија Чворовић je рођена 15. августа 1974. године у Београду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 30. јануара 2002. године.
Правосудни испит је положила 2. новембра 2005. године.
Засновала је радни однос на одређено време, на радном месту приправника, код
Градског судије за прекршаје Града Београда 1. августа 2002. године, а затим је након
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положеног правосудног испита у истом органу наставила са радом као приправник са
положеним правосудним испитом до 2. фебруара 2006. године.
У периоду од 3. фебруара 2006. године до 31. децембра 2009. године радила је на
радном месту стручног сарадника код Градског судије за прекршаје Града Београда.
У Прекршајном суду у Београду засновала је радни однос на радном месту судијског
помоћника 22. фебруара 2010. године, а потом је у истом суду, почев од 2. октобра 2015.
године, распоређена на радно место секретара суда.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду и Прекршајног
апелационог суда, Софија Чворовић испуњава све услове који су прописани Законом о
судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду.
Кандидат Софија Чворовић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Софије Чворовић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду, за судију Прекршајног суда у
Београду.
72. Милица Милић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду, предлаже за
избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Милица Милић je рођена 24. априла 1981. године у Ћуприји. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 6. априла 2005. године.
Правосудни испит је положила 24. јуна 2009. године.
Приправнички стаж обавила је у адвокатској канцеларији у периоду од 15. јануара
2006. године до 31. децембра 2008. године. У Прекршајном суду у Београду засновала је
радни однос на радном месту судијског помоћника 8. марта 2010. године.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду и Прекршајног
апелационог суда, Милица Милић испуњава све услове који су прописани Законом о
судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду.
Кандидат Милица Милић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милице Милић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду, за судију Прекршајног суда у
Београду.
73. Зоран Цвјетковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду, предлаже за
избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Зоран Цвјетковић je рођен 29. јула 1975. године у Книну. Основне студије завршио је
на Правном факултету Универзитета у Београду 5. јуна 1998. године. Правосудни испит
је положио 29. јуна 2002. године.
У периоду од 26. октобра 1998. године до 26. октобра 2000. године у Трећем
општинском суду у Београду је обавио приправнички стаж.
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Код Градског судје за прекршаје Града Београда засновао је радни однос на радном
месту стручног сарадника 10. марта 2003. године, где је радио до 31. децембра 2009.
године. У Прекршајном суду у Београду на радном месту судијског помоћника засновао
је радни однос 22. фебруара 2010. године.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито
се истиче”.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду, Зоран
Цвјетковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Београду.
Кандидат Зоран Цвјетковић је 13. јуна 2018. године полагао испит за прекршајне
судове и остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Зорана Цвјетковић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду, за судију Прекршајног суда у
Београду.
74. Братислав Терзић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду, предлаже се
за избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Братислав Терзић je рођен 28. августа 1986. годиште у Рашки. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 24. јуна 2010. године.
Правосудни испит је положио 30. јануара 2015. године.
Приправнички стаж обавио је у Прекршајном суду у Београду у периоду од 15.
јануара 2013. године до 15. јануара 2015. године. После положеног правосудног испита
засновао је радни однос на радном месту судијског помоћника у Прекршајном суду у
Београду почев од 19. фебруара 2015. године.
За остварене резултате рада у 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”,
док је за 2015. и 2016. годину био неоцењен због рада на одређено време .
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
Познаје рад на рачунару и говори енглески.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду, Братислав
Терзић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Београду.
Кандидат Братислав Терзић је 13. јуна 2018. године полагао испит за прекршајне
судове и остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Братислава Терзића,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду, за судију Прекршајног суда у
Београду.
75. Мирјана Трикић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Мирјана Трикић је рођена 2. маја 1976. године у Београду. Основне студије завршила
је на Правном факултету Универзитета у Београду 12. октобра 2004. године. Правосудни
испит је положила 4. јула 2008. године.
Након завршених студија у периоду од 2004. године до 2005. године била је
приправник-волонтер у Трећем општинском суду у Београду. Од 12. децембра 2005.
године до 31. децембра 2009. године била је судијски помоћник код Градског судије за
прекршаје града Београда. Од 22. фебруара 2010. године до 31. марта 2010. године
засновала је радни однос у Прекршајном суду у Београду на радном месту судијски
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сарадник на одређено време. Од 1. априла 2010. године до 14. јула 2010. године била је у
радном односу у Вишем прекршајном суду као судијски сарадник на одређено време. Од
15. јула 2010. године у Вишем прекршајном суду стекла је звање вишег судијског
сарадника на одређено време, а од 15.марта 2011. године на неодређено време све до 31.
децембра 2013. године. Од 1. јануара 2014. године ради у Прекршајном апелационом
суду у Београду као виши судијски сарадник у звању самостални саветник.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”.
Поседује уверење о похађању семинара у вези Закона о прекршајима, Закона о
безбедности саобраћаја на путевима и Закона о екологији.
Познаје рад на рачунару, говори енглески језик и служи се италијанским језиком.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, кандидат
Мирјана Трикић, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Прекршајног суда у Београду.
Кандидат Мирјана Трикић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор судијског помоћника
Мирјане Трикић за Прекршајни суд у Београду.
76. Ирина Панов, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за
избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Ирина Панов је рођена 6. маја 1980. године у Београду. Основне студије завршила је
на Правном факултету Универзитета у Београду 2006. године. Правосудни испит је
положила 1. октобра 2010. године.
Приправнички стаж обавила је код Градског судије за прекршаје града Београда од
15. марта 2007. године до полагања правосудног испита. Од 4. октобра 2010. године
засновала је радни однос у Прекршајном суду у Београду на одређено време, на радном
месту судијског помоћника у звању млађег саветника, а од 3. августа 2011. године на
неодређено време.
Правосудну академију је уписала 1. фебруара 2016. године. У току почетне обуке,
радила је у Првом основном тужилаштву у Београду, Прекршајном суду у Београду и у
Првом основном суду у Београду у кривичном, породичном и парничном одељењу. По
завршетку почетне обуке, положила је завршни испит 6. јула 2018. године, са коначном
оценом 5.
Како кандидат Мирјана Трикић у тренутку подношења пријаве на наведени оглас
није имала положен завршни испит на Правосудној академији, те је 13. јуна 2018.
године полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену пет.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Мирјана Трикић је
стручна, оспособљена и достојна за обављање судијске функције и свесна 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 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирјане Трикић,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Прекршајног суда у
Београду.
77. Горица Стошић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду, предлаже
за избор судије за Прекршајни суд у Београду.
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Горица Стошић je рођена 12. јуна 1980. године у Београду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 26. јуна 2006. године.
Правосудни испит је положила 26. јуна 2009. године.
Приправнички стаж је обавила у Окружном суду у Београду у периоду од 15.
новембра 2006. године до 15. новембра 2008. године.
Након положеног правосудног испита у периоду од 22. априла 2010. године до 8.
септембра 2010. године, била је у радном односу у Првом основном суду у Београду на
радном месту судијског сарадника. Од 27. септембра 2010. године до 15. октобра 2010.
године радила је у Правно-биротехничкој школи ,,9. мај“ у Београду на радном месту
професора правних предмета. Од 3. августа 2011. године налази се у радном односу у
Прекршајном суду у Београду на радном месту судијски сарадник на неодређено време, а
од 2. октобра 2015. године стекла је звање виши судијски сарадник-самостални саветник.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче”.
Познаје рад на рачунару, служи се енглеским, шпанским и руским језиком.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду и Прекршајног
апелационог суда, кандидат Горица Стошић испуњава све услове који су прописани
Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду.
Кандидат Горица Стошић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Горице Стошић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду, за судију Прекршајног суда у
Београду.
78. Александра Маричић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Александра Маричић је рођена 20. октобра 1981. године у Крушевцу. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године.
Правосудни испит је положила 27. јуна 2011. године.
Након дипломирања радила је као адвокатски приправник у периоду од 2009. до
2011. године.
Правосудну академију је уписала 1. новембра 2011. године, где је положила
завршни испит у октобру 2014. године. У току почетне обуке, радила је у Прекршајном
суду у Београду, Вишем суду у Београду, Првом основном јавном тужилаштву у
Београду, Првом основном суду у Београду, у Министарству правде РС на пословима
заступања РС пред Европским судом за људска права, тренутно је распоређена у Вишем
суду у Београду. Радила је у кривичној, грађанској и прекршајној материји. По
завршетку почетне обуке, положила је завршни испит 3. октобра 2014. године, са
завршном оценом пет.
Током целе обуке похађала је разне семинаре и обуке које је организовала
Правосудна академија, поседује сертификат о поседовању посебних знања из области
примене Закона о заштити узбуњивача.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Александра Маричић
је стручна, оспособљена и достојна за обављање судијске функције и свесна 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 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александре Маричић,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Прекршајног суда у
Београду.
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79. Кристина Шекарић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за
избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Кристина Шекарић je рођена 22. октобра 1989. године у Београду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду у јуну 2012. године.
Завршила је мастер академске студије другог степена-кривичноправни модул 2013.
године. Правосудни испит је положила 27. марта 2015. године.
Приправнички стаж је обавила као адвокатски приправник у периоду од 13.
септембра 2012. године до 27. априла 2014. године. Од 2. фебруара 2015. године до 23.
фебруара 2015. године, приправнички стаж је наставила у својству судијског
приправника-волонтера у првостепеном кривичном одељењу Вишег суда у Београду.
Након положеног правосудног испита, од 4. априла 2015. године до 2. марта 2017. године
засновала је радни однос у Вишем суду у Београду на радном месту судијски
приправник на одређено време, а од 3. марта 2017. године стекла је звање судијског
сарадника на неодређено време. Током рада у Вишем суду у Београду, била је
распоређена у кривичном ванпретресном већу, радећи на пословима испитивања
оптужнице и у Међународној правној помоћи. За остварене резултате рада у 2017.
години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. и 2016. годину није
оцењена због радног односа на одређено време.
Познаје рад на рачунару, говори енглески и француски језик.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду, кандидат Кристина
Шекарић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Београду.
Кандидат Кристина Шекарић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Кристине Шекарић,
судијског помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Прекршајног суда у Београду.
80. Сузана Плавшић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду, предлаже
за избор судије за Прекршајни суд у Београду.
Сузана Плавшић je рођена 21. децембра 1984. године у Сарајеву. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 10. фебруара 2010. године.
Правосудни испит је положила 3. јула 2012. године.
Приправнички стаж је обавила у Привредном суду у Београду у периоду од 1. марта
2010. године до 1. марта 2012. године. Након положеног правосудног испита од 8.
априла 2013. године засновала је радни однос у Прекршјаном суду у Београду где и
данас ради на радном месту судијског помоћника на одређено време. За остварене
резултате рада у 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. и
2016. годину није оцењена због радног односа на одређено време.
Познаје рад на рачунару, служи се енглеским и француским језиком.
Учесник је бројних семинара и обука у организацији Правосудне академије.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду, кандидат Сузана
Плавшић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Београду.
Кандидат Сузана Плавшић је 13. јуна 2018. године полагала испит за прекршајне
судове и остварила је оцену пет.
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Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сузане Плавшић,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду, за судију Прекршајног суда у
Београду.

81. Новица Јелић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Саду, предлаже
се за избор судије за Прекршајни суд у Новом Саду.
Новица Јелић je рођен 13. јула 1979. године у Љубљани. Основне студије завршио је
на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 23. новембра 2005. године.
Правосудни испит је положио 26. септембра 2008. године. Дана 10. фебруара 2009.
године завршио је дипломске академске студије другог степена и стекао звање
дипломирани правник-мастер.
Од 1. децембра 2005. године до 7. фебруара 2007. године радио је као приправникволонтер у Окружном јавном тужилаштву у Новом Саду, да би од 8. фебруара 2007.
године до 8. фебруара 2010. године радио на радном месту судијског приправника у
Окружном, односно Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду. Од 17. маја 2010. године
ради у Прекршајном суду у Новом Саду, на радном месту судијског помоћника, у звању
вишег судијског сарадника. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години,
оцењен је оценом „нарочито се истиче”.
Учесник је великог броја семинара и саветовања.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Новом Саду, кандидат
Новица Јелић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Новом Саду.
Кандидат Новица Јелић је 13. јуна 2018. године полагао испит за прекршајне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Новице Јелића,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Новом Саду, за судију Прекршајног суда у
Новом Саду.
82. Зоран Марић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду, предлаже се
за избор судије за Прекршајни суд у Новом Саду.
Зоран Марић je рођен 15. децембра 1972. године у Шибенику. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 16. марта 2002. године.
Правосудни испит је положио 1. априла 2005. године.
Радио је као судијски приправник у Општинском суду у Инђији и Општинском
јавном тужилаштву у Инђији, у периоду од 1. априла 2002. године до 31. марта 2005.
године. Након положеног правосудног испита, засновао је радни однос као стручни
сарадник у Већу за прекршаје у Новом Саду. Од 1. јануара 2010. године до 31. децембра
2013. године, радио је као судијски помоћник у Вишем прекршајном суду у Београду,
Одељење у Новом Саду. Од 1. јануара 2014. године ради у Прекршајном апелационом
суду, Одељење у Новом Саду, као судијски помоћник, у звању саветника. За остварене
резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години, оцењен је оценом „нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, кандидат
Зоран Марић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Прекршајног суда у Новом Саду.
Кандидат Зоран Марић је 13. јуна 2018. године полагао испит за прекршајне судове и
остварио је оцену пет.
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Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Зорана Марића,
судијског помоћника у Прекршајном апелационом суду, за судију Прекршајног суда у
Новом Саду.

83. Марко Менићанин, судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Саду,
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Новом Саду
Марко Менићанин је рођен 16. јуна 1986. године у Загребу, Република Хрватска.
Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 26.
јануара 2009. године. На истом факултету уписао је дипломске академске студијемастер, које је успешно завршио. Правосудни испит је положио 07. јула 2011. године.
