
 

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 ________________ 

2020. године, донела је 

О Д Л У К У  

о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 

I 

 

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

основни суд у Београду:  

 

1. Јелена Симанић, адвокат, Адвокатска комора Београда, 

2. Весна Богосављевић, саветник Уставног суда,  

3. Маја Ђекић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, 

4. Биљана Андрић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

5. Јелена Миросављевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

6. Ана Булатовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

7. Бранка Јевђић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

8. Ивана Милосављевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

9. Милена Милосављевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

10. Александар Д. Ђорђевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

11. Братислава Коловић Недељковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

12. Марија Цветковић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

13. Гордана Ђорђевић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

14. Јелена Лончар, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, 

15. Немања Никодијевић, адвокат, Адвокатска комора Београда, 

16. Ивана Пејчић Жигић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

17. Ивана Панић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, 

18. Јелена Павићевић, корисник Почетне обуке на Правосудној академији, 

19. Јована Кувељић, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, 

20. Миња Панајотовић корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

21. Марина Пандуровић, саветник у Врховном касационом суду, 

22. Марија Милићевић Потпара, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, 

23. Ивана Димовски, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

24. Весна Ђурђић, судијски помоћник у Управном суду, 

25. Дијана Брковић, правобранилачки помоћник Општинског правобранилаштва 

Чукарице,  

26. Мирко Илић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

 

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

основни суд у Београду:  

1. Владан Ковачевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

2. Урош Поповић, саветник у Врховном касационом суду, 

3. Јелена Ћук, саветник у Врховном касационом суду,  

4. Лола Катанић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, 

5. Илија Марковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

6. Марија Ђорђевић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

7. Растко Мушић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

8. Никола Рибаћ, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

9. Тодор Брајовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

10. Данка Спаић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

11. Наташа Јовановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

12. Милош Петровић, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду, 

13. Татјана Алексић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

14. Жељко Жиловић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду. 

 

                                                                 III 

 

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

суд у Лебану:  

1. Дејан Илић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, 

2. Марија Јовић, судијски помоћник у Вишем суду у Лесковцу, 

3. Александар Стојановић,  секретар Скупштине  општине Лебане, 

4. Александра Стаменковић Цветановић, судијски помоћник у Основном суду у 

Лебану.  

 

                                                                 IV 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

47/17), a у вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 

6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16,  24/17, 31/17 54/17, 10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 

102/18, 10/19, 48/19 и 67/19), Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  

65/19 од 13. септембра 2019. године и у дневном листу „Политика” од 17. септембра 2019. 

године, огласио избор судија за Први основни суд у Београду, Трећи основни суд у 

Београду и Основни суд у Лебану. 

 

 Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за Први 

основни суд у Београду, Трећи основни суд у Београду и Основни суд у Лебану, утврдио 
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на основу одредаба Закона о судијама, Правилника о критеријумима и мерилима за оцену 

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

у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда 

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

на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира 

(„Службени гласник РС”, брoj 7/18).  

 Високи савет судства, на седници одржаној 3. септембра 2019. године, донео је 

одлуку о образовању Комисије Високог савета судства за избор судија за Први основни 

суд у Београду, Трећи основни суд у Београду и Основни суд у Лебану. 

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

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

 Дана 15. новембра 2019. године  спроведен је испит за кандидате за судије који се 

први пут бирају, а који су поднели пријаву за избор за Први основни суд у Београду, 

Трећи основни суд у Београду и Основни суд у Лебану.  

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 10. јануара 2010. године, утврдио је 

Предлог одлуке за избор судија и предложио Народној скупштини Републике Србије 

избор кандидата, тако што се: 

 

1. Јелена Симанић, адвокат, Адвокатска комора Београд, предлаже за избор 

судије за Први основни суд у Београду.  

 

Јелена Симанић је рођена 25. августа 1973. године у Земуну. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 25. јануара 2002. године. Правосудни испит је 

положила 27. септембра 2008. године.  

