
 

 

 

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 ________________ 

2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 

 

 

I 

 

Бирају се за судије Управног суда: 

 

1. Бошковић Тија, судијски помоћник у Управном суду, 

2. Брајовић Зорана, судијски помоћник у Управном суду, 

3. Максимовић Драгана, судијски помоћник у Управном суду, 

4. Малинић Наташа, судијски помоћник у Управном суду, 

5. Пауновић Сандра, судијски помоћник у Управном суду,  

6. Родић Вања, судијски помоћник у Врховном касационом суду, 

7. Савић Бисерка, судијски помоћник у Управном суду, 

8. Стевић Капус Мира, судијски помоћник у Управном суду,  

9. Стојановић Биљана, судијски помоћник у Управном суду. 

 

II 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

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

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

88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17 и 54/17), Високи савет судства је у 

„Службеном гласнику РС”, број 86/17 од 22. септембра 2017. године и у дневном листу 

„Политика” од 21. септембра 2017. године, огласио избор 10 судија за Управни суд. 

На оглас за избор судија за Управни суд пријаве је поднело 70 кандидата, из реда 

судија 27 кандидата, из реда судијских помоћника 24 кандидата, из реда адвоката 4 

кандидата и из реда осталих лица 15 кандидата. 

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Управни суд утврдио на основу 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 критеријумима и 

мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који 

се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 94/16).  

 На основу члана 6. 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 и члана 6.  

Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности кандидата за судију који се први пут бира, Високи савет судства је на 

седници одржаној 19. септембра 2017. године, донео одлуку о образовању комисија 

Високог савета судства из реда судија, изборних чланова Високог савета судства,  за 

избор судија који се бирају на сталну судијску функцију и који се први пут бирају, по 

објављеном огласу у „Службеном гласнику РС”, број 86/17 од 22. септембра 2017. 

године за избор судија за Управни суд. 

На истој седници, Високи савет судства је, у складу са чланом 8.  Правилника о 

критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности 

кандидата за судију који се први пут бира, донео одлуку о образовању Испитне комисије 

за спровођење испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за 

судију који се први пут бира за Управни суд. Чланови комисије су били два члана 

Високог савета судства из реда судија и судија Управног суда. 

У складу са чланом 9. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену 

стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира, 

Високи савет судства је, на истој седници, донео одлуку о образовању Комисије за 

приговор коју чине три члана Високог савета судства  из реда судија - изборних чланова. 

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

за Управни суд и утврдила њихову дозвољеност, потпуност и благовременост.  

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 је на седници 

одржаној 24. октобра 2017. године донео одлуку о ванредном вредновању кандидата из 

реда судија који су поднели пријаву на оглас за избор судија за Управни суд. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 судов. Након тога  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 27. новембра 2017. године Испитна комисија је за кандидате за судије који се 

први пут бирају, а који су поднели пријаву за избор за Управни суд спровела испит.   

Испитна комисија је оцене кандидaта доставила Комисији Високог савета судства, која је 

обавила разговор са кандидатима. 

Комисија Високог савета судства је сачинила претходну листу кандидата за судије 

који се први пут бирјуа за Управни суд. 

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама и члан 9. 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, Високи савет судства је прибавио мишљење 

седнице свих судија суда из кога судија потиче, као и мишљење седнице свих судија 

непосредно вишег суда. За кандидате за судију који се први пут бира,  у складу са 

чланом 26. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира, Високи савет 

судства је прибавио мишљење од органа и организација у којима је кандидат радио у 

правној струци, а за кандидате који долазе из судова је прибавио мишљење седнице свих 

судија суда из кога кандидат потиче, као и мишљење седнице свих судија непосредно 

вишег суда. 

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 20. децембра 2017. године, утврдио 

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

избор девет  кандидата, тако што се: 

 

1. Бошковић Тија, судијски помоћник у Управном суду, предлаже за избор судије за 

Управни суд. 

 

Бошковић Тија  је рођена 11. јуна 1976. године у Задру, Република Хрватска. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 15. 

децембра 1999. године, са општим успехом 8,51. Завршила је мастер студије на Правном 

факултету Универзитета у Београду 28. марта 2013. године, са просечном оценом 9,50 и 

стекла звање мастер академских студија из уже грађанскоправне области.  