Почев од 25. маја 2009. године радио је као судијски приправник –волонтер у
Општинском суду у Темерину, а од 01. јануара 2010. године у Основном суду у Новом
Саду, Судска јединица у Темерину. Од 08.априла 2011. па до 06.јула 2011.радио је као
приправник у Прекршајном суду у Новом Саду.Након положеног правосудног испита,
наставио је да ради као судијски помоћник. Учествовао је у изради нацрта одлука из свих
области, укључујући нацрте пресуда из прекршаја из области царинског и девизног
пословања, јавних прихода и финансија, јавних набавки, промета робе и услуга, те у
поступцима по захтеву за судско одлучивање након издатог прекршајног налога.
Обављао је и послове судијског помоћникау судској управи, као и послове секретара.
Звање вишег судијског сарадника стекао је 13. март 2017. године.
Учествовао је на бројним семинарима и стручним усавршавањима судија
прекршајних судова Републике Србије.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Новом Саду добио је
позитивно мишљење, те испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за
избор судије у Прекршајни суд у Новом Саду.
Кандидат Марко Менићанин је 13. јуна 2018. године положио испит за прекршајне
судове и остварио оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марко Менићанин,
судијског помоћника у Прекршајном суду у Новом Саду, за судију Прекршајног суда у
Новом Саду.
84. Мирослав Ташин, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду, предлаже за
избор судије за Прекршајни суд у Новом Саду
Мирослав Ташин је рођен 20. фебруара 1978. године у Зрењанину. Основне
студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду у новембру 2003.
године. Правосудни испит је положио у јулу 2007. године.
Почев од 12. јануара 2004. године радио је као приправник волонтер у Окружном
суду у Новом Саду све до 07. августа 2005. године. Од 08. августа 2005. године радио је у
Већу за прекршаје у Новом Саду као судијски приправник све до 15. септембра 2008.
године. Од 15. септембра радио је у Већу за прекршаје у Новом Саду као сарадник све до
31. децембра 2009. године. Од 15. марта 2010. године радио је као саветник у Вишем
прекршајном суду, Одељењу у Новом Саду, а од 15.јула 2010. године стекао је звање
самосталног саветника у Вишем прекршајном суду, Одељењу у Новом Саду (који суд је
01.01.2014. године преименован у Прекршајни апелациони суд ). Током вишегодишње
праксе обављао је бројне правне послове, учествовао је у изради нацрта одлука, анализи
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предмета и позитивних прописа, а аутор је стручног рада „Одговорност правног лица и
одговорног лица у правном лицу за прекршај“.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, Одељење у
Новом Саду, добио је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су прописани
Законом о судијама за избор судије у Прекршајни суд у Новом Саду.
Кандидат Мирослав Ташин је 13. јуна 2018. године положио испит за прекршајне
судове и остварио оцену пет.
Високи савет судства на седници одржаној 26. новембра 2018. године донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирослава Ташина,
судијског помоћника у Прекршајном апелационом суду, за судију Прекршајног суда у
Новом Саду.
85. Милица Јанча, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду
предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Саду.
Милица Јанча је рођена 7. октобра 1978. године у Новом Саду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2. октобра 2002. године.
Правосудни испит је положила 1. априла 2005. године са „положила врло добар“.
Као волонтер радила је непосредно по дипломирању од 2002. године , а од 1. априла
2003. године засновала је радни однос у Општинском суду у Новом Саду као
приправник. Након положеног правосудног испита 1. априла 2005. године наставила је
са радом у грађанском одељењу Општинског суда у Новом Саду. Након истека 3 године
приправничке праксе у априлу 2006. године примљена је у радни однос као судијскии
сарадник на одређено време, а од 8. фебурара 2008. године у стални радни однос као
судијски помоћник у звању судијског сарадника. Почев од јануара 2010. године
наставила је са радом у Апелационом суду у Новом Саду на радном месту судијског
помоћника са звањем вишег сарадника, од 4. јула 2014. године на радном месту
судијског саветика у звању вишег саветника. Од 23. јуна 2015. године распоређена је на
радном месту координатор за медије при чему је наставила да обавља послове судијског
помоћника у Грађанском одељењу. Такође обавља послове секретара већа и секретара
Одељења за породичне спорове. Послови кооринатора за медије подразумевају
припрему обавештења за јавност, контактирање са медијима, правосудним и другим
институцијама, док као судијски саветник у већу обавља послове претходно ценећи
испуњеност процесних услова, стара се о комплетирању списа, помаже судијама у раду,
израђује нацрте одлука и припрема правне ставове, вршећи и друге послове по налогу
председника суда или председника већа. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и
2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
Учесник је многобројних семинара, као и аутор сентенци објављених у Билтену
судске праксе Апелационог суда у Новом Саду у области Облигационог права као и из
области Грађанског права.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат
Милица Јанча испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Основног суда у Новом Саду.
Кандидат Милица Јанча је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милице Јанче,
судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду, за судију Основног суда у
Новом Саду.
86. Милијана Ташин, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Саду предлаже за
избор судије за Основни суд у Новом Саду.
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Милијана Ташин је рођена 23. фебруара 1979. године у Новом Саду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2003. године.
Правосудни испит је положила 5. маја 2006. године.
Од 2003. године до 2006. године радила је као приправник у Окружном суду у Новом
саду и Општинском суду у Новом Саду. Од 2006. године до 2008. године радила је као
судијски приправник у Окружном суду у Новом Саду на одређено време у припремном
поступку у малолетничкој реферади. Од 2008. године до 2009. године радила је у
Градској управи за комуналне послове Града Новог Сада као виши сарадник за
нормативне и опште правне послове. Од 2010. године до 2014. године, ради у Вишем
суду у Новом Саду у првостепеном кривичном већу.
Од 2015. године је секретар Вишег суда у Новом Саду.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”.
Учесник је многобројних семинара, о чему поседује сертификате.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Новом Саду као и мишљења
седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Милијана Ташин
испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног
суда у Новом Саду.
Кандидат Милијана Ташин је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове
и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милијане Ташин,
судијског помоћника у Вишем суду у Новом Саду, за судију Основног суда у Новом
Саду.
87. Александра Херак, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду
предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Саду.
Александра Херак је рођена 2. децембра 1975. године у Сомбору. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни испит је
положила 5. јула 2004. године.
Након завршеног факултета волонтерску и приправничку праксу обавила је у
Окружном суду у Новом Саду. Након положеног правосудног испита засновала је ради
однос као судијски помоћник у Окружном суду у Новом Саду и радила је у кривчном
одељењу све до 22. децембра 2009. године када је Одлуком Виског савета судства број
119-01-31/1/5/2009-01 бива распоређена у Апелациони суд у Новом Саду где је радила
као судијски помоћник у кривичном одељењу. Као судијски помоћник и секретар већа уз
надзор судија израђивала је нацрте одлука у предметима различите сложености. Од 18.
децембра 2015. године ради на радном месту секретара суда. Као секретар Апелационог
суда у Новом Саду стекла је искуство у поступању у разним пословима судске управе
почев од припрема за поступање по притужбама, захтевима за изузеће и искључења,
приступ информацијама од јавног значаја уз израду нацрта правних аката из делокруга
судске управе. Укључена је и у друге активности у вези са организацијом послова у суду,
припремом извештаја, припремама нацрта одлука и других аката које доноси председник
суда. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”.
Учесник је многобројних семинара, о чему поседује сертификате.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат
Александра Херак испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Основног суда у Новом Саду.
Кандидат Александра Херак је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне
судове и остварила је оцену пет.
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Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александре Херак,
судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду, за судију Основног суда у
Новом Саду.
88. Тања Дробњак, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду предлаже за
избор судије за Основни суд у Новом Саду.
Тања Дробњак је рођена 29. децембра 1981. године у Врбасу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2006. године.
Правосудни испит је положила 28. септембра 2009. године.
Од јануара 2003. године до марта 2004. године на основу уговора о волонтерском
раду радила је у ДОО „Лавера“ Врбас. Од новембра 2005. године до августа 2006. године
на основу уговора о делу на радном месту консултант при изради стратегије за локални
економски развог Општине Врбас. Од октобра 2006. године до фебруара 2007. године
радила је на основу уговора о волонтерском раду као приправник волонтер у ДОО
„Figrad company“. Од марта до августа 2007. године ради као приправник волонтер у
Општинском суду у Врбасу. На радном месту приправник у радном односу била је у
Општинском јавном тужилаштву од августа 2007. године до децембра 2009. године. У
Основном јавном тужилаштву у Новом Саду на радном месту приправник у радном
односу била је од јануара до априла 2010.године. Од маја 2010. године до данас
распоређена је на радном месту судијског сарадника у Основном суду у Новом Саду у
грађанском одељењу. Од 2. јула 2012. године је на радно место вишег судијског
сарадника. Као виши судијски сарадник стара се о комплетирању списа, помаже
судијама у раду, израђује нацрте одлука.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Саду као и мишљења
седнице свих судија Вишег суда у Новом Саду, кандидат Тања Дробњак испуњава све
услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом
Саду.
Кандидат Тања Дробњак је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тање Дробњак,
судијског помоћника у Основном суду у Новом Саду, за судију Основног суда у Новом
Саду.
89. Миладин Војводић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду
предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Саду.
Миладин Војводић је рођен 8. априла 1979. године у Новом Саду. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2003. године. Завршио је
мастер студије 2013. године на Правном факултету Универзитету у Новом Саду, на
студијском програму дипломских академских студија права (мастер) општег смера и
стекао академски назив дипломирани правник - мастер. Правосудни испит је положио 2.
јуна 2006. године.
Од 2004. године запослио се као судијски приправник у Општинском суду у
Темерину на одређено време у трајању од 3 године. Дана 5. јуна 2006. године примљен је
у радни однос на одређено време у Општинском суду у Темерину као стручни сарадник,
а исте године је примљен и у радни однос на неодређено време. Током 2009. године
стекао је звање вишег стручног сарадника и у 2010. године распоређен је у Основни суд
у Новом Саду где ради у Грађанском одељењу. Такође је обављао радне задатке и на
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кривичној реферади, извршној реферади као и у земљишно књижном одељењу Основног
суда у Новом Саду. Као судијски помоћник уз надзор судије стара се о комплетирању
списа, помаже судијама у раду, израђује нацрте одлука.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом
„нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Саду као и мишљења
седнице свих судија Вишег суда у Новом Саду, кандидат Миладин Војводић испуњава
све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом
Саду.
Кандидат Миладин Војводић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове
и остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Миладина Војводића,
судијског помоћника у Основном суду у Новом Саду, за судију Основног суда у Новом
Саду.
90. Маја Боровац, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже
за избор судије за Основни суд у Новом Саду.
Маја Боровац је рођена 12. септембра 1984. године у Суботици. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 27. новембра 2009.
године. Правосудни испит је положила 21. маја 2012. године.
Као сарадник- волонтер радила је од августа 2012. године до октобра 2013. године у
Апелационом суду у Новом Саду у кривичном одељењу. Од октобра 2013. године
постаје полазник почетне обуке на Правосудној Академији. У оквиру обуке на
Правосудној академији, прошла је практичну обуку у Основном суду у Новом Саду у
парничној, кривичној и породичној реферади, у Основном јавном тужилаштву у Новом
Саду и Прекршајном суду у Новом Саду. У оквиру Додатне обуке на Правосудној
академији од јануара 2016. године па до данас распоређена је у грађанском одељењу у
Основном суду у Новом Саду.
Дана 1. јула 2016. године успешно је положила завршни испит на Правосудној
академији, са завршном оценом пет.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Маја Боровац је
стручна, оспособљена и достојна за обављање судијске функције и свестан 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 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Маје Боровац,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног суда у Новом
Саду.
91. Сенка Бајило, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже
за избор судије за Основни суд у Новом Саду.
Сенка Бајило је рођена 10. октобра 1985. године у Новом Саду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитету у Новом Саду 14. септембра 2010.
године. Завршила је 2016. године, Мастер академске студије другог степена на
студијском програму Права Општи смер у Новом Саду и добила звање дипломирани
правник – мастер. Правосудни испит је положила 26. октобра 2012. године.
Као приправник волонтер и приправник у радном односу била је од септембра 2010.
године до марта 2013. године у Основном суду у Новом Саду. Засновала је радни однос
на одређено време марта 2013. године до септембра 2014. године као судијски помоћник
и радила је у парничном одељењу. Од 1. фебурара 2015. године заснива радни однос на
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одређено време као корисник почетне обуке у Правосудној академији у Београду. У
оквиру обуке на Правосудниј академији обављала је радне задатке у Основном суду у
Новом Саду у парничном одељењу, Основном јавном тужилаштву и Прекршајном суду у
Новом Саду. Тренутно је распоређена у Виши суд у Новом Саду у Грађанско жалбено
одељење. Учесник је великог броја семинара и саветовања.
Дана 6. јула 2016. године успешно је положила завршни испит на Правосудној
академији са завршном оценом пет.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Сенка Бајило је стручна,
оспособљена и достојна за обављање судијске функције и свестан 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 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сенке Бајило,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног суда у Новом
Саду.
92. Бојан Котур, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду предлаже за
избор судије за Основни суд у Новом Саду.
Бојан Котур је рођен 9. августа 1980. године у Сиску, Република Хрватска. Основне
студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2006. године.
Правосудни испит је положио 10. јула 2009. године.
Две године провео као приправник волонтер у Окружном суду у Новом Саду. Од 1.
јануара 2010. године до 23. јуна 2015. године ради као судијски помоћник у грађанском
одељењу и одељењу за радне спорове у Основном суду у Новом Саду. Током рада на
пословима судијског помоћника у грађанском одељењу, одељењу радних спорова и
извршном одељењу постигао је висок степен самосталности у изради нацрта одлука. Од
23. јуна 2015. године изабран је за секретара Основног суда у Новом Саду, где је
укључен у активности у вези са организацијом послова у суду, припремом извештаја,
припремама нацрта одлука и других аката које доноси председник суда.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом
„нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Саду као и мишљења
седнице свих судија Вишег суда у Новом Саду, кандидат Бојан Котур испуњава све
услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом
Саду.
Кандидат Бојан Котур је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бојана Котура,
судијског помоћника у Основном суду у Новом Саду, за судију Основног суда у Новом
Саду.
93. Јелена Мадић, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Саду предлаже за
избор судије за Основни суд у Новом Саду.