Приправнички стаж на радном месту адвокатског приправника засновала је 2003. 

године у адвокаткој канцеларији. По положеном правосудном испиту, а од 16. октобра 

2008. године, уписана је у Именик адвоката Адвокатске коморе Београд. Поступа у 

предметима приватизације, корпоративног права, интелектуалне својине, грађанског права 

и радног права. 

Учесник је великог броја семинара, радионица и стручних усавршавања у 

организацији USAID-a. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик, немачки језик и 

француски језик. 
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Према мишљењу Адвокатске коморе Београд, кандидат Јелена Симанић, је 

стручна, оспособљена и достојна за обављање судијске функције и испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије.  

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Јелена Симанић је полагала испит за основне судове и остварила 

је оцену пет.  

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Симанић, 

адвоката Адвокатске коморе Београд, за судију Првог основног суда у Београду. 

 

2. Весна Богосављевић, саветник у Уставном суду, предлаже за избор судије за 

Први основни суд у Београду. 

 

     Весна Богосављевић je рођена 24. јануара 1980. године у Петровцу на Млави. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 23. јуна 

2004. године. Правосудни испит положила је 26. септембра 2007. године. Магистрирала је 

са одликом на правном факултету Универзитета у Београду 2010. године на смеру 

грађанско-правних наука.  

 

    Приправнички стаж обавила је у Првом општинском суду у Београду у периоду од 

септембра 2005. године до полагања правосудног испита, након чега је наставила да ради 

у истом суду у својству стручног сарадника у грађанској и кривичној материји до краја 

2009. године. Од 1. јануара 2010. године до 19. септембра 2012. године, радила је у Првом 

основном суду у Београду у својству вишег стручног сарадника, где је израђивала нацрте 

судских одлука у грађанској материји. У периоду од 20. септембра 2012. године до 1. 

децембра 2013. године радила је у Апелационом суду у Београду у својству вишег 

стручног сарадника где је израђивала нацрте судских одлука у грађанској материји, 

обављале послове секретара већа, бавила се проучавањем правних питања, праксе 

Уставног суда и Европског суда за људска права.  Од 2. децембра 2013. године ради у 

Уставном суду у својству вишег саветника на пословима вишег обрађивача домаће судске 

праксе, праћења, анализе, обраде праксе Уставног суда, судова опште и посебне 

надлежности, припреми одговора заступнику Републике Србије пред Европским судом за 

људска права као и на пословима секретара Одбора за уставне жалбе из области 

кривичног права.   

Учесник је бројних семинара и обука као и аутор неколико објављених радова. Говори 

енглески језик. 

        Према мишљењу Уставног суда, кандидат Весна Богосављевић је стручна, 

оспособљена и достојна обављања судијске функције и испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије.      

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

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

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

остварила  оцену  пет. 
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Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Весне Богосављевић, 

саветника у Уставном суду, за судију Првог основног суда у Београду. 

 

3. Маја Ђекић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, предлаже 

за избор судије за Први основни суд у Београду. 

 

 Маја Ђекић је рођена 14. децембра 1986. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 24. јануара 2011. године.  

Правосудни испит је положила 27. јуна 2014. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Првом основном суду у Београду у периоду од 16. 

маја 2011. године 16. маја 2013. године. Након положеног правосудног испита у периоду 

од 1. јуна 2015. године до 2. августа 2018. године, наставила је да ради у истом суду у 

својству судијског помоћника у извршној материји. Од 1. марта 2019. године стекла је 

звање вишег судијског помоћника у Првом основном суду у Београду где поступа у 

извршном одељењу на основу веродостојне исправе. 

        Говори енглески језик, познаје рад на рачунару. 

        За остварене резултате рада у 2016., 2017. и 2018. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. 

        Према мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду, Вишег суда у 

Београду и Апелационог суда у Београду, кандидат Маја Ђекић испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у Београду. 