Након завршених основних студија, у периоду од 1. новембра 2000. године до 30. 

марта 2003. године, радила је као дипломирани правник у правној служби Института за 

реуматологију у Београду. Приправнички стаж обавила је у Четвртом општинском суду 

у Београду, у периоду од 10. априла 2001. године до 10. априла 2003. године. Правосудни 

испит положила је 21. априла 2003. године. 

Након положеног правосудног испита, почев од 1. јуна 2003. године, засновала је 

радни однос на неодређено време у Четвртом општинском суду у Београду, на радном 

месту судијског помоћника. У периоду од 1. октобра 2005. године до 31. децембра 2009. 

године радила је на радном месту судијског помоћника, у звању самосталног саветника у 

Окружном суду у Београду. Почев од 1. јануара 2010. године Бошковић Тија распоређена 

је на рад у Апелациони суд у Београду, где је радила до 8. маја 2012. године, зановала 



радни однос у Управном суду, на радном месту судијског помоћника у звању вишег 

саветника. За остварене резултате рада у 2014, 2015. и 2016. години, оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда и седнице свих судија 

Врховног касационог суда, испуњава све услове који су прописани Законом 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) и Правилника о критеријумима и 

мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који 

се први пут бира („Службени гласник РС“, број 94/16 од 24.11.2016. године). 

Бошковић Тија  је учествовала на свим семинарима у организацији Управног 

суда. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Кандидат Бошковић Тија  је 27. новембра 2017. године полагала писани тест - 

питања за Управни суд, на коме је добила оцену 5. Комисија Високог савета судства је 

обавила разговор са кандидатом Бошковић Тијом и оценила је оценом 5. Након тога, 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за Управни 

суд, у којој су наведена имена кандидата,  оцена на писаном тесту - питања и оцена са 

разговора  и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 20. децембра 2017. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бошковић Тију, 

судијског помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 

2. Брајовић Зорана, судијски помоћник у Управном суду, предлаже за избор 

судије за Управни суд. 

 

Брајовић Зорана је рођена 17. децембра 1966. године у Београду, Република 

Србија. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. 

септембра 1990. године, са општим успехом 8,41. Након завршених основних студија 

приправнички стаж је обавила као адвокатски приправник. Правосудни испит положила 

је 27. октобра 1992. године. Након положеног правосудног испита радила је на општим, 

правним и кадровским пословима у Београду и то у Институту за интенационални 

менаџмент, Југосовенском савету за развој менаџмента и едукацију, као и на Факултету 

за интенационални менаџмент у периоду од 1. априла 1993. године до 28. јануара 1996. 

године. Почев од 28. јануара 1996. године обављала је управно-правне послове у 

Градској управи града Београда у Секретаријату за саобраћај све до 14. новембра 2001. 

године. 

У периоду од 15. новембра 2001. године до 31. децембра 2009. године радила је у 

Врховном суду Србије у управном одељењу, када је почев од 1. јануара 2010. године 

распоређена у Врховни касациони суд, на радно место судијског помоћника. У Управном 

суду засновала је радни однос на радном месту судијског помоћника у звању вишег 

саветника у Одељењу судске праксе. За остварене резултате рада у 2014, 2015. и 2016. 

години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 

Брајовић Зорана је у судском билтену Врховног касационог суда бр. 3/2011 

објавила реферат под називом “Спорна правна питања у вези примене Закона о управним 

споровима (“Сл. гласник РС“ бр. 111/09) и досадашња пракса Управног суда“. 

Учествовала је у припреми Судских билтена Управног суда за 2010, 2011, 2012 и 2014. 

годину. Такође, Брајовић Зорана је учесник бројних обука и семинара. Говори енглески 

језик и немачки језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда и Врховног касационог суда, 

испуњава све услове који су прописани Законом 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) и Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира („Службени 

гласник РС“, број 94/16 од 24.11.2016. године). 



 

 

 

 

 

Кандидат Брајовић Зорана је 27. новембра 2017. године полагала писани тест - 

питања за Управни суд, на коме је добила оцену 5. Комисија Високог савета судства је 

обавила разговор са кандидатом Брајовић Зораном и оценила је оценом 5. Након тога, 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за Управни 

суд, у којој су наведена имена кандидата,  оцена на писаном тесту-питања и оцена са 

разговора  и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 20. децембра 2017. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Брајовић Зорану, 

судијског помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 

3. Драгана Максимовић, судијски помоћник у Управном суду, предлаже се за избор 

судије за Управни суд.     