Јелена Мадић је рођена 28. марта 1978. године у Новом Саду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 27. децембра 2002.
године. Правосудни испит је положила 28. децембра 2005. године.
Од 1. априла 2003. године до 31. јануара 2006. године била је судијски приправник и
радила је у свим одељењима у Општинском суду у Новом Саду. Од 1. априла 2006.
године до 31. децембра 2009. године ради као судијски помоћник у грађанском и
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кривичном одељењу у Општинском суду у Новом Саду. Од 1. јануара 2010. године на
основу решења Високог савета судства број 119-01-37/52/2009-01 од 22. децембра 2009.
године распоређена је на радном месту вишег судијског помоћника у Вишем суду у
Новом Саду. Као судијски помоћник ради на изради судских одлука уз стручни надзор
надређених судија, анализира стручне коментаре и мишљења изнета у стручним
литературама у широкој области права и правосуђа.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче”. Учесница је многобројних семинара.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Новом Саду као и мишљења
седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Јелена Мадић испуњава
све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом
Саду.
Кандидат Јелена Мадић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Мадић,
судијског помоћника у Вишем суду у Новом Саду, за судију Основног суда у Новом
Саду.
94. Александар Недељков, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду
предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Саду.
Александар Недељков је рођен 22. септембра 1975. године у Новом Саду. Основне
студије завршио је на Правном факултету за образовање дипломираних правника за
привреду и правосуђе 12. априла 2006. године. Завршио је Дипломске академске
студије другог степена на студијском програму Правосудни смер на Правном факултету
за привреду и правосуђе у Новом Саду и добио звање дипломирани правник – мастер.
Правосудни испит је положио 30. марта 2009. године.
Адвокатски приправник био је од 13. јуна 2006. године до 14. маја 2007. године, а
затим и приправник у Трговинском суду у Новом Саду од 15. маја 2007.године до 1.
марта 2010. године. Од 1. марта 2010. године радио је као судијски сарадник у
Апелационом суду у Новом Саду, да би од јуна 2012. године стекао звање вишег
судијског сарадника. Као судијски помоћник помаже судијама у раду, проучава правна
питања, израђује нацрте одлука. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години
оцењен је оценом „нарочито се истиче”.
Учесник је више стручних семинара и поседује више сертификата.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат
Александар Недељков испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за
избор судије Основног суда у Новом Саду.
Кандидат Александар Недељков је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне
судове и остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александра
Недељкова, судијског помоћника у Основном суду у Новом Саду, за судију Основног
суда у Новом Саду.
95. Бојана Радочај Убовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду
предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Саду.
Бојана Радочај Убовић је рођена 21. маја 1976. године у Новом Саду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2001. године.
Правосудни испит је положила 26. новембра 2004. године са „положила врло добар“.
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У Окружном суду у Зрењанину као приправник радила је од децембра 2001. године
до новембра 2004. године када када је примљена као судијскии помоћник у звању
судијског сарадника у Општинском суду у Зрењанину. У новембру 2005. године до
августа 2009. године заснива радни однос код Ерсте Банке АД Нови Сад. Заснива радни
однос на неодређено време дана 1. марта 2010. године, као судијски помоћник у звању
вишег саветника у Апелационом суду у Новом Саду. Као судијски помоћник обавља
послове у грађанској материји – општа парница, где помаже судијама у раду, проучава
правна питања судске праксе и правне литературе, припрема стручне извештаје,
реферате, анализе и обавештења. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017.
години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат
Бојана Радочај Убовић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за
избор судије Основног суда у Новом Саду.
Кандидат Бојана Радочај Убовић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бојане Радочај
Убовић, судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду, за судију Основног
суда у Новом Саду.
96. Мирослав Чонић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,
предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Саду
Мирослав Чонић је рођен 30. марта 1979. године у Новом Саду. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 09. септембра 2005.
године. Правосудни испит је положио 27. фебруара 2009. године.
У периоду од 01. новембра 2005. године до 07.септембра 2008. године, радио је у
својству приправника-волонтера у Окружном суду у Новом Саду, на пословима израде
нацрта судских одлука, анализе предмета, и проучавања правних питања. Након
одслужења војног рока, приправнички стаж је наставио у адвокатској канцеларији, да би
дана 08.03.2010. године засновао радни однос у Апелационом суду у Новом Саду, на
неодређено време, и стекао звање вишег судијског помоћника. До 31.децембра 2014
године радио је у Одељењу за поступање према малолетницима, након чега је
распоређен у Кривично одељење.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито
се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Апелацоног суда у Новом Саду, кандидат
Мирослав Чонић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Основног суда у Новом Саду.
Кандидат Мирослав Чонић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирослава Чонића,
судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду, за судију Основног суда у
Новом Саду.
97. Александар Чакић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,
предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Саду
Александар Чакић је рођен 31. марта 1976. године у Инђији. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2000. године. Правосудни
испит је положио 5. јула 2004. године.
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Почев од 2002. године примљен је у Окружни суд у Новом Саду у својству
приправника, на период од 3 године, у ком периоду је прошао обуку у свим областима.
2005. године примљен је на радно место судијског помоћника, а 17. маја 2007. године је
стекао звање вишег судијског помоћника. Дана 04.јула 2014. године стекао је звање
вишег саветника, са називом радног места судијски помоћник-судски саветник.У
периоду након положеног правосудног испита, па до октобра месеца 2007. године, као
судијски помоћник обављао је послове у кривичној реферади Окружног суда у Новом
Саду, у првом степену. Од октобра 2007. године до децембра 2009. године распоређен је
као судијски помоћник у малолетничко одељење Окружног суда у Новом Саду, и
обављао је послове везане за припремни поступак према малолетницима. Од јануара
2010 године, па до децембра 2015. године обавља послове судијског помоћника у
кривичном већу Апелационог суда у Новом Саду. Од 2016. године распоређен је у
Одељење судске праксе, у одсеку за кривичноправну материју.

За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито
се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Апелацоног суда у Новом Саду, кандидат
Александар Чакић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Основног суда у Новом саду.
Кандидат Александар Чакић 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александра Чакића,
судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду, за судију Основног суда у
Новом Саду
98. Татјана Мандић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,
предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Саду
Татјана Мандић је рођена 13. јула 1979. године у Суботици. Основне студије је
завршила на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Правосудни испит је
положила 27. децембра 2006. године.
Почев од новембра 2004. године, па до маја 2007. године у Окружном суду у Новом
Саду волонтирала је у својству приправника, у ком периоду је прошла обуку у свим
областима. Од маја 2005. године, па до краја децембра 2009. године, радила је
припремни поступак у Одељењу за малолетнике Окружног суду у Новом Саду. Од
01.01.2010. године запослена је у Апелационом суду у Новом Саду, прво у звању вишег
судијског помоћника, а затим од 04. јула 2014. године у звању вишег саветника. Током
рада поступала је у кривичном одењењу, одељењу за малолетнике, и судској управи. За
остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Апелацоног суда у Новом Саду, кандидат
Татјана Мандић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Основног суда у Новом саду.
Кандидат Татјана Мандић је14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
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Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Татјане Мандић,
судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду, за судију Основног суда у
Новом Саду.
99. Наташа Стреховски, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Саду
Наташа Стреховски је рођена 23. августа 1988. године у Београду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 14.септембра 2011.
године. На истом факултету уписала је 2011. године мастер академске студије, које је
успешно и завршила. Правосудни испит је положила 26. маја 2014. године.
Од 2012. до 2014. године била је судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду.
Правосудну академију је уписала 2015. године, где је положила завршни испит у јулу
2017. године. У току почетне обуке, радила је у Основном суду у Новом Саду, Основном
јавном тужилаштву у Новом Саду, и Прекршајном суду у Новом Саду. Радила је у
кривичној, грађанској и прекршајној материји. По завршетку почетне обуке, положио је
завршни испит 6. јула 2017. године, са завршном оценом пет.
Током целе обуке похађала је разне семинаре и обуке које је организовала
Правосудна академија.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Наташа Стреховски је
стручна, оспособљена и достојана за обављање судијске функције 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 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Наташе Стреховски,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног суда у Новом
Саду.
100. Јелена Богдановић Малешевић, судијски помоћник у Апелационом суду у
Новом Саду, предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Саду
Јелена Богдановић Малешевић је рођена 17. децембра 1980. године у Новом Саду.
Основне студије је завршила на Правном факултету Универзитета у Новом Саду.
Правосудни испит је положила 01. октобар 2010. године.
Од марта 2006. године, па до фебруара 2008. године била је запослена на радном
месту судијског приправника у Општинском органу за прекршаје у Темерину.Од
фебруара 2008. године, па до децембра 2009. године, запослена на радном месту
судијског приправника у Општинском суду у Темерину. Од 15.марта 2011. године,
запослена је у Апелационом суду у Новом Саду. За остварене резултате рада у 2015,
2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Апелацоног суда у Новом Саду, кандидат
Јелена Богдановић Малешевић испуњава све услове који су прописани Законом о
судијама за избор судије Основног суда у Новом саду.
Кандидат Јелена Богдановић Малешевић је 14. јуна 2018. године полагала испит за
основне судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Богдановић
Малешевић, судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду, за судију
Основног суда у Новом Саду.
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101. Мирјана Шпоња, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,
предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Саду
Мирјана Шпоња је рођена 02. новембра 1983. године у Новом Саду. Основне студије
је завршила 2007. године, на Правном факултету Универзитета у Новом Саду.
Правосудни испит је положила 05. јула 2010. године.
Приправнички стаж је обавила у адвокатској канцеларији., а затим и у Општинском
суду Новом Саду, од 08.09.2010. је запослена у Апелационом суду у Новом Саду, и то у
Грађанско-правном одељењу. Звање вишег судијског сарадника је стекла 31.12.2013.
године, а дана 23.09.2016. је стекла звање судијски саветник - виши саветник.
Похађала је многобројне семинаре и конференције. За остварене резултате рада у
2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.
Према мишљењу седнице свих судија Апелацоног суда у Новом Саду, кандидат
Мирјана Шпоња испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Основног суда у Новом саду.
Кандидат Мирјана Шпоња је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове
и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирјане Шпоње,
судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду, за судију Основног суда у
Новом Саду.

102. Тамара Ђурашковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду
Тамара Ђурашковић, је рођена 08.маја 1982. у Београду. Основне студије завршила је на
Правном факултету Универзитета у Београду 16. децембра 2005. године. Правосудни
испит је положила 02.јуна 2008. године.
У периоду од фебруара 2006. године, до августа 2007. године, била је судијски
приправник-волонтер у Петом општинском суду у Београду. Дана 13.августа 2007.
године засновала је радни однос у Трговинском суду у Београду, на радном месту
судијског приправника, а након положеног правосудног испита засновала је радни однос
у својству судијског помоћника, и распоређена је у парнично одељење суда где је
обављала посао-израде нацрта судских одлука. Дана 15.фебруара 2010. године засновала
је радни однос у Апелационом суду у Београду, и распоређена у другостепено парнично
веће, где је дана 15 јула 2010. године стекла звање вишег судијског помоћника, а дана
15.11.2016. године и звање вишег саветника..Писала је за судски билтен, и сентенце
одлука су и објављивање.
У 2015. и 2016. години је оцењена због породиљког одсуства, а 2017. године оцењена је
оценом ,,нарочито се истиче“
Према мишљењу седнице свих судија Апелацоног суда у Београду, кандидат Тамара
Ђурашковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
Кандидат Тамара Ђурашковић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тамаре Ђурашковић,
судијског помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Првог основног суда у
Београду.
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103. Јелена Дуњић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже за
избор судије за Први основни суд у Београду
Јелене Дуњић, је рођена 28. јануара 1980. у Београду. Основне студије завршила је на
Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. Правосудни испит је
положила 24.јуна 2011. године.
Од 2009. године, била је судијски приправник-волонтер у Окружном суду у Београду, да
би приправнички стаж наставила јануара месеца 2010. године у Вишем суду у Београду.
Након положеног правосудног испита, дана 01. јула 2011. године засновала је радни
однос у Вишем суду у Београду, и распоређена је у грађанској материји. Од јануара
месеца 2015. године је у Грађанском одељењу Апелационог суда у Београду. Учесник је
многобројних стручних скупова, округлих столова и јавних дебата. Завршила је
специјалистичке студије за јавног бележника-нотара. За остварене резултате рада у 2015,
2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Учесник је више
семинара.
Према мишљењу седнице свих судија Апелацоног суда у Београду, кандидат Јелена
Дуњић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Првог
основног суда у Београду.
Кандидат Јелена Дуњић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Дуњић, судијског
помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.

104. Милица Скоко, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за
избор судије за Први основни суд у Београду
Милица Скоко је рођена 16. маја 1985. године у Београду. Основне студије завршила
је на Правном факултету Универзитета у Београду 02.септембра 2011. године. На истом
факултету уписала је 2010. године мастер академске студије, које је успешно и завршила
те стекла звање мастер правник.Правосудни испит је положила 25. марта 2013. године.
У периоду од децембра 2010. до децембра 2012. године била је приправник-волонтер
у Првом основном суду у Београду.У периоду од маја 2013. године, до фебруара 2016.
године била је запослена у Вишем суду у Београду, на радном месту судијског
помоћника, те распоређена у управи парничног одељења, и другостепеном грађанском
већу. Правосудну академију је уписала 2016. године, где је положила завршни испит у
јулу 2018. године. У току почетне обуке, радила је у Првом основном суду у Београду,
Прекршајном суду у Београду и Првом основном јавном тужилаштву. Радила је у
кривичној, грађанској и прекршајној материји. По завршетку почетне обуке, положила је
завршни испит 6. јула 2018. године, са завршном оценом пет.Током целе обуке похађала
је разне семинаре и обуке које је организовала Правосудна академија.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Милица Скоко је
стручна, оспособљена и достојана за обављање судијске функције и свестна 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 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милица Скоко,
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корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у
Београду.