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Маје Ђекић, судијског 

помоћника у Првом основном суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 

4. Биљана Андрић, судијски помоћник у Апелационом  суду у Београду, 

предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду. 

 

         Биљана Андрић је рођена 8. фебруара 1972. године у Ужицу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 11. априла 2001. године.  

Правосудни испит је положила 24. децембра 2003. године.  

 Приправнички стаж обавила је у адвокатској канцеларији у периоду од 23. маја 2001. 

године до 31. јула 2002. године, као и у Четвртом општинском суду у Београду у периоду 

од 1. августа 2002. године до 23. децембра 2003. године. Након положеног правосудног 

испита наставила је да ради у Четвртом општинском суду у Београду у својству судијског 

помоћника, где је била распоређена у кривичном ванрасправном већу до 2. септембра 

2007. године. Од 3. септембра 2007. године до 31. децембра 2009. године, радила је у 

Окружном суду у Београду као судијски помоћник где је поступала у грађанском 

одељењу. Од 1. јануара 2010. године ради у Апелационом суду у Београду у својству 



6 

 

вишег судијског помоћника где поступа у грађанском одељењу и одељењу за радне 

спорове.    

        Говори енглески језик, познаје рад на рачунару. 

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

истиче”. 

        Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београд, кандидат Биљана 

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

основног суда у Београду. 

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

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

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

остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Биљане Андрић, судијског 

помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду. 

 

5. Јелена Миросављевић, судијски помоћник у Апелационом  суду у Београду, 

предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду. 

 

         Јелена Миросављевић је рођена 10. јула 1983. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 11. марта 2009. године.  

Правосудни испит је положила 31. јануара 2012. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Другом општинском суду у Београду у својству 

приправника-волонтера у периоду од маја 2009. године до 31. децембра 2009. године као и 

у Првом основном суду у Београду у периоду од  13. априла 2011. године до 1. јануара 

2012. године. Након положеног правосудног испита наставила  је да ради у Првом 

основном суду у Београду у својству судијског помоћника, а од 6. фебруара 2012. године у 

својству судијског сарадника. Од 15. децембра 2014. године стекла је звање вишег 

судијског сарадника у Првом основном суду у Београду где је поступала у грађанском 

одељењу. Од 20. фебруара 2017. године ради у Апелационом суду у Београду где је 

распоређена у  грађанском одељењу.   

   Учесник је Пројекта ,,Унапређење доступности правде у судовима у Србији” у 

сарадњи са Владом Краљевине Норвешке. Поседује сертификат за примену Закона о 

заштити узбуњивача.  Говори енглески језик, познаје рад на рачунару. 

        За остварене резултате рада у 2016., 2017. и 2018. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. 

        Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Јелена 

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

Првог основног суда у Београду. 

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

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

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

остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Миросављевић, 
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судијског помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Првог основног суда у 

Београду. 

 

6. Ана Булатовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже 

за избор судије за Први основни суд у Београду. 

  

Ана Булатовић је рођена 26. јануара 1990. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 5. октобра 2012. године. Правосудни испит је 

положила 27. марта 2015. године.  

Приправнички стаж обавила је у Вишем суду у Београду у својству приправника од 

27. новембра 2012. године до 27. новембра 2014. године, где је наставила да ради након 

положеног правосудног испита до 28. фебруара 2017. године. Радни однос у Вишем суду у 

Београду на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника засновала је 

1. марта 2017. године, где је обављала послове судске управе, послове у одељењу судске 

праксе првостепеног грађанског већа и послове у првостепеном и другостепеном 

грађанском већу. Звање вишег судијског сарадника стекла је 1. августа 2018. године. Од 

15. априла 2019. године обавља послове вишег судијског сарадника у Апелационом суду у 

Београду, радећи у кривичном одељењу и одељењу за малолетнике.  

Учесник је многих семинара и обука у вези стручног усавршавања. Носилац је 

сертификата у вези примене Закона о заштити узбуњивача. 