 

         Драгана Максимовић је рођена 25.04.1974. године у месту Липљан у Републици 

Србији. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Приштини  

21.10.1997. године. Приправнички стаж обавила је у Општинском јавном тужилаштву у 

Приштини од 02.02.1998. до 29.01.2003. године. Правосудни испит положила је 

30.01.2003. године са општим успехом. Радни однос на радном месту тужилачки 

сарадник засновала је у Општинском јавном тужилаштву у Приштини од 30.01.2003. 

године до 31.12.2009. године, а затим је од 01.01.2010. године на радном месту 

тужилачки сарадник засновала радни однос у Основном Јавном тужилаштву у Косовској 

Митровици. Од 16.02.2010. године, засновала је радни однос у Управном суду-Одељење 

у Крагујевцу на радном месту судијски саветник у звању виши саветник. За 2014. годину 

није оцењивана обзиром да је била на породиљском одсуству док за остварене резултате 

рада у 2015. и 2016. години, оцењена је оценом ,,нарочито се истиче“.   

 Према мишљењу седнице свих судија Управног суда, испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама ( ,,Службени гласник РС, број 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 ) и 

одредбама Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира ( ,,Службени 

гласник РС“, број 94/16 од 24.11.2016. године) за избор судије Управног суда У 

Београду.  

           Кандидат Драгана Максимовић је 27.11.2017.године, полагала писани тест- 

питања за Управни суд, на коме је добила оцену 5. Комисија Високог савета судства је 

обавила разговор са кандидатом  Драганом Максимовић и оценила је оценом 4,33. Наком 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

Управни суд, у којој су наведена имена кандидата, оцена на писаном тесту-питања и 

оцена са разговора и исту је доставила Високом савету судства.  

          Високи савет судства, на седници одржаној дана 20.12.2017. године, донео  је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Максимовић Драгане, 

судијског помоћника у Управном суду за судију Управног суда.    

 

4. Наташа Малинић, судијски помоћник у Управном суду, предлаже се за избор 

судије за Управни суд. 

 

Наташа Малинић је рођена 16.08.1973. године у Новом Саду. Дипломирала је на 

Правном факултету Универзитета у Новом Саду 06.05.1999. године. Након завршеног 

правног факултета, започела је приправнички стаж 01.11.1999 године  у Општинском 



суду у Новом Саду у својству судијског приправника у ком суду је радила до 31.10.2001. 

године. Правосудни испит је положила 29.11.2002. године. Након положеног 

правосудног испита засновала је радни однос у Окружном суду у Новом Саду 

17.07.2003. године на радном месту судијског помоћника - виши судијски сарадник, и 

обављала поверене послове у другостепеном већу грађанског одељења. Почев од 

01.01.2010. године до 15.02. 2010. године, радила је у Апелационом суду у Новом Саду, 

на радном месту судијског помоћника - виши судијски сарадник у другостепеном већу 

грађанског одељења. Након тога, почев од 16.02.2010. године је судијски помоћник - 

виши саветник у Управном суду, Одељење у Новом Саду, где и данас ради. 

Наташа Малинић је похађала стручне семинаре који се односе на примену Закона 

о општем управном поступку и управним споровима и Закона о порезу на додату 

вредност, као и многе друге семинаре. Поседује сертификат Правосудне академије о 

посебном знању  из области примене Закона о заштити узбуњивача од 26.05.2015. године 

и сертификат Правосудне академије о посебном знању из области заштита конкуренције 

од 25.10.2013. године. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда и Врховног касационог суда, 

испуњава све услове који су прописани Законом 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) и Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира („Службени 

гласник РС“, број 94/16 од 24.11.2016. године). 

Кандидат  Наташа Малинић је 27.11.2017. године, полагала писани тест - питања 

за Управни суд,  на коме је добила оцену 5. Комисија Високог савета судства је обавила 

разговор са кандидатом Наташом Малинић и оценила је оценом „4,66“. Након тога, 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за Управни 

суд,  у којој су  наведена имена кандидата,  оцена са писаног теста - питања и оцена 

разговора и исту је доставила Високом савету судства.  