105. Соња Павловић, корисник почетне обуке на Правосудној академији , предлаже
за избор судије за Први основни суд у Београду
Соња Павловић је рођена 14. марта 1985. године у Крагујевцу. Основне студије завршила
је на Правном факултету Универзитета у Београду 07.априла 2011. године. Правосудни
испит је положила 29. новембра 2013. године.
У периоду од 23. маја 2011. до 14. октобра 2012. године била је приправник-волонтер у
Вишем суду у Крагујевцу. Од 2011. године до 2013. године, била је судијски помоћник у
Основном суду у Крагујевцу. Од 2013. до 2015. године била је судијски помоћник у
Основном суду у Крагујевцу, распоређена у кривичној и грађанској материји. Од 2016.
до 2017. године консултант у 4 Digitals Consalting B
eograd. Правосудну академију је
уписала 2015. године, где је положила завршни испит у јулу 2017. године. У току
почетне обуке, радила је у Основном суду у Крагујевцу, Вишем суду у Крагујевцу,
Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, Прекршајном суду у Крагујевцу, као и
Управном суду у Београду. Радила је у кривичној, грађанској, прекршајној и управној
материји. По завршетку почетне обуке, положила је завршни испит 6. јула 2017. године,
са завршном оценом пет. Од 2017. године ради као правни саветник USAID на Пројекту
„Владавине права“у Development Professionals Inc.Beograd, где је задужена за израду
законских анализа, стручног мишљења, као и предузимања других активности у циљу
имплементације Пројекта. У јануару 2016. године је стекла Сертификат о завршеној
обуци за узбуњиваче.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Соња Павловић је стручна,
оспособљена и достојна за обављање судијске функције 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 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Соње Павловић, корисника
почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у Београду.
106. Ирина Анђелковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже
за избор судије за Први основни суд у Београду.
Ирина Анђелковић је рођена 07. септембра 1984. године у Београду. Основне студије је
завршила на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. Правосудни
испит је положила децембра 2011. године. Мастер студије на Правном факултету
Универзитета у Београду, на кривично-правном модулу је завршила у септембру 2012.
године.
У периоду од септембра 2009. године до децембра 2009. године радила је као волонтер у
Окружном суду у Београду, а од јануара 2010. године до децембра 2011. године радила је
као приправник у Првом основном суду у Београду. Након тога од јануара 2012. године
до јануара 2013. године радила је као судијски помоћник и руководилац Одељења за
међународну правну помоћ, а од јануара 2013. године ради у Апелационом суду у
Београду као самостални саветник. Учесник је више семинара.
За остварене резултате рада у 2015, 2016 и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Ирина
Анђелковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
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Кандидат Ирина Анђелковић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену 5.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ирине Анђелковић, судијског
помоћника у Апелационом суду у Београду за судију Првог основног суда у Београду.
107. Милена Вукчевић Јовановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду
Милена Вукчевић Јовановић је рођена 12. јануара 1984. године у Београду. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 05. октобра 2009.
године. Правосудни испит је положила 03. јула 2012. године.
Од 08. марта 2010. године до 10. октобра 2012. године радила је као судијски приправник
– волонтер у Првом основном суду у Београду. Након положеног правосудног испита, до
26. новембра 2012. године наставила је са радом као судијски помоћник са звањем
судијски сарадник у истом суду. Од 27. новембра 2012. године до 13. новембра 2013.
године радила је у Прекршајном суду у Београду као судијски помоћник са звањем
судијски сарадник. Уписала је Правосудну академију 01. децембра 2013. године, где је у
оквиру програма почетне обуке, прошла део обуке кроз парнично одељење, кривично
одељење, тужилаштво и прекршаје. Учествовала је у раду бројних семинара, радионица
и стручних курсева и поседује сертификате.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Милена Вукчевић
Јовановић је достојна, стручна, оспособљена и мотивисана за обављање судијске
функције и свесна је обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед
судијског позива и да својим личним примером ради на његовом унапређењу.
Кандидат Милена Вукчевић Јовановић је 01. јула 2016. године успешно положила
завршни испит у Правосудној академији и остварила је завршну оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милене Вукчевић Јовановић,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у
Београду.
108. Марија Лаловић, судијски помоћник Апелационог суда у Београду предлаже се за
избор судије Првог основног суда у Београду
Марија Лаловић је рођена 22. септембра 1980. године у Смедереву. Основне студије је
завршила на Правном факултету Универзитета у Београду у септембру 2005. године.
Правосудни испит је положила 24. децембра 2008. године.
Од октобра 2005. године је радила као приправник у Привредном суду у Београду, а
након положеног правосудног испита у децембру 2008. године је радила као судијски
помоћник у грађанском одељењу суда. Након тога у периоду од 25. јануара 2010. године
до 31. децембра 2013. године је обављала послове судијског помоћника у Првом
основном суду у Београду и то у извршном и породичном одељењу суда, а од 01. јануара
2014. године до 14. јуна 2016. године је обављала послове судијског помоћника у Трећем
основном суду у Београду у грађанском одељењу суда и Одељењу судске праксе у
грађанској материј, где је учествовала у изради Билтена судске праксе грађанског
одељења. Од 15.06.2016. године обавља послове вишег судијског помоћника у
Апелационом суду у Београду, у грађанском одељењу суда. Учесник је више семинара.
За остварене резултате рада у 2015, 2016 и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Марија
Лаловић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
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Кандидат Марија Лаловић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену 5.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Лаловић, судијског
помоћника у Апелационом суду у Београду за судију Првог основног суда у Београду.
109. Тања Кољеншић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за
избор судије за Први основни суд у Београду.
Тања Кољеншић je рођена 22. јануара 1987. године у Београду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. Правосудни
испит је положила 30. септембра 2013. године.
Од јануара 2011 године до јануара 2012. године била је приправник волонтер у
адвокатској канцеларији. Од 01. фебруара 2012. године до 30. септембра 2013. године
била је приправник волонтер у Првом основном суду у Београду а након тога до 01.
новембра 2013. године приправник волонтер са положеним правосудним испитом . Од
05. новембра 2013. године је судијски помоћник у Вишем суду у Београду, где је
обављала послове координатора за медије и лица овлашћеног за поступање по захтевима
за слободан приступ информацијама од јавног значаја, од 07. новембра 2016. године је
секретар Вишег суда у Београду. Учествовала је у раду бројних семинара, радионица и
стручних курсева и поседује сертификате.
За остварене резултате рада у Вишем суду у Београду у 2015., 2016. и 2017. години
оцењен је оценом „нарочито се истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду и Апелационог суда у
Београду добила је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су прописани
Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у Београду.
Кандидат Тања Кољеншић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тање Кољеншић, судијског
помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.
110. Пане Марјановић, саветник у Врховном касационом суду, предлаже за избор
судије за Први основни суд у Београду
Пане Марјановић је рођен 31.10.1974. у Београду. Основне студије је завршио на
Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године. Правосудни испит је
положио 03. новембра 2003. године.
У периоду од 21. маја 2001. године до 21. маја 2003. године радио је као судијски
приправник у Првом општинском суду у Београду, а од 25. новембра 2003. године до 04.
октобра 2005. године је радио као судијски сарадник у Окружном суду у Београду.
Након тога је радио у Општинској управи општине Ковачица на радном месту за
имовинско-правне послове у Одељењу за финансије, буџет и имовинско-правне послове
у звању вишег стручног сарадника, а од 14. октобра 2005. године до 31. децембра 2009.
године на радном месту судијског сарадника, а касније и вишег судијског сарадника у
Окружном суду у Београду. У периоду од 01. јануара 2010. године до 14. септембра 2014.
године је радио у Апелационом суду у Београду у звању најпре вишег судијског
сарадника, а касније вишег саветника. Од 15. септембра 2014. године ради у Врховном
касационом суду у звању саветника, а од 02. фебруара 2015. годиен је обављао функцију
вршиоца дужности секретара Одељења за заштиту права на суђење у разумном року.
Учесник је више семинара.
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За остварене резултате рада у 2015, 2016 и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се
истиче“.
Према мишљењу Опште седнице Врховног касационог суда, кандидат Пане Марјановић
испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Првог
основног суда у Београду.
Кандидат Пане Марјановић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Панета Марјановића,
саветник у Врховном касационом суду, за судију Првог основног суда у Београду.
111. Ана Мајсторовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже за
избор судије за Први основни суд у Београду
Ана Мајсторовић је рођена 22. априла 1980. године у Александровцу. Основне студије је
завршила 2005. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни
испит је положила 29. октобра 2008. године.
Почев од 27. фебруара 2006. године радила је као приправник-волонтер у Првом
општинском суду у Београду и у материји грађанског и кривичног права, а након
положеног правосудног испита наставила је рад у Првом општинском суду у Београду на
месту судијског сарадника – волонтера, а од 04. фебруара 2009. године радила је као
судијски сарадник у већима грађанског одељења. Након тога од 01. јануара 2010. године
радила је као судијски сарадник у већима одељења радних спорова, а од 01.04.2011.
године је стекла звање виши судијски сарадник. Од 25. децембра 2017. године ради у
Апелационом суду у Београду као виши судијски сарадник.
Учесник је више семинара.
За остварене резултате рада у 2015, 2016 и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Ана
Мајсторовић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
Кандидат Ана Мајсторовић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену 5.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Мајсторовић, судијског
помоћника у Апелационом суду у Београду за судију Првог основног суда у Београду.
112. Олга Доклестић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за
избор судије за Први основни суд у Београду
Олга Доклестић је рођена 31. јула 1980. године у Београду. Основне студије завршила је
на Правном факултету Универзитета у Београду 13. септембра 2005. године. Правосудни
испит је положила 28. јуна 2008. године.
Од новембра 2005. године радила је као судијски приправник – волонтер у Петом
општинском суду у Београду, од јуна 2007. године засновала је радни однос у истом суду
као судијски приправик. Од 01. јануара 2010. године наставила је са радом у Првом
основном суду у Београду као судијски приправник а након тога и као судијски
сарадник. Од септембра 2012. године засновала је радни однос у Апелационом суду у
Београду као судијски помоћник у звању вишег судијског сарадника. Уписала је
Правосудну академију децембра 2013. године, где је у оквиру програма почетне обуке,
прошла део обуке у Вишем суду у Београду у грађанском одељењу, Привредном суду у
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Београду у парничном и стечајном одељењу. Учествовала је у раду бројних семинара,
радионица и стручних курсева и поседује сертификате.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Олга Доклестић је достојна,
стручна, оспособљена и мотивисана за обављање судијске функције и свесна је обавезе
да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и да својим личним
примером ради на његовом унапређењу.
Кандидат Олга Доклестић је 01. јула 2016. године успешно положила завршни испит у
Правосудној академији и остварила је завршну оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Олге Доклестић, корисника
почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у Београду.
113. Синиша Трифуновић, корисник почетне обуке на Правосудној академији ,
предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду
Синиша Трифуновић је рођен 13. маја 1985. године у Београду. Основне студије завршио
је на Правном факултету Универзитета у Београду априла 2010. године. Правосудни
испит је положио 03. јула 2012. године.
Након завршеног правног факултета од 2010. године до 2012. године био је приправник у
Првом основном суду у Београду. Уписао је Правосудну академију 01. децембра 2012.
године, где је у оквиру програма почетне обуке, прошао део обуке у Вишем суду у
Београду у грађанском одељењу, Апелационом суду у Београду у грађанском одељењу.
Учествовао је у раду бројних семинара, радионица и стручних курсева и поседује
сертификате.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Синиша Трифуновић је
достојан, стручан, оспособљен и мотивисан за обављање судијске функције и свестан је
обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и да својим
личним примером ради на његовом унапређењу.
Кандидат Синиша Трифуновић је 01. јула 2015. године успешно положио завршни испит
у Правосудној академији и остварио је завршну оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Синише Трифуновића,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у
Београду.
114. Владимир Живановић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду
Владимир Живановић је рођен 11. фебруара 1984. године у Аранђеловцу. Основне
студије је завршио на Правном факултету у Крагујевцу 25. септембра 2009. године.
Правосудни испит је положио 05. новембра 2012. године.
Приправнички стаж је започео у децембру 2009. године у Другом општинском суду у
Београду, те исти након реформе правосуђа 2010. године наставио у Првом основном
суду у Београду. Након положеног правосудног испита у периоду од 01. јула 2013.
године до 28. фебруара 2015. године радио је у Првом основном суду у Београду као
судијски сарадник у ком својству је помагао судији у раду у додељеним предметима, а
11. децембра 2014. године стекао је звање вишег судијског сарадника у Првом основном
суду. У периоду од 15. априла 2015. године до 14. новембра 2016. године радио је у
Вишем суду у Београду као виши судијски сарадник у одељењу за претходни поступак, а
од 15. новембра 2016. године ради у Апелационом суду у Београду где учествује у
изради нацрта судских одлука. Учесвовато је на семинарима и обукама.
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За остварене резултате рада у 2015, 2016 и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се
истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Владимир
Живановић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
Кандидат Владимир Живановић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне
судове и остварио је оцену 5.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Владимира Живановића,
судијског помоћника у Апелационом суду у Београду за судију Првог основног суда у
Београду.
115. Бојана Станковић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за
избор судије Првог основног суда у Београду
Бојана Станковић је рођена 09. октобра 1985. године у Београду. Основне студије је
завршила на Правном факултету Универзитета у Београду у фебруару 2009 године.
Правосудни испит је положила у децембру 2011. године.
У периоду од новемра 2009. године до децембра 2011. године радила је као судијски
приправник Вишег суда у Београду на пословима израде нацрта одлука. Након
положеног правосудног испита у периоду од децембра 2011. године до септембра 2012.
године радила је као судијски помоћник у Вишем суду у Београду где је учествовала у
изради нацрта одлука у кривичном већу и обављала рад у управи Вишег суда у Београду.
У периоду од октобра 2012. до новембра 2016. године радила је као судијски сарадник у
кривичном ванрасправном већу Вишег суда у Београду где је у јануару 2014. године
стекла звање вишег стручног сарадника. Од новембра 2016. године ради као виши
саветник у кривичном олдељењу Вишег суда у Београду, кординатор за медије Вишег
суда у Београду, лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама
од јавног значаја, сарадник у судској пракси првостепеног одељења и члан редакције
часописа Билтен. Такође, у периоду од октобра 2014. године до јануара 2018. године
радила је као демонстратор на катедри за кривично право Правног факултета
Универзитета у Београду где је изводила редовне вежбе студентима 3. године из
предмета кривично-процесно право. Аутор је многих стручних и научних радова у
периоду од 2011. до 2018. године и учесник на научним и другим конференцијама.