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

истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Ана 

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

Првог основног суда у Београду.  

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Ана Булатовић је полагала испит за основне судове и остварила 

је оцену пет.  

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Булатовић, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Првог основног суда у 

Београду. 

 

7. Бранка Јевђић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за избор 

судије за Први основни суд у Београду. 

 

Бранка Јевђић је рођенa 8. октобра 1989. године у Бања Луци. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 7. септембра 2012. године. Правосудни испит је 

положила 26. децембра 2014. године. Мастер академске студије је завршила 5. децембра 

2013. године. Докторске академске студије на Правном факултету Универзитета у 

Београду уписала је школске 2014/2015 године. 
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Од 1. новембра 2012. године до 1. новембра 2014. године обавила је приправнички 

- волонтерски стаж у Првом основном суду у Београду. Од 1. фебруара 2015. године до 1. 

марта 2017. године радила је у Вишем суду у Београду као приправник са положеним 

правосудним испитом, где је обављала послове судијског помоћника у кривичном 

одељењу. Радила је на изради нацрта судских одлука, припремању предмета за претресе, 

прочавању судске праксе. 

Од 1. марта 2017. године је судијски помоћник - саветник у Вишем суду у 

Београду, распоређена у кривично одељење, где је радила на изради нацрта судских 

одлука, припремању предмета за претресе и већање, праћењу судске праксе у циљу 

доношења и израде одлука.  

Од 1. септембра 2017. године до 15. јануара 2018. године је виши судијски 

сарадник - самостални саветник у Вишем суду у Београду, а од 15. јануара 2018. године 

распоређена је у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду, на 

радном месту судијског помоћника у звању вишег судијског сарадника - самосталног 

саветника. Као судијски помоћник Посебног одељења за организовани криминал 

присуствује свим суђењима као стручно лице које помаже поступајућем већу приликом 

извођења доказа.  

Дана 6. јула 2018. године, од стране Вишег суда у Београду, одређена је за 

представника у радионици „Независност правосуђа: развијање способности за ефикасно 

решавање ризика од непримереног утицаја и заштита судијских помоћника од истих”, 

одржаној у организацији Европске уније и Савета Европе. Испред Вишег суда у Београду, 

Посебног одељења за организовани криминал, присуствовала је 14. августа 2019. године 

састанку Радне групе за израду SOCTA документа одржаном на Криминалистичко-

полицијској академији. За остварене резултате рада у 2017. и 2018. години, оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”. 

Објавила је више научних радова. Говори енглески језик и служи се немачким. 

Познаје рад на рачунару.  

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

Апелационог суда у Београду, кандидат Бранка Јевђић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије за Први основни суд у Београду.  

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

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

РС”, брoj 7/18 ), кандидат Бранка Јевђић је полагала испит за основне судове и остварила 

је оцену пет.  

          Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бранке Јевђић, судијског 

помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду. 

 

8. Ивана Милосављевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду. 

 

Ивана Милосављевић је рођенa 18. септембра 1982. године у Београду. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 4. септембра 2007. године. Правосудни 

испит је положила 26. новембра 2010. године.  
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Приправнички стаж је обавила у Петом општинском суду у Београду. Након 

положеног правосудног испита, у периоду од 2010. године до 2015. године, радила је у 

Првом основном суду у Београду на радном месту судијског помоћника и то прво у 

парничном одељењу у судској пракси, а затим у већима парничног одељења. 

Правосудну академију је уписала 1. фебруара 2015. године и као корисник почетне 

обуке имала је праксу у Вишем суду у Београду, Вишем јавном тужилаштву у Београду и 

Прекршајном суду у Београду. Тренутно је распоређена у Апелациони суд у Београду. 

Завршни испит на Правосудној академији је положила 6. јула 2017. године и добила 

завршну оцену 5,00. Познаје рад на рачунару. Говори енглески и руски језик. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Ивана Милосављевић 

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 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Милосављевић, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у 

Београду. 