Високи савет судства на седници одржаној дана 20.12.2017. године, донео је 

одлуку  да Народној скупштини Републике Србије предложи  избор Наташе Малинић,  

судијског помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 

5. Пауновић Сандра, судијски помоћник у Управном суду, предлаже за избор 

судије за Управни суд. 

Пауновић Сандра је рођена 25. маја 1973. године у Приштини. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Приштини 15. децембра 1999. године, 

са општим успехом 8,51. По завршетку Правног факултета засновала је радни однос 14. 

априла 1997. године у Општинском јавном тужилаштву у Приштини, у својству 

тужилачког приправника. Правосудни испит положила је 2. новембра 2000. године. 

Након положеног правосудног испита засновала је радни однос у Општинском јавном 

тужилаштву у Приштини, на радном месту тужилачког сарадника, где је радила до 31. 

децембра 2009. године. У периоду од 1. до 15. јануара до 2010. године била је запослена 

у Основном јавном тужилаштву у Косовској Митровици,а потом је засновала радни 

однос на радном месту судијског помоћника у Управном суду, Одељење у Нишу. За 

остварене резултате рада у 2014, 2015. и 2016. години, оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. 

Пауновић Сандра је присуствовала свим организованим предавањима и 

семинарима. У Управном суду је израдила низ сентенци, као што су “Престанак службе 

у ВС“, затим “Накнада зараде и усвојење“, а које су објављене у Билтену судске праксе 

Управног суда. Поседује сертификате Правосудног центра ПС “Споразум о признању 

кривице“, као и Правосудне академије “Закон о заштити узбуњивача“. Говори енглески 

језик и албански језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда и Врховног касационог суда, 

испуњава све услове који су прописани Законом 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) и Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира („Службени 

гласник РС“, број 94/16 од 24.11.2016. године). 

 

 

 

 

Кандидат Пауновић Сандра је 27. новембра 2017. године полагала писани тест - 

питања за Управни суд, на коме је добила оцену 5. Комисија Високог савета судства је 

обавила разговор са кандидатом Пауновић Сандром и оценила је оценом 4,66. Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

Управни суд, у којој су наведена имена кандидата,  оцена на писаном тесту-питања и 

оцена са разговора и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 20. децембра 2017. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Пауновић Сандру, 

судијског помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 

6. Родић Вања, Виши саветник у Врховом касационом суду, предлаже се за избор 

судије за Управни суд 

 

Вања Родић је  рођена 02.09.1970. године у Београду. Дипломирала је на Правном 

факултету Универзитета у Београду у јануару 1997. године.  Након завршеног правног 

факултета у периоду од фебруара до јула 1997. године, била је у  радном односу у 

канцеларији адвоката Дејана Капуса на радном месту  адвокатског приправника. Почев 

од новембра 1997 до маја 1998. године, била је у радном односу у Републичкој управи 

јавних прихода-општина Чукарица. У периоду од маја 1998.  до фебруара 2000. године, 

радила је као судијски приправник у Окружном суду у Београду.  Правосудни испит је 

положила у септембру 2000. године. Од октобра 2001. до децембра 2005. године, радила 

је у Данском институту за људска права, Канцеларија у Београду, као координатор 

пројекта израде стратешког документа за реформу Министарства унутрашњих послова, 

који је завршен у априлу 2003. године и представљен јавности у Влади Републике Србије 

11.априла 2003. године. Потом је почев од септембра 2005. до марта 2006. године  била 

координатор Пројекта у Пројектном секретаријату у оквиру Министарства за људска и 

мањинска права СЦГ, на пројекту који је обухвато три компоненте: усклађивање 

законодавства, праћење примене међународних конвенција и израду стратешког 

документа Министарства за људска и мањинска права, у сарадњи са Данским 

институтом за људска права и Европским центром за мањинска питања. Од 1. априла 

2006. године  засновала је радни однос у Министарству за људска и мањинска права 

(Србије и Црне Горе) у звању самосталног саветника на пословима заступања Републике 

Србије  пред Европским судом за људска права.  Почев од 1. септембра 2006. године 

радила је у Служби за људска и мањинска права Владе РС, у звању самосталног 

саветника на пословима заступања РС пред Европским судом за људска права. Од 6. јула 

2008 године, радила је као самостални саветник у Министарству за људска и мањинска 

права  на пословима заступања РС пред Европским судом за људска права. У 

Минисатрству правде, радила је као шеф Одсека за заступање Ребуплике Србије, у 

Сектору за заступање РС пред Европским судом за људска права почев од 11. марта 

2001. године. Почев од 28. новембра била је помоћник министра правде и државне 

управе, а од 31. јула 2014. године помоћник министра правде-заступник пред Европским 

судом за људска права. Од 31. децембра 2014. године је била вршилац дужности 

заменика Државног правобраниоца - заступника пред Европским судом за људска права. 