За остварене резултате рада у 2015, 2016 и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче“
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду добила је позитивно
мишљење, те испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
у Први основни суд у Београду.
Кандидат Бојана Станковић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства на седници одржаној 26. новембра 2018. године донео је одлуку да
Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бојане Станковић, судијског
помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.
116. Јелена Шумкарац, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за
избор судије Првог основног суда у Београду
Јелена Шумкарац је рођена 30. јула 1978. године у Зрењанину. Основне студије је
завршила на Правном факултету Универзитета у Београду у фебруару 2003 године.
Правосудни испит је положила 28. септембра 2005. године.
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У периоду од маја 2003. године до новембра 2003. године радила је као судијски
приправник волонтер у Првом општинском суду у Београду са праксом у грађанском
одељењу, након тога у периоду од 03. новембра 2003. године до 27. септембра 2005.
године радила је као судијски приправник у Другом општинском суду у Београду са
праксом у грађанском, кривичном и земљокњижном одељењу, а од октобра 2005. године
до децембра 2005. године као судијски сарадник у Другом општинском суду у Београду
на радном месту у кривичном већу на пословима израде нацрта одлука и припреме
суђења. Након тога у периоду од децембра 2005. године до 01. јануара 2010. године
радила је као судијски сарадник у Другом општинском суду у Београду, где је 07. марта
2008. године стекла звање вишег судијског сарадника, а од јануара 2010. године до јуна
2010. године радила је на радном месту секретара Вишег суда у Београду на пословима
судске управе, у звању саветника. Од 15. јуна 2010. године радила је као судијски
помоћник у Вишем суду у Београду на радном месту у кривичном већу Одељења за
ратне злочине на пословима израде нацрта одлука и припреме суђења у звању вишег
судијског сарадника, а од септембра 2014. године до данас запослена је као судијски
сарадник у Вишем суду у Београду на радном месту у кривичном већу Посебног
одељења за организовани криминал, на пословима израде нацрта одлука и припреме
суђења, у звању вишег судијског сарадника – самосталног саветника. Учествовала је у
више тренинга и предавања у организацији Правосудног центра из области кривичног
права и медијације.
За остварене резултате рада у 2015, 2016 и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче“
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду добила је позитивно
мишљење, те испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
у Први основни суд у Београду.
Кандидат Јелена Шумкарац је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.

Високи савет судства на седници одржаној 26. новембра 2018. године донео је одлуку да
Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Шумкарац, судијског
помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.
117. Сања Црњак-Станковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду.
Сања Црњак-Станковић je рођена 02. децембра 1983. године у Сарајеву, Босна и
Херцеговина. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у
Београду 2007. године. На истом факултету уписала је дипломске академске студије мастер, које је успешно завршила 2008. године. Правосудни испит је положила 01.
октобра 2010. године.
Од 11. маја 2009. године до 31. децембра 2009. године, радила је као судијски
приправник у Првом општинском суду у Београду. Од 01. јануара 2010. године до 30.
септембра 2010. године, радила је као судијски приправник у Првом основном суду у
Београду. Након положеног правосудног испита, од 02. октобра 2010. године до 14.
новембра 2010. године наставила је да обавља послове судијског приправника са
положеним правосудним испитом у Првом основном суду у Београду, а од 15. новембра
2010. године до 15. септембра 2014. године као судијски помоћник у Првом основном
суду у Београду, где је до фебруара 2014. године била распоређена на рад у кривичном
одељењу, од фебруара 2014. године до марта 2014. године у извршном одељењу и од
марта 2014. године до септембра 2014. године у парничном одељењу Првог основног
суда у Београду. Од 16. септембра 2014. године засновала је радни однос у Апелационом
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суду у Београду, на радном месту судијског помоћника, када је стекла звање вишег
судијског сарадника. У Апелационом суду у Београду распоређена је на рад у грађанској
материји, где припрема за већање.
За остварене резултате рада у Апелационом суду у Београду у 2015. години, 2016.
години и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду добила је позитивно
мишљење, те испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
Кандидат Сања Црњак Станковић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сање Црњак Станковић,
судијског помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Првог основног суда у
Београду.
118. Теодора Павловић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже
за избор судије за Први основни суд у Београду
Теодора Павловић је рођена 11. маја 1984. године у Београду. Основне студије завршила
је на Правном факултету Универзитета у Београду 18. децембра 2008. године. На истом
факултету уписала је дипломске академске студије - мастер, које је успешно завршила
28. септембра 2012. године. Правосудни испит је положила 23. новембра 2011. године.
Од 2009. до 09. јануара 2012. године радила је у својству приправника у Петом
општинском суду у Београду и Првом основном суду у Београду, где је била распоређена
у парничном и кривичном одељењу. Од 10. јануара 2012. до 30. новембра 2013. године
радила је као судијски сарадник у Првом основном суду у Београду, у звању саветник, у
кривичном одељењу. Уписала је Правосудну академију 01. децембра 2013. године, као
полазник четврте генерације, где је у оквиру програма почетне обуке, прошла део обуке
у Прекршајном суду у Београду, Вишем јавном тужилаштву у Београду, парничном
одељењу Вишег суда у Београду, кривичном одељењу Првог основног суда у Београду,
почев од 01. октобра 2016. године у одељењу породичних спорова Првог основног суда у
Београду а од 01. октобра 2017. године се налази на обуци у одељењу породичних
спорова Другог основног суда у Београду. Током обуке на Правосудној академији,
учествовао је у раду бројних семинара, радионица и стручних курсева и стекла
сертификате о поседовању посебних знања. Говори енглески језик.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Теодора Павловић је
достојна, стручна, оспособљена и мотивисана за обављање судијске функције и свесна је
обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и да својим
личним примером ради на његовом унапређењу.
Кандидат Теодора Павловић је 01. јула 2016. године успешно положила завршни испит у
Правосудној академији и остварила је завршну оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Теодоре Павловић,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у
Београду.
119. Петар Бановац, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за избор
судије за Први основни суд у Београду.
Петар Бановац je рођен 25. септембра 1976. године у Београду. Основне студије завршио
је на Правном факултету Универзитета у Београду 2006. године. Правосудни испит је
положио 26. новембра 2009. године.
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Од јуна 2007. године до децембра 2009. године, радио је као судијски приправник –
волонтер у Петом општинском суду у Београду. У јануару 2010. године радио је као
судијски приправник волонтер са положеним правосудним испитом у Првом основном
суду у Београду. Од фебруара 2010. године до јуна 2013. године запослен је у Првом
основном суду у Београду на радном месту судијског помоћника у звању судијског
сарадника, а након тога, до маја 2014. године у звању вишег судијског сарадника. Од 15.
маја 2014. године запослен је у Вишем суду у Београду на радном месту судијског
помоћника у звању вишег судијског сарадника, где је распоређен у грађанском одељењу.
Учествовао је у изради нацрта одлука. Током 2013. године у Првом основном суду у
Београду обављао је и послове судијског помоћника у судској управи. Учесник је више
семинара и обука.
За остварене резултате рада у Вишем суду у Београду у 2015. години, 2016. години и
2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду добио је позитивно
мишљење, те испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
Кандидат Петар Бановац је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Петра Бановца, судијског
помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.
120. Предраг Роснић, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, предлаже за
избор судије за Први основни суд у Београду.
Предраг Роснић је рођен 15. августа 1977. године у Београду. Основне студије завршио је
на Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године. Правосудни испит је
положио у марту 2010. године.
Након завршеног правног факултета био је приправник у Привредном суду у Београду
почев од марта 2007. године до марта 2009. године. Након положеног правосудног
испита наставио је са радом у Привредном суду у Београду на радном месту судијског
помоћника. У том суду обављао је послове у парничном одељењу, израђивао је нацрте
судских одлука. Обављао је и послове судске управе у спровођењу поступка јавних
набавки за потребе Привредног суда у Београду. Учесник је бројних стручних скупова и
семинара.
За остварене резултате рада у Привредном суду у Београду у 2015. години, 2016. години
и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Београду и Привредног
апелационог суда добио је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су
прописани Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у Београду.
Кандидат Предраг Роснић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Предрага Роснића, судијског
помоћника у Привредном суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.
121. Ивана Радун, корисник почетне обуке на Правосудној академији , предлаже за
избор судије за Први основни суд у Београду
Ивана Радун је рођена 27. марта 1983. године у Новом Саду. Основне студије завршила
је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 05. октобра 2006. године.
Правосудни испит је положила 2010. године.
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Од октобра 2006. године до октобра 2007. године била је приправник волонтер у
Окружном суду у Београду, одељење за ратне злочине. Од октобра 2007. године до јуна
2009. године радила је у Адвокатској канцеларији у звању млађи сарадник, а након тога
до новембра 2011. године као адвокат. Уписала је Правосудну академију новембра 2011.
године, где је у оквиру програма почетне обуке, прошла део обуке у Првом основном
суду у Београду у грађанском одељењу, ванпарничном одељењу, извршном одељењу,
кривичном одељењу, у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, Прекршајном
суду у Београду. Током обуке на Правосудној академији, учествовала је у раду бројних
семинара, радионица и стручних курсева.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Ивана Радун је достојна,
стручна, оспособљена и мотивисана за обављање судијске функције и свесна је обавезе
да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и да својим личним
примером ради на његовом унапређењу.
Кандидат Ивана Радун је 03. октобра 2014. године успешно положила завршни испит у
Правосудној академији и остварила је завршну оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивану Радун, корисника
почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у Београду.
122. Мирјана Мадић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за избор
судије за Први основни суд у Београду.
Мирјана Мадић je рођена 26. јануара 1989. године у Јагодини. Основне студије завршила
је на Правном факултету Универзитета у Београду децембра 2012. године. На истом
факултету уписала је дипломске академске студије - мастер, које је успешно завршила
2013. године. Правосудни испит је положила 25. децембра 2014. године.
Након завршеног правног факултета радила је као судијски приправник у Првом
основном суду у Београду до новембра 2014. године. Након положеног правосудног
испита засновала је радни однос фебруара 2015. године у Вишем суду у Београду на
радном месту судијског помоћника у звању виши судијски сарадник – самостални
саветник. Као судијски помоћник радила је у кривичном одељењу, обављала послове у
делу судске управе – кривичном одељењу, израђивала нацрте одлука које се тичу жалби
изјављених
на решења председника основних судова са територије која је у надлежности Вишег суда
у Београду, донетих у поступку одлагања извршења казне затвора и друге послове.
Учествовала је у раду бројних семинара, радионица и стручних курсева и поседује
сертификате.
За остварене резултате рада у Вишем суду у Београду у 2017. години оцењена је оценом
„нарочито се истиче“. За 2015. и 2016. годину није оцењена због рада на одређено време.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду добила је позитивно
мишљење, те испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
Кандидат Мирјана Мадић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирјане Мадић, судијског
помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.
123. Иван Ђуришић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, предлаже
за избор судије за Први основни суд у Београду.
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Иван Ђуришић je рођен 14. маја 1977. године у Косовској Митровици. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године. Правосудни
испит је положио 2003. године.
Након завршеног правног факултета засновао је радни однос у Првом општинском суду
у Београду као приправник. Након положеног правосудног испита наставио је да ради у
истом суду до реформе правосуђа, након чега заснива радни однос у Првом основном
суду у Београду у звању вишег самосталног стручног сарадника. Обављао је послове у
ванпарничном и парничном одељењу.
За остварене резултате рада у Првом основном суду у Београду у 2015., 2016. и 2017.
години оцењен је оценом „нарочито се истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду, Вишег суда у
Београду и Апелационог суда у Београду добио је позитивно мишљење, те испуњава све
услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у
Београду.
Кандидат Иван Ђуришић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивана Ђуришића, судијског
помоћника у Првом основног суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.
124. Дејан Миловановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже
за избор судије за Први основни суд у Београду
Дејан Миловановић је рођен 22. септембра 1983. године у Бору. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. марта 2009. године. На
истом факултету уписао је дипломске академске студије - мастер, које је успешно
завршио 15. марта 2012. године. Правосудни испит је положио 28. фебруара 2013.године.
Након завршеног правног факултета, од 26. маја 2009. године до 30. новембра 2010.
године био је адвокатски приправник, а од 01. марта 2011. године до 01.03.2014. године
судијски приправник у Основном суду у Бору. Уписао је Правосудну академију 01.
фебруара 2015. године, где је у оквиру програма почетне обуке, прошао део обуке у
Првом основном суду у Београду у одељењу за претходни поступак, Прекршајном суду у
Београду, Вишем јавном тужилаштву у Београду, Вишем суду у Београду у кривичном и
грађанском одељењу и Другом основном суду у Београду. Током обуке на Правосудној
академији, учествовао је у раду бројних семинара, радионица и стручних курсева.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Дејан Миловановић је
достојан, стручан, оспособљен и мотивисан за обављање судијске функције и свестан је
обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и да својим
личним примером ради на његовом унапређењу.
Кандидат Дејан Миловановић је 06. јула 2017. године успешно положио завршни испит у
Правосудној академији и остварио је завршну оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Дејана Миловановића,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у
Београду.
125. Иван Ђикановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже
за избор судије за Први основни суд у Београду
Иван Ђикановић је рођен 20. фебруара 1981. године у Приштини. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 16. јуна 2006. године.
Правосудни испит је положио 21. априла 2011.године.
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Приправнички стаж обављао је у адвокатској канцеларији до априла 2009. године. Након
положеног правосудног испита, од 01. новембра 2011. године до 30. новембра 2013.
године радио је у Вишем суду у Београду на радном месту судијског помоћника у
кривичном одељењу. Уписао је Правосудну академију 01. децембра 2013. године, где је
у оквиру програма почетне обуке, прошао део обуке у Вишем суду у Београду у
грађанском и кривичном одељењу.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Иван Ђикановић је
достојан, стручан, оспособљен и мотивисан за обављање судијске функције и свестан је
обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и да својим
личним примером ради на његовом унапређењу.