 

9. Милена Милосављевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду. 

 

Милена  Милосављевић је рођенa 4. априла 1979. године у Крагујевцу. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 23. јуна 2010. године. Правосудни испит је 

положила 31. октобра 2013. године.  

Од 2010. године до 2012. године обавила је приправнички - волонтерски стаж у 

Првом основном суду у Београду. Од 2014. године до 2016. године радила је на радном 

месту судијског помоћника у Првом основном суду у Београду. Од 1. фебруара 2016. 

године је запослена као корисник почетне обуке на Правосудној академији, у оквиру које 

је обавила праксу у парничном и кривичном одељењу Првог основног суда у Београду, 

Вишем јавном тужилаштву у Београду, Прекршајном суду у Београду, парничном 

одељењу Вишег суда у Београду и Управном суду. Тренутно је распоређена у Управном 

суду. Завршни испит на Правосудној академији је положила 6. јула 2018. године  и добила 

завршну оцену 5,00. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Милена 

Милосављевић 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 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милене 

Милосављевић, корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог 

основног суда у Београду. 

 

10. Александар Д.Ђорђевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду. 
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Александар Д. Ђорђевић је рођен 1. новембра 1984. године у Краљеву. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета Унион у Београду  8. јула 2013. 

године. На Правном факултету Универзитета у Београду завршио је мастер академске 

студије другог степена 30. септембра 2016. године. Правосудни испит је положио 28. 

априла 2016. године. 

  

 Приправнички стаж је обавио у Вишем суду у Београду у својству судијског 

приправника - волонтера од 2013. године до 2014. године, а затим у адвокатској 

канцеларији до 2016. године као адвокатски приправник. Након положеног правосудног 

испита наставио је да ради у адвокатској канцеларији. 

Дана 1. марта 2017. године постао је полазник почетне обуке на  Правосудној  

академији, где је у оквиру програма почетне обуке прошао обуку у парничном, кривичном 

одељењу, тужилаштву и прекршајима. Дана 03. јула 2019. године успешно је положио 

завршни испит на Правосудној академији и остарио је завршну оцену пет. Током обуке на 

Правосудној академији, учествовао је у раду бројних семинара, радионица, стручних 

курсева и тренинга. 

      Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Александар Д. 

Ђорђевић је достојан, стручан, оспособљен и мотивисан за квалитетан рад који се захтева 

од судије 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 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александра Д. 

Ђорђевића,  корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног 

суда у Београду. 

11. Братислава Коловић Недељковић, корисник почетне обуке на Правосудној 

академији, предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду. 

 

Братислава Коловић Недељковић је рођена 21. јула 1979. године у Краљеву. 

Завршила је Правни факултет за образовање дипломираних правника за привреду и 

правосуђе, самосталног и недржавног универзитета Привредна академија у Новом Саду 

21. новембра 2008. године. Правосудни испит је положила 5. маја 2011. године. Уписала је 

мастер студије на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу. 

Од 8. децембра 2008. године била је судијски приправник - волонтер, најпре у 

Трећем општинском суду у Београду, а потом од 1. јануара 2010. године у Првом 

основном суду у Београду.  

Од 20. маја 2011. године је судијски помоћник у Првом основном суду у Београду. 

Самостално је поступала у истражном одељењу на пословима пружања међународне 

правне помоћи у кривичним стварима и домаћим замолницама.   

Након положеног пријемног испита 1. новембра 2011. године, примљена је на 

Правосудну академију као корисник почетне обуке, током које је прошла праксу у 

кривичној материји у Вишем суду у Београду и Првом основном јавном тужилаштву у 

Београду, у грађанској материји у Првом основном суду у Београду и прекршајној 
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материји у Прекршајном суду у Београду. Завршни испит на Правосудној академији је 

положила 3. октобра 2014. године и добила завршну оцену 5,00. 