Дана 5. фебруара 2016. године засновала је радни однос у Врховном касационом суду  на 



радном месту виши саветник за европске интеграције и међународне пројекте, где и 

данас ради. 

 

 

 

 

 

 

 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда и Врховног касационог суда, 

испуњава све услове који су прописани Законом 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) и Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира („Службени 

гласник РС“, број 94/16 од 24.11.2016. године). 

Кандидат  Вања Родић  је дана 27.11.2017. године, полагала писани тест-питања 

за управни суд,  на коме је добила оцену 5. Комисија Високог савета судства је обавила 

разговор са кандидатом Вањом Родић и оценила је оценом „4,33“. Након тога, Комисија 

Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за Управни суд,  у којој 

су  наведена имена кандидата,  оцена са писаног теста питања и оцена разговора и исту је 

доставила Високом савету судства.  

Високи савет судства на седници одржаној дана 20.12.2017. године, донео је 

одлуку  да Народној скупштини Републике Србије предложи  избор Вање Родић,  Вишег 

Саветника у Врховом касационом суду , за судију Управног суда. 

 

7. Савић Бисерка,  судијски помоћник у Управном суду, предлаже се за избор судије 

за Управни суд.  

 

Савић Бисерка је рођена 06.06.1963. године у Загребу, Република Хрватска. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 13.06.1991. 

године. Приправнички стаж обавила је у Окружном суду у Нишу од 01.07.1994. до 

31.08.1995. године. Од 01.09.1995. године до 24.02.1996. године, била је запослена као 

правник у ,,Модној конфекцији“ Ниш. Правосудни испит положила је 05.07.1997. године 

са општим успехом. По полагању правосудног испита засновала је раднии однос у 

Републичком геодетском заводу, од чега у Служби за катастар непокретности Дољевац 

од 02.02.1998. до 15.09.1999. године, потом у Служби за катастар непокретности Ниш 

где је стекла звање самосталног саветника, при чему је од 2003. године, обављала 

послове руководиоца Групе за управне послове и провођење промена кроз катастарски 

операт, а од 18.09.2006. године послове самосталног правног регистра. Од 16.02.2010. 

године, засновала је радни однос у Управном суду –Одељење у Нишу на радном месту 

судијски помоћник у звању судијски саветник-виши саветник.  За остварене резултате 

рада у 2014. 2015. и 2016. години, оцењена је оценом ,,нарочито се истиче“.  На Правном 

факултету Универзитета у Београду од 13.12.2005 до 31.10.2006. године завршила је 

специјалистичке студије из области јавнобележничког права. Говори енглески и 

француски језик. Према мишљењу седнице свих судија Управног суда  и седнице свих 

судија Врховног касационог суда, испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама ( ,,Службени гласник РС, број 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 ) и одредбама Правилника о 

критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности 

кандидата за судију који се први пут бира ( ,,Службени гласник РС“, број 94/16 од 

24.11.2016. године)  за избор судије Управног суда У Београду.   

             Кандидат Савић Бисерка је 27.11.2017.године, полагала писани тест - питања за 

Управни суд, на коме је добила оцену 5. Комисија Високог савета судства је обавила 



разговор са кандидатом  Савић Бисерком и оценила је оценом 4,33. Наком тога, Комисија 

Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за Управни суд, у којој 

су наведена имена кандидата, оцена на писаном тесту-питања и оцена са разговора и 

исту је доставила Високом савету судства.  

 

 

 

 

          Високи савет судства, на седници одржаној дана 20.12.2017. године, донео  је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Савић Бисерку, 

судијског помоћника у Управном суду за судију Управног суда.     

 

8. Стевић Капус Мира, судијски помоћник у Управном суду, предлаже се за избор 

судије за Управни суд. 