Кандидат Иван Ђикановић је 01. јула 2017. године успешно положио завршни испит у
Правосудној академији и остварио је завршну оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивана Ђикановића,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у
Београду.
126. Драган Мартиновић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за
избор судије за Први основни суд у Београду.
Драган Мартиновић je рођен 01. фебруара 1986. године у Београду. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 29. маја 2009. године.
Правосудни испит је положио 29. фебруара 2012. године.
Након завршеног Правног факултета, 21. септембра 2009. године засновао је радни однос
у Трећем општинском суду у Београду као приправник волонтер. Од 01. јануара 2010.
године радио је у Првом основном суду у Београду као приправник волонтер. Након
положеног правосудног испита 09. маја 2012. године засновао је радни однос у Првом
основном суду у Београду у звању судијског сарадника а почев од 15. маја 2013. године
ради у Вишем суду у Београду на радном месту судијског помоћника у звању вишег
судијског сарадника – самосталног саветника. У Вишем суду у Београду радио је
послове у кривичном одељењу, кривичном ванпретресном већу, израђивао је нацрте
одлука. Од 22. априла 2015. године распоређен је у Посебно одељење Вишег суда у
Београду. Од 01. октобра 2016. године обавља послове судске управе Вишег суда у
Београду.
За остварене резултате рада у Вишем суду у Београду у 2015., 2016. и 2017. години
оцењен је оценом „нарочито се истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду и Апелационог суда у
Београду добио је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су прописани
Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у Београду.
Кандидат Драган Мартиновић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Драгана Мартиновића,
судијског помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Првог основног суда у
Београду
127. Богдан Јанковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже за
избор судије за Први основни суд у Београду.
Богдан Јанковић је рођен 8. фебруара 1986.године у Београду. Основне студије завршио
је на Правном факултету Универзитета у Београду 19. октобра 2009.године. Правосудни
испит је положио дана 30. маја 2012.године.
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По завршетку основних студија уписао је докторске студије (кривично-правни смер) на
Правном факултету Универзитета у Крагујевцу. Приправнички стаж обавио је као
судијски приправник од новембра 2009.године у Другом општинском суду у Београду и
од јануара 2010.године у Првом основном суду у Београду, а од маја 2010.године па до
марта 2012.године, до стицања услова за полагање правосудног испита у Вишем суду у
Београду.
Након положеног правосудног испита од 20. фебруара 2013.године запослен је као
судијски помоћник у кривичном одељењу Апелационог суда у Београду.
У периоду од 1. јануара 2015.године до 31. децембра 2015. године није оцењен јер је
радио на одређено време.
У периоду од 1. јануара 2016.године до 31. децембра 2016. године и 1. јануара
2017.године до 31. децембра 2017. године оцењен оценом „нарочито се истиче“.
Говори енглески језик, служи се немачким језиком и обучен је за рад на компјутеру.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Богдан
Јанковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
Кандидат Богдан Јанковић је 14. јуна 2018.године полагао испит за основне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018.године, донео је одлуку да
Народној скупштини Републике Србије предложи избор Богдана Јанковића, судијског
помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.
128. Ивана Пануцопулу, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже
за избор судије за Први основни суд у Београду.
Ивана Пануцопулу је рођена 13. јуна 1984.године у Београду. Основне студије завршила
је на Правном факултету Универзитета у Београду 10. новембра 2008.године.
Правосудни испит је положила 23. фебруара 2011.године.
Након завршеног факултета приправнички стаж обавила је као судијски приправник у
Окружном суду у Београду у периоду од 30. новембра 2009. до 31. децембра 2009.
године, у Вишем суду у Београду од 01. јануара 2010. до 04. јула 2011. године где је и
након положеног правосудног испита наставила да ради као судијски помоћник до 31.
октобра 2011.године. Запослена је у Правосудној академији од 1. новембра 2011.године
и даље на одређено време, где је завршила програм почетне обуке на Правосудној
академији и дана 3. октобра 2014.године положила завршни испит и остварила завршну
оцену пет.
Течно говори енглески, француски и грчки језик.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Ивана Пануцопулу је
достојна, стручна, оспособљена и мотивисана за квалитетан рад који се захтева од
судије.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018.године, донео је одлуку да
Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Пануцопулу, корисника
почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у Београду.
129. Владимир Милетић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за
избор судије за Први основни суд у Београду
Владимир Милетић је рођен 23. октобра 1986.године у Београду. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 9. фебруара 2010.године.
Правосудни испит је положио дана 30. маја 2012.године.
По завршетку основних студија уписао је Мастер академске студије другог степена на
Правном факултету у Београду које је завршио 9. октобра 2012.године. Приправнички
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стаж обавио је као судијски приправник у Вишем суду у Београду од априла 2010.
године до маја 2012.године.
Након положеног правосудног испита 2012.године наставио је да ради у Вишем суду у
Београду у звању судијског сарадника, од 2015.године у звању вишег судијског
сарадника, а од 15. новембра 2016.године ради на радном месту судијског помоћника у
Посебном одељењу Вишег суда у Београду.
За остварене резултате рада од у 2015, 2016. и 2017.години оцењен оценом „нарочито се
истиче.
Поседује одлично знање читања, писања и говора енглеског језика и обучен је за рад на
рачунару.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду, кандидат Владимир
Милетић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
Кандидат Владимир Милетић је 14. јуна 2018.године полагао испит за основне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018.године, донео је одлуку да
Народној скупштини Републике Србије предложи избор Владимира Милетића, судијског
помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.
130. Ивана Мартиновић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже
за избор судије за Први основни суд у Београду
Ивана Мартиновић је рођена 25. октобра 1987.године у Панчеву. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 20. фебруара 2012.године.
Правосудни испит је положила 23. јуна 2014.године
Након завршеног факултета приправнички стаж обавила је као судијски приправник у
Привредном суду у Панчеву у периоду од 5. марта 2012. до 15. фебруара 2013. године и у
Међународном кривичном суду у Хагу за бившу Југославију, у периоду од 18. фебруара
2013. до 3. децембра 2013. године..
Након положеног правосудног испита по основу уговора о волонтирању радила је од 8.
септембра 2014. до 20. октобра 2014.године у ДОО „Тамишка, а од 21. октобра 2014. до
31. јануара 2015. године као судијски сарадник у Првом основном суду у Београду.
Од 1. фебруара 2015. године и даље, запослена је у Правосудној академији на одређено
време, као корисник почетне обуке у Правосудној академији у Београду где је положила
завршни испит дана 6. јула 2017.године и остварила завршну оцену пет.
Течно говори енглески, немачки и италијански. Учесник је више семинара и обука.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Ивана Мартиновић је
достојна, стручна, оспособљена и мотивисана за квалитетан рад који се захтева од
судије.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018.године, донео је одлуку да
Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Мартиновић, корисника
почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у Београду.
131. Зинаида Белић, саветник у Врховном касационом суду, предлаже за избор судије
за Први основни суд у Београду.
Зинаида Белић је рођена 24. септембра 1979.године у Новом Саду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2005.године. Након
завршеног факултета приправнички стаж обавила је као судијски приправник у
Окружном суду у Новом Саду од 9. јануара 2006. године где је и након положеног
правосудног испита наставила са радом до 31. децембра 2009. године. Правосудни испит
је положила 29. фебруара 2008.године.
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У периоду од 1. јануара 2010. до 31. маја 2010. године радила као судијски сарадник у
Апелационом суду у Новом Саду, а од 1. јуна 2010. године до 14. новембра 2016.године
као судијски помоћник у Апелационом суду у Београду.
Од 15. новембра 2016. године и надаље, ради у звању саветника Врховног касационог
суда. Учесвовала је на више семинара, конференција и обука.
Поседује сертификат Британског савета о највишем нивоу познавања енглеског језика и
познаје рад на рачунару.
За остварене резултате рада у 2015. и 2016. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче“.
Према мишљењу Опште седнице Врховног касационог суда, кандидат Зинаида Белић
испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Првог
основног суда у Београду.
Кандидат Зинаида Белић је 14. јуна 2018.године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018.године, донео је одлуку да
Народној скупштини Републике Србије предложи избор Зинаиде Белић, саветника у
Врховном касационом суду, за судију Првог основног суда у Београду.
132. Јована Обућина, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за
избор судије за Први основни суд у Београду.
Јована Обућина је рођена 11. децембра 1985.године у Београду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 14. новембра 2008.године.
Након завршеног факултета приправнички стаж као волонтер започела је у Првом
општинском суду у Београду 2009. године и наставила у Првом основном суду у
Београду. Правосудни испит је положила 21. априла 2011.године.
Након положеног правосудног испита као судијски приправник у Првом основном суду
у Београду наставила са радом у периоду од 21. априла 2011. до 14. јуна 2011.године, а у
периоду од 15. јуна 2011. до 31. октобра 2011.године на радном месту судијски
помоћник.
Од 1. новембра 2011.године и даље, запослена је у Правосудној академији на одређено
време, као корисник почетне обуке у Правосудној академији у Београду где је дана 3.
октобра 2014.године положила завршни испит на Правосудној академији и остварила
завршну оцену пет.
Учесник је бројних обука, семинара и стручних усавршавања.
Одлично говори енглески језик, познаје шпански и поседује основно знање руског језика
и познаје рад на рачунару .
Према мишљењу директора Правосудне академије кандидат Јована Обућина је достојна,
стручна, оспособљена и мотивисана за квалитетан рад који се захтева од судије.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018.године, донео је одлуку да
Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јоване Обућина, корисника
почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у Београду.
133. Марија Стојановић Павловић, судијски помоћник у Апелационом суду у
Београду, предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду.
Марија Стојановић Павловић је рођена 26. јуна 1981.године у Прокупљу. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 8. фебруара
2006.године. Приправнички стаж обавила је као судијски приправник у Окружном суду у
Прокупљу од 1. јуна 2006.године до стицања услова за полагање правосудног испита.
Правосудни испит је положила дана 1. децембра 2008.године.
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Од 15. децембра 2008. године радила је као тужилачки помоћник у Окружном јавном
тужилаштву у Прокупљу до 30.09.2009.године. Од 28. јануара 2010.године запослена је
као судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, а од 13. октобра 2014. године
решењем о преузимању распоређена је у звању судијског помоћника у Апелациони суд у
Београду. Члан је Комисије која се образује за вршење надзора рада виших судова за
подручје Апелационог суда у Гж - материји.
Поседује знање енглеског језика и обучена је за рад на рачунару.
За остварене резултате рада од у 2015, 2016. и 2017.години оцењен оценом „нарочито се
истиче.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Марија
Стојановић Павловић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за
избор судије Првог основног суда у Београду.
Кандидат Марија Стојановић Павловић је 14. јуна 2018.године полагала испит за основне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018.године, донео је одлуку да
Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Стојановић Павловић,
судијског помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Првог основног суда у
Београду.
134. Милица Конатар, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду,
предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду.
Милица Конатар је рођена 15. новембра 1982.године у Котору, Црна Гора. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2006.године. Након
завршеног факултета приправнички стаж као волонтер завршила је у Трећем
општинском суду у Београду у времену од 3. децембра 2007. до 3. децембра 2009.године.
Правосудни испит је положила 5. јула 2010.године.
Након положеног правосудног испита ради на радном месту судијски помоћник у Првом
основном суду у Београду од 15. септембра 2010.године и даље.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче.“ За 2015. годину није оцењена због рада на одређено време.
Говори енглески и италијански језик и познаје рад на рачунару.
Према мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду, кандидат Милица
Конатар испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
Кандидат Милица Конатар је 14. јуна 2018.године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.

Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018.године, донео је одлуку да
Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милице Конатар, судијског
помоћника у Првом основном суду у Београду, за судију Првог основног суда у
Београду.
135. Марина Барбир, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже за
избор судије за Први основни суд у Београду.
Марина Барбир је рођена 19. маја 1978.године у Београду. Основне студије завршила је
на Правном факултету Универзитета у Београду 2002.године. Правосудни испит је
положила дана 28. новембра 2006.године.
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Од октобра 2004. године до децембра 2006. године приправник волонтер у Окружном
суду у Београду и судијски приправник у Првом општинског суду у Београду. Од
децембра 2006. године до јула 2007. године судијски приправник са положеним
правосудним испитом у Првом општинском суду у Београду. Од јула 2007. године до
децембра 2009. године виши судијски сарадник у Првом општинском суду у Београду.
Од јануара 2010. године и даље запослена је у Апелационом суду у Београду, на
неодређено време на раном месту судијски помоћник- судски саветник.
За остварене разултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена оценом „нарочито се
истиче“.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања, а за време рада у Апелационом
суду у Београду, аутор је више сентенци објављених у билтенима Апелационог суда.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Марина
Барбир испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
Кандидат Марина Барбир је 14. јуна 2018.године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018.године, донео је одлуку да
Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марине Барбир, судијског
помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.
136. Драгана Станојковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду
предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду.
Драгана Станојковић је рођена 16. аугуста 1976.године у Београду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2001.године. Правосудни
испит је положила дана 28. априла 2004.године.
Као судијски приправник радила је у периоду од јануара 2002. до априла 2004.године у
Другом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита као
судијски приправник са положеним правосудним испитом наставила са радом у Другом
општинском суду у Београду до 31. децембра 2004.године, а као судијски помоћник од 1.
јануара 2005.године у истом суду, затим од 1. јануара 2010. године у Првом основном
суду у Београду до 31. јануара 2010.године и од 1. фебруара 2010.године и даље као
судијски помоћник у Апелационом суду у Београду.
Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.
За остварене разултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена оценом „нарочито се
истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Драгана
Станојковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
Кандидат Драгана Станојковић је 14. јуна 2018.године полагала испит за основне судове
и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018.године, донео је одлуку да
Народној скупштини Републике Србије предложи избор Драгане Станојковић, судијског
помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.
137. Бојан Лалић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву, предлаже се за
избор судије у Први основни суд у Београду.
Бојан Лалић је рођен 5. маја 1980. године у Загребу. Основне студије завршио је на
Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године. Правосудни испит је
положио у мају 2010. године.