У периоду од новембра 2014. године до јуна 2015. године самостално је поступала 

у оставинским предметима у Првом основном суду у Београду. Од јуна 2015. године била 

је распоређена у парнично одељење Другог основног суда у Београду. 

У мају 2017. године је положила јавнобележнички испит, а 14. јула 2017. године је 

засновала радни однос код јавног бележника. Решењем министра правде именована је за 

јавнобележничког помоћника. Обавља све послове који су прописани Законом о јавном 

бележништву. Саставља нацрте јавнобележничких записа, припрема солемнизационе 

клаузуле, издаје јавнобележничке потврде, самостално поступа у оставинским предметима 

као повереном послу од стране надлежног суда. 

Учесник је бројних семинара, радионица и тренинга. Познаје рад на рачунару. 

Говори енглески и италијански језик. 

Према мишљењу Јавног бележника, кандидат Братислава Коловић Недељковић је 

стручна, оспособљена и достојна за обављање судијске функције.  

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Братиславе Коловић 

Недељковић, корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог 

основног суда у Београду. 

 

12. Марија Цветковић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже се за 

избор судије у Први основни суд у Београду. 

 

Марија Цветковић је рођена 29. октобра 1987. године у Врању. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 30. августа 2011. године. На 

Правном факултету Универзитета у Београду завршила је мастер академске студије другог 

степена.  Правосудни испит је положила 26. септембра 2014. године. 

 

Приправнички стаж је обавила у Вишем суду у Београду од 2011. до октобра 2013. 

године у првостепеном и другостепеном парничном одељењу и кривичном одељењу у 

својству приправника – волонтера. Након положеног правосудног испита од 26. септембра 

2014. године радила је као сарадник  - волонтер у Првом основном суду у Београду до 2. 

фебруара 2015. године када је у том суду засновала радни однос као судијски помоћник и 

била распоређена у ванпарнично одељење где је  поступала и  у оставинској материји у 

оквиру самосталног реферата. 

Од 16. децембра 2017. године засновала је радни однос на неодређено време у 

Вишем суду у Београду, као судијски сарадник – саветник и била распоређена у веће 

другостепеног парничног одељења. Дана 20. септембра 2018. године стиче звање вишег 

судијског сарадника – самосталног саветника.  Познаје рад на рачунару и говори енглески 

језик. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. години оцењена оценом „нарочито се истиче“.     

     Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду које мишљење 

матичног суда подржава и Апелациони суд у Београду, кандидат Марија Цветковић 

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

основног суда у Београду. 



12 

 

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

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

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

остварила оцену  пет. 

       Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Цветковић, 

судијског помоћника у Вишем суду у Београду за судију Првог основног суда у Београду. 

13. Гордана Ђорђевић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Први основни суд у Београду. 

 

Гордана Ђорђевић је рођенa 6. априла 1984. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 10. септембра 2008. године. Правосудни испит је 

положила 24. јуна 2011. године. Мастер академске студије је завршила 27. децембра 2012. 

године. 

 

Приправнички стаж и радни однос у својству судијског приправника започела је у 

Првом општинском суду у Београду 1. јуна 2009. године и од 2010. године наставила у 

Првом основном суду у Београду. У току приправичког стажа прошла је обуку кроз сва 

одељења основног суда, а највише је радила у парничном и кривичном одељењу. 

Након положеног правосудног испита заснива радни однос на радном месту 

судијског помоћника у Првом основном суду у Београду и наставља рад у кривичном 

одељењу. У фебруару 2012. године преузета је од стране Вишег суда у Београду. 

Распоређена је у кривичнованпретресно веће. Почев од 2. априла 2018. година 

распоређена је у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду. За 

остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години, оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. 

Учесник је великог броја семинара и предавања из области кривичног права. 

Познаје рад на рачунару. Говори енглески, италијански и руски језик. 

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

Апелационог