 

           Стевић Капус Мира је рођена 01.08.1971. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 10.12.1997. године, са 

општим успехом 7,34. Приправнички стаж обавила је као адвокатски приправник у 

адвокатској канцеларији адвоката Дејана Капуса у Београду од 01.04.1998. до 

31.01.1999.године. Након обављеног приправничког стажа, правосудни испит је 

положила 27.09.2001. године са општим успехом. Дана 01.07.2002. године, запослила се 

у Трговинском суду у Београду на радном месту судијски помоћник, са звањем стручни 

сарадник, да би  01.12.2006. године, стекла звање судијски помоћник, са звањем виши 

судијски сарадник. Од 01.03.2010. године, засновала је радни однос у Управном суду у 

Београду на радном месту судијски помоћник у звању судски саветник. За остварене 

резултате рада у 2014. 2015. и 2016. години, оцењена је оценом ,,нарочито се истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда у Београду и седнице свих судија 

Врховног касационог суда, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама ( 

,,Службени гласник РС, број 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 ) и одредбама Правилника о 

критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности 

кандидата за судију који се први пут бира ( ,,Службени гласник РС“, број 94/16 од 

24.11.2016. године ), за избор судије Управног суда У Београду. 

           Кандидат Стевић Капус Мира је 27.11.2017.године, полагала писани тест- питања 

за Управни суд, на коме је добила оцену 5. Комисија Високог савета судства је обавила 

разговор са кандидатом  Стевић Капус Миром и оценила је оценом 5. Наком тога, 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за Управни 

суд, у којој су наведена имена кандидата, оцена на писаном тесту-питања и оцена са 

разговора и исту је доставила Високом савету судства.  

          Високи савет судства, на седници одржаној дана 20.12.2017. године, донео  је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Стевић Капус Миру, 

судијског помоћника у Управном суду за судију Управног суда.    

             

       9. Биљана Стојановић, судијски помоћник у Управном  суду, предлаже се за избор 

судије за Управни суд. 

Биљана Стојановић је рођена 20.07.1969. године у Крушевцу. Дипломирала је на 

Правном факултету Универзитата у Крагујевцу 1995. године. Након завршеног правног 

факултета 1995. године започела је приправнички стаж у Општинском суду у Рачи, где је 

између осталог, радила у оставинској материји, кривичној материји, радила нацрте 

пресуда у парничним и кривичним предметима. Након положеног правосудног испита 

засновала је радни однос у РГЗ - Служби за катастар непокретности у Рачи и обављала 

правне послове, као и послове председника Комисије за излагање непокретности на 

јавни увид, где је обрађивала градску кастарску општину са градским грађевинским 



земљиштем и стекла знање из области својинско-правних односа, правима на 

непокретностима и катастарских предмета обрађених у управном поступку. Дана 

15.01.2002. године ступила је на дужност судије за прекршаје у Општинском органу за 

прекршаје у Рачи, где је обављала и дужност старешине органа до 31.12.2009. године. У 

спровођењу републичких и локалних избора 2008. године радила је као председник 

Општинске изборне комисије општине Рача. 

 

 

 

 

 У Управном суду, Одељењу у Крагујевцу засновала је радни однос 28.12.2010. 

године на радном месту судијског помоћника у звању вишег судијског сарадника где и 

данас ради и обавља поверене послове  припрема предмете за већање, израђује нацрте 

одлука . За остварене резултате рада за 2014, 2015  и 2016. годину, оцењена је оценом  

„нарочито се истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда и Врховног касационог суда, 

испуњава све услове који су прописани Законом 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) и Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира („Службени 

гласник РС“, број 94/16 од 24.11.2016. године). 

Кандидат Биљана  Стојановић је 27.11.2017. године, полагала писани тест - 

питања за Управни суд,  на коме је добила оцену 5. Комисија Високог савета судства је 

обавила разговор са кандидатом Биљаном Стојановић и оценила је оценом „4,66“. Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

Управни суд,  у којој су  наведена имена кандидата,  оцена са писаног теста - питања и 

оцена разговора и исту је доставила Високом савету судства.  

Високи савет судства на седници одржаној 20.12.2017. године, донео је одлуку  да 

Народној скупштини Републике Србије предложи  избор Биљане Стојановић,  судијског 

помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