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Радни однос је засновао 17. октобра 2005. године у Министарству за рад, запошљавање и
социјалну политику у Сектору за социјалну заштиту, Одељење за управне послове у
области материјалних давања у социјалној заштити, радећи две године на пословима
решавања по жалбама корисника на решења Центра за социјални рад.
Од јула 2007. године до маја 2010. године, радио је у својству адвокатског приправника у
адвокатској канцеларији. Након положеног правосудног испита 01. фебруара 2011.
године заснива радни однос на радном месту судијског помоћника у Основном суду у
Панчеву, Судска јединица Ковин где је радио на изради нацрта пресуда у грађанској
материји, радним и породичним споровима до 31. децембра 2013. године. Почев од 01.
јануара 2014. године ради на радном месту судијског помоћника у Основном суду у
Смедереву, Судска јединица Ковин где ради на изради нацрта пресуда у грађанској
материји, радним и породичним споровима, у извршној материји (ИПВ веће), а
ангажован је и у праћењу судске праксе и изради правних схватања. Учествовао је на
више семинара.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се
истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Смедереву, кандидат Бојан Лалић
испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Првог
основног суда у Београду.
Кандидат Бојан Лалић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бојана Лалића, судијског
помоћника у Основном суду у Смедереву, за судију Првог основног суда у Београду.
138. Светлана Мијовић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду
Светлана Мијовић је рођена 03. фебруара 1987. године у Крушевцу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 23. јуна 2010. године.
Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду, на правосудном
модулу, подмодул из кривичног права је завршила 24. априла 2012. године. Завршни
мастер рад “Санкције за малолетнике (законодавство и пракса) одбранила је са највишом
оценом. На истом факултету је 2013. године уписала докторске академске студије из
кривичноправне научне области . Правосудни испит је положила 03. јуна 2013. године.
Од 16. маја 2011. године до 22. септембра 2013. године била је у радном односу на
одређено време у Вишем суду у Београду на радном месту судијски приправник, а од 23.
септембра 2013. до 31. јануара 2015. године на радном месту судијски помоћник у звању
судијски сарадник – саветник на неодређено време у Кривичном одељењу (првостепеном
и другостепеном) и Одељењу судске праксе.
Уписала је Правосудну академију 01. фебруара 2015. године, где је у оквиру програма
почетне обуке, прошла кроз парнично одељење, кривично одељење, тужилаштво и
прекршаје. Дана 06. јула 2017. године успешно је положила завршни испит на
Правосудној академији и добила завршну оцену пет.
Током обуке на Правосудној академији, учествовала је у раду бројних семинара,
радионица, стручних курсева, интерактивних предавања.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Светлана Мијовић је
достојна, стручна, оспособљена и мотивисана 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 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Светлане Мијовић,
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корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у
Београду.
139. Милија Јелић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже се за избор
судије у Први основни суд у Београду.
Милија Јелић је рођен 19. маја 1978. године у Зрењанину. Основне студије завршио је
2002. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни испит је
положио 2006. године.
Од 2003. до 2005. године радио је на радном месту приправник волонтер у Другом
општинском јавном тужилаштву у Београду, а током 2006. године у Институту за
онкологију и радиологију Србије где је као дипломирани правник радио на пословима
јавних набавки, израде уговора и радно-правним односима. Од 20. септембра 2006.
године засива радни однос на одређено време у Другом општинском суду у Београду у
звању судијског сарадника радећи у парничном земљишно-књижном, ванпарничном и
истражном одељењу. Радни однос на неодређено време је засновао у истом суду 20.
септембра 2007. године у звању вишег судијског сарадника где је радећи у парничном
одељењу израђивао нацрте одлука у предметима спорова мале вредности, накнаде штете,
поништаја уговора, а у истражном одељењу самостално је поступао у „Ки“ предметима,
саслушању осумљичених, саслушању сведока, посебно из области кривичних дела
против имовине, правног саобраћаја, кривичних дела против привреде итд. Од 01.
јануара 2010. године године ради у Вишем суду у Београду као виши судијски сарадник
до 01.10.2010. године када заснива радни однос на неодређено време у Посебном
одељењу Вишег суда у Београду у звању вишег судијског сарадника – самосталног
саветника, где помаже у раду судија, припрема предмете за реферисање, израђује нацрте
одлука, припрема правне ставове. Учесник је више семинара и обука.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се
истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду и седнице свих судија
Апелационог суда у Београду, кандидат Милија Јелић испуњава све услове који су
прописани Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у Београду.
Кандидат Милија Јелић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и
остварио је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милије Јелића, судијског
помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.
140. Сузана Недељковић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже се за
избор судије у Први основни суд у Београду.
Сузана Недељковић је рођена 02. фебруара 1981. године у Сарајеву. Основне студије
завршила је 2005. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни
испит је положила јануара 2008. године.
Приправнички стаж у трајању од две године од 2005. до 2007. године је након
завршетка студија обавила је у Првом општинском суду у Београду у парничном и
ванпарничном одељењу и у Окружном суду у Београду у кривичном ванрасправном
већу, малолетничком одељењу и кривичном првостепеном одељењу.
У Окружном суду у Београду стицала је радно искуство након положеног правосудног
испита, као судијски приправник до 16. јуна 2010. године када је засновала радни однос
на неодређено време у Вишем суду у Београду на радном месту судијског сарадника –
саветника а од 21. марта 2011. године на радном месту самосталног саветника у
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малолетничком и кривичном првостепеном одељењу у истом суду. Учествовала је на
више саветовања и семинара.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито
се истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду, кандидат Сузана
Недељковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Првог основног суда у Београду.
Кандидат Сузана Недељковић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове
и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сузане Недељковић,
судијског помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Првог основног суда у
Београду.
141. Невена Илић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже
за избор судије за Други основни суд у Београду
Невена Илић је рођена 25. маја 1987. године у Београду. Основне студије завршила је на
Правном факултету Универзитета у Београду 2010. године. Мастер студије на Правном
факултету Универзитета у Београду, на међународно-правном модулу је завршила 07.
октобра 2013. године. Правосудни испит је положила 28. фебруара 2013. године.
Од 18.10.2010. до 04.10.2012. године била је приправник-волонтер у Привредном суду у
Београду и у Првом основном јавном тужилаштву у Београду. У периоду од 04.10.2012.
године до 30.11.2013. године била је у радном односу у Првом основном јавном
тужилаштву, распоређена на радно место тужилачки приправник.
Дана 01. децембра 2013. године постала је полазник почетне обуке на Правосудној
академије, где је у оквиру програма почетне обуке прошла обуку у кривичној, парничној
и прекршајној материји. Дана 01. јула 2016. године успешно је положила завршни испит
на Правосудној академији и осварила завршну оцену пет. Током обуке на Правосудној
академији, учествовала је у раду бројних семинара, радионица, стручних курсева,
тренинга.
Након завршетка обуке на Правосудној академији распоређена је у Виши суд у Београду
(парнично и кривично одељење) а затим у извршно одељење Другог основног суда у
Београду.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Невена Илић је достојна,
стручна, оспособљена и мотивисана 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 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Невене Илић, корисника
почетне обуке на Правосудној академији, за судију Другог основног суда у Београду.
142. Нина Пашалић Петровић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже
за избор судије у Други основни суд у Београду.
Нина Пашалић Петровић је рођена 10. јула 1978. године у Сарајеву. Основне студије
завршила је 2004. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни
испит је положила 26. јануара 2008. године.
Радни однос на месту судијског приправника засновала је дана 28. јуна 2007. године у
Петом општинском суду у Београду где је наставила да ради после положеног
правосудног испита на радном месту судијског помоћника у звању судијског сарадника у
кривичном ванрасправном већу.
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У Вишем суду у Београду је засновала радни однос на неодређено време 01. јануара
2010. године на радном месту судијског помоћника у звању вишег судијског сарадника самосталнoг саветника, где је обављала послове у истражном одељењу, а затим у
кривичном одељењу Вишег суда у Београду. Учествовала је на више саветовања,
семинара.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењенa је оценом „нарочито се
истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду, кандидат Нина Пашалић
Петровић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Другог основног суда у Београду.
Кандидат Нина Пашалић Петровић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне
судове и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Нине Пашалић Петровић,
судијског помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Другог основног суда у
Београду.
143. Mилош Стојановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији ,
предлаже за избор судије за Други основни суд у Београду
Милош Стојановић је рођен 25. јуна 1981. године у Београду. Основне студије завршио
је на Правном факултету Универзитета у Београду септембра 2008. године. Правосудни
испит је положио 05. јула 2012. године.
Од јануара 2009. године до децембра 2009. године био је приправник – волонтер у Првом
општинском суду, а од јануара 2010. године, а потом је у Првом основном суду у
Београду од јануара 2010. до јануара 2011. године био приправник – волонтер, стичући
искуства у парничном, ванпарничном, извршном и кривичном одељењу тог суда.
Радни однос на одређено време у Првом основном суду је засновао после положеног
правосудног испита 04. октобра 2012. године на радном месту судијски сарадњник у
звању саветник, у ком суду је радио у кривичном одељењу до децембра 2013. године
стичући искуство у изради судских одлука
Дана 01. децембра 2013. године постао је полазник почетне обуке на Правосудној
академије, где је у оквиру програма почетне обуке прошао обуку у парничном одељењу,
кривичном одељењу, тужилаштву и прекршајима. Дана 01. јула 2016. године успешно је
положио завршни испит на Правосудној академији и остварио завршну оцену пет.
Током обуке на Правосудној академији, учествовао је у раду бројних семинара,
радионица, стручних курсева.
Након завршетка обуке на Правосудној академији упућен је у Управни суд где обавља
послове у оквиру претходног поступка у том суду.
Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Милош Стојановић је
достојан, стручан, оспособљен и мотивисан за квалитетан рад који се захтева од судије и
свесан 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 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милош Стојановић,
корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Другог основног суда у
Београду.
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144. Tијана Пауновић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду,
предлаже за избор судије у Други основни суд у Београду.
Тијана Пауновић је рођена 29. јуна 1978. године у Београду. Основне студије завршила
је 2007. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни испит је
положила јуна 2010. године.
Приправнички стаж је након завршетка студија у периоду од 25. децембра 2007. до 25.
децембра 2009. године обавила у Привредном суду у Београду радећи у ванпарничном
и парничном одељењу у већима и упознавајући се са судским поступком у стечајном
већу суда.
Почев од 25. јула 2010. године заснива радни однос на неодређено време у Привредном
суду у Београду на радном месту виши судијски сарадник – самостални саветник где
ради у парничном одељењу.
Од 07. октобра 2013. године је у Привредном апелационом суду на радном месту
судијског сарадника – саветника, а од 25. јула 2016. године на радном месту вишег
судског саветника у ком суду ради у парничном одељењу на изради нацрта одлука,
припреми предмета за већање и праћењу судске праксе. Учествовала је на више
семинара.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито
се истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда, кандидат Тијана
Пауновић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Другог основног суда у Београду.
Кандидат Тијана Пауновић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тијане Пауновић, судијског
помоћника у Привредном апелационом суду, за судију Другог основног суда у Београду.
145. Jeлена Симић, саветник у Врховног касационом суду, предлаже за избор
судије у Други основни суд у Београду.
Јелена Симић је рођена 17. маја 1980. године у Београду. Основне студије завршила је
2008. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни испит је
положила 2010. године.
Приправнички стаж је након завршетка студија 2008. године обавила у Другом
општинском суду у Београду. После положеног правосудног испита 24. јануара 2011.
године засновала је радни однос на одређено време у Првом основном суду у Београду
где је радила у парничном одељењу. Дана 16. маја 2011. године примљена је у радни
однос на неодређено време у Вишем суду у Београду у грађанско, другостпено одељење
где је у већима обављала све послове судијског помоћника, укључујући и посао
секретара већа. Од априла 2013. године до септембра 2014. године била је распоређена у
одељење судске праксе.
Од 16. септембра 2014. године преузета је у Апелациони суд у Београду у грађанско
одељење где је као виши судијски сарадник – самостални саветник израђивала нацрте
судских одлука, а поред рада у већу израђивала је одлуке у предметима поводом тужби
за повреду права на суђење у разумном року. Од 02. јула 2015. године радила је пријем
информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
Од 20. фебруара 2017. године преузета је у Врховни аксациони суд на радно место
саветника у грађанском одељењу.
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Учесник је више саветовања и семинара.
За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се
истиче“.
Према мишљењу Опште седнице Врховног касационог суда, кандидат Јелена Симић
испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Другог
основног суда у Београду.
Кандидат Јелена Симић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Симић, саветника у
Врховном касационом суду, за судију Другог основног суда у Београду.
146. Maрина Гавриловић, адвокат, предлаже за избор судије за Други основни суд у
Београду
Марина Гавриловић је рођена 28. марта 1986. године у Чачку. Основне студије завршила
је на Правном факултету Универзитета у Београду 15. октобра 2010. године. Правосудни
испит је положила 25. априла 2013. године. Адвокатски испит положила је 24. маја 2013.
године.
Од октобра 2010. до априла 2014. године радила је у адвокатским канцеларијама у
Београду. Од априла 2014. године самостално се бави адвокатуром у Београду.
Поседује знање енглеског језика и рада на рачунару.
Према мишљењу Адвокатске коморе Београда, кандидат Марина Гавриловић је стручна
и оспособљена и није довела у питање своју достојност да се бави адвокатском службом.
Кандидат Марина Гавриловић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове
и остварила је оцену пет.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марине Гавриловић,
адвоката за судију Другог основног суда у Београду.
147. Јелена Кнежевић, судијски помоћник у Привредном суду у Београду предлаже за
избор судије за Трећи основни суд у Београду.
Јелена Кнежевић рођена је 6. јуна 1982. године у Чачку. Основне студије завршио је на
Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2006. године, а правосудни испит је
положила 01.07.2008. године.
Приправнички стаж је завршила у Другом општинском суду у Београду у истражном,
парничном и кривичном одељењу. Почев од 3. новембра 2008. године засновала је радни
однос у Привредном суду у Београду на радном месту судијски помоћник са звањем
судијски сарадник-млађи саветник, а почев од 26. јула 2010. године до данас обавља
послове на радном месту судијски помоћник са звањем судијски сарадник-саветник.
Обавља послове у два парнична одељења и одељењу за привредне преступе. Израђује
нацрте одлука у сложеним предметима.
Учесник је на многим семинарима и стручним скуповима и завршила је обуку за
медијаторе.
За остварене резултате рада у 2015. години, 2016. години и 2017. години оцењена је
оценом: „нарочито се истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Београду, кандидат Кнежевић
Јелена испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Трећег основног суда у Београду.
Кандидат Јелена Кнежевић је 14. јуна 2018. године положила испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
.
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Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије, предложи избор Јелене Кнежевић , судијског
помоћника у Привредном суду у Београду за судију Трећег основног суда у Београду.
148. Наташа Рађеновић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже
за избор судије за Трећи основни суд у Београду
Наташа Рађеновић рођена је 23. јула 1978. године у Бихаћу, БИХ. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни испит
положила 3. јула 2012. године. Мастер студије завршила је на Правном факултету у
Новом Саду.
Приправнички стаж у трајању од две године обављала у Првом основном суду у
Београду у парничном, извршном, оставинском, кривичном одељењу, одељењу за радне
спорове и породичне односе. Почев од 2012. године радила као судијски помоћник на
одређено време, а од 2015. године засновала радни однос на неодређено време као
судијски помоћник у звању судијски сарадник-саветник у Вишем суду у Београду.
Током 2017. године радила као самостални референт у одељењу Међународне правне
помоћи, а током 2018. године ради у другостепеном кривичном одељењу Вишег суда у
Београду.
За остварене резултате рада за 2015. годину, 2016. годину и 2017. годину оцењена је
оценом: “нарочито се истиче“.
Познаје рад на рачунару и говори енглески и француски језик.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду и Апелационог суда у
Београду, кандидат Наташа Рађеновић испуњава све услове који су прописани Законом о
судијама за избор судије Трећег основног суда у Београду.
Кандидат Наташа Рађеновић је 14. јуна 2018. године положила испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије, предложи избор Наташе Рађеновић,
судијског помоћника у Вишем суду у Београду за судију Трећег основног суда у
Београду.
149. Игор Величковић, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду,
предлаже за избор судије за Трећи основни суд у Београду
Игор Величковић рођен је 14. априла 1980. године у Београду. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2007. године. Правосудни
испит положио је 2010 године.
Приправнички стаж у трајању од две године обавио у Првом основном суду у
Београду. Засновао је радни однос 2010. године у Првом Основном суду у Београду на
радном месту судијског помоћника у звању судијског сарадника у кривичном одељењу.
У периоду од 2010. године до 2013. године распоређен је на радно место судијског
сарадника у судској управи, а од априла 2013. године до данас обавља посао на радном
месту секретара у Трећем основном суду у Београду. Такође, обавља послове портпарола
суда. Ангажован је у Радној групи за увођење и развијање система финансијског
управљања и контроле у Трећем основном суду у Београду, а радио је на изради великог
броја нацрта интерних аката и процедура.
Похађао више обука и курсева у циљу усавршавања и повећања нивоа стручних знања и
вештина и унапређења својих радних способности.
За остварене резултате рада у 2015. години, 2016. години и 2017. години оцењен је
оценом:“нарочито се истиче“.
Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.
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Према мишљењу седнице свих судија Трећег основног суда у Београду, кандидат Игор
Величковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Трећег основног суда у Београду.
Кандидат Игор Величковић је 14. јуна 2018. године положио испит за основне
судове и остварио је оцену пет.
.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је
одлуку да Народној скупштини Републике Србије, предложи избор Игора Величковић
судијског помоћника у Трећем основном суду за судију Трећег основног суда у
Београду.
150. Дина Дрљача Савићевић, саветник у Врховном касационом суду, предлаже
за избор судије за Трећи основни суд у Београду.
Дрљача Савићевић Дина рођена је 26. новембра 1976. године у Београду. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године, а
правосудни испит положила је 25. априла 2007. године.
У периоду од 28. септембра 2005. године до 31. децембра 2009. године радила је на
радном месту судијског помоћника са звањем судијског сарадника, у грађанском и
кривичном одељењу Првог општинског суда у Београду, а у периоду од 1. јануара 2010.
године до 14. фебруара 2010. године радила је на радном месту судијског помоћника у
звању вишег судијског сарадника.
У периоду од 15. фебруара 2010. године до 14. септембра 2014. године, обављала је
посао на радном месту судијског помоћника у звању вишег судијског сарадника у
Апелационом суду у Београду, а од 15. септембра 2014. године до данас, на основу
споразума о преузимању, ради као судијски помоћник у звању саветника у Врховном
касационом суду.
Учествовала је на бројним семинарима и саветовањима. За остварене резултате рада у
2015. години, 2016. години и 2017. години оцењена је оценом: „нарочито се истиче“.
Познаје рад на рачунару и говори енглески и француски језик.
На Општој седници Врховног касационог суда дато је мишљење да кандидат Дина
Дрљача Сударевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор
судије Трећег основног суда у Београду.
Кандидат Дина Дрљача Сударевић је 14. јуна 2018. године положила испит за основне
судове и остварила је оцену пет.
.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије, предложи избор Дине Дрљаче Сударевић,
саветника у Врховном касационом суду за судију Трећег основног суда у Београду.
151. Ивана Мијаиловић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
предлаже за избор судије за Трећи основни суд у Београду.
Мијаиловић Ивана рођена је 01. маја 1984. године у Шапцу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године. На Правном
факултету Универзитета у Београду 21. априла 2010. године завршила специјалистичке
струковне студије “Правни аспекти корпоративног упарвљања“. Правосудни испит
положила је 28. септембра 2011. године.
Приправнички стаж завршила је у Привредном суду у Београду, у парничном и
извршном одељењу Привредног суда у Београду и кривичном одељењу Првог основног
суда у Београду.
У периоду од 26. октобра 2011. године до 1. новембра 2015. године радила је као
судијски помоћник у парничном одељењу Првог основног суда у Београду. Почев од
јануара 2015. године распоређена је на послове судске управе. Такође, радила је и у
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одељењу међународне правне помоћи Првог основног суда у Београду. Од 1. новембра
2015. године до данас ради као судијски помоћник у првостепеном парничном одељењу
Вишег суда у Београду. Ангажована је на изради нацрта судских одлука, прати и
проучава судску праксу и најновија правна схватања и ставове виших судских инстанци.
Стекла је сертификат Правосудне академије о стеченом знању из области примене
Закона о заштити узбуњивача.
За остварене резултате рада у 2016. години и 2017. години оцењена је оценом:
„нарочито се истиче“. За 2015. годину није оцењена због рада на одређено време.
Познаје рад на рачунару и говори енглески и француски језик.
Према мишљењу седнице свих судија судија Вишег суда у Београду, кандидат Ивана
Мијаиловић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Трећег основног суда у Београду.
Кандидат Ивана Мијаиловић је 14. јуна 2018. године положила испит за основне судове
и остварила је оцену пет.
.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије, предложи избор Иване Мијаиловић,
судијског помоћника у Вишем суду у Београду за судију Трећег основног суда у
Београду.
152. Ана Милошевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,
предлаже за избор судије за Трећи основни суд у Београду.
Ана Милошевић рођена је 23. марта 1983. године, у Београду. Основне студије завршила
је на Правном факултету Универзитета у Београду 2007. године. Правосудни испит
положила је 2010 године. Мастер студије на Правном факултету Универзитета у
Београду - трговинско-правни модул, завршила је 2010. године.
Од априла 2008. године до 2010. године завршила приправнички стаж у Првом
општинском суду у Београду. У периоду од 26. маја 2010. године до 20.06.2010. године
радила је као приправник у кривичном одељењу Првог основног суда у Београду. Од 21.
јуна 2010 године до 06. фебруара 2011. године радила је као судијски помоћник у
кривичном одељењу Првог основног суда у Београду, а од 07. фебруара 2011. године до
14. јануара 2013. године радила је као саветник за обраду притужби у Високом савету
судства. Почев од 15. јануара 2013. године до данас ради као судијски помоћник у звању
вишег судијског сарадника у кривичном одељењу Апелационог суда у Београду.
Током рада у Високом савету судства била је члан Радне групе за унапређење поступања
по притужбама и захтевима за информације од јавног значаја. Присуствовала је бројним
семинарима, дискусијама, студијским путовањима и састанцима из области
дисциплинске одговорности судија, заштите података о личности итд.
Није оцењена због коришћења породиљског одсуства.
Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Ана
Милошевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Трећег основног суда у Београду.
Кандидат Ана Милошевић је 14. јуна 2018. године положила испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије, предложи избор Ане Милошевић, судијског
помоћника у Апелационом суду у Београду за судију Трећег основног суда у Београду.
153. Јелена Гајић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже
за избор судије за Трећи основни суд у Београду
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Јелена Гајић а рођена је 02. јула 1979. године у Ћуприји. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2007. године, а правосудни
испит је положила 25. маја 2010. године.
Приправнички стаж завршила је у Другом општинском суду у Београду и радила
у грађанском, кривичном и ванпарничном одељењу. Такође, радила је на пословима
судске управе као сарадник секретара суда. Почев од августа месеца 2010. године обавља
послове стручног сарадника Судске праксе у оквиру грађанског одељења Првог
основног суда у Београду. Од јануара 2012. године ради као судијски помоћник у
грађанском одељењу другог степена Вишег суда у Београду, а од новембра 2016. године
ради у грађанском одељењу Апалационог суда у Београду.
Учесник је многобројних стручних скупова, округлих столова и јавних дебата у
организацији Министарства правде, Струковних удружења и Невладиних организација.
Члан је редакције издавачког тима часописа „Јустиција“ и аутор текстова у стручним
часописима.
За остварене резултате рада у 2015. години, 2016. години и 2017. години оцењена је
оценом: „нарочито се истиче“.
Завршила је специјалистичке студије за јавног бележника. Говори енглески и немачки
језик и познаје рад на рачунару.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Јелена
Гајић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Трећег
основног суда у Београду.
Кандидат Јелена Гајић је 14. јуна 2018. године положила испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије, предложи избор Јелена Гајић, судијски
помоћник у Апелационом суду у Београду за судију Трећег основног суда у Београду.
154. Дина Родић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду
предлаже за избор судије за Трећи основни суд у Београду.
Дина Родић рођена је 10. августа 1975 године у Београду. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 1999. године, а правосудни
испит је положила 31. јануара 2002. године.
Приправнички стаж завршила је у Трећем општинском суду у Београду, у периоду од 15.
новембра 1999. године до 28. фебруара 2002. године. Почев од 01. фебруара 2004 године,
радила је као виши судијски сарадник на изради судских одлука у кривичном и
парничном одељењу, одељењу судске праксе и КВ већу.
Од 01. септембра 2010 године до 15. јула 2011. године, радила је на пословима судске
управе. Почев од 15. јула 2011. године до данас ради у оставинском одељењу Првог
основног суда у Београду.
За остварене резултате рада у 2015. години, 2016. години и 2017. години оцењена је
оценом: „нарочито се истиче“.
Према мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду, кандидат Дина
Родић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Трећег
основног суда у Београду.
Кандидат Дина Родић је 14. јуна 2018. године положила испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије, предложи избор Дине Родић, судијског
помоћника у Првом основном суду за судију Трећег основног суда у Београду.
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155. Милица Ивановић, саветник у Врховном касационом суду, предлаже за
избор судије за Трећи основни суд у Београду.
Милица Ивановић је рођена 19. марта 1981. године у Лазаревцу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2006. године, а
правосудни испит је положила 23. децембра 2009. године.
Почев од 14. јуна 2010. године до 25. јула 2010. године обављала је посао на радном
месту судијског помоћника у звању судијског сарадника. У Вишем суду Београду од 26.
јула 2010. године до 31. јануара 2018. године, радила је на радном месту судијског
помоћника са звањем судијског сарадника, а затим вишег судијског сарадникасамосталног саветника.
У Врховном касационом суду од 01. фебруара 2018. године до данас обавља посао
судијског помоћника у звању судског саветника.
Учесник је бројних обука и семинара и радила је на изради сентенци за стручне
часописе.
За остварене резултате рада у 2015. години, 2016. години и 2017. години оцењена је
оценом: „нарочито се истиче“.
Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.
На Општој седници Врховног касационог суда дато је мишљење да кандидат Милица
Ивановић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије
Трећег основног суда у Београду.
Кандидат Милица Ивановић је 14. јуна 2018. године положила испит за основне судове и
остварила је оцену пет.
.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије, предложи избор Милице Ивановић,
саветника у Врховном касационом суду за судију Трећег основног суда у Београду.
156. Караџић Богдан, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
предлаже за избор судије за Трећи основни суд у Београду.
Караџић Богдан је рођен 12. јануара 1988 године у Никшићу, Црна Гора. Основне
студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2010. године, а
правосудни испит је положио 02. октобра 2013. године. Завршио Мастер студије из уже
међународно-правне научене области.
У периоду од 18. новембра 2013. године до 31. јануара 2015. године радио је у Првом
основном суду у Београду на радном месту судијског сарадника у звању саветник у
парничном, ванпарничном, кривичном и извршном одељењу. У периоду од 18. октобра
2013. године до 17. новембра 2013. године био је на стручном оспособљавању у Првом
основном суду у Београду. Почев од 2015. године корисник је почетне обуке на
Правосудној академији у парничном, кривичном одељењу, тужилаштву и одељењу за
прекршаје. Дана 06. јула 2017. године положио је завршни испит на Правосудној
академији и остварио завршну оцену пет.
Говори енглески и француски језик и познаје рад на рачунару.
Учесник је на многим семинарима у земљи и иностранству.
Према мишљењу директора Правосудне академије Богдан Караџић је достојан,
оспособљен и стручан за носиоца функције судије и оцењен је највишим оценама у
сваком сегменту обуке.
Високи савет судства, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, донео је одлуку
да Народној скупштини Републике Србије, предложи избор Богдана Караџића,
корисника почетне обуке на Правосудној академији за судију Трећег основног суда у
Београду.
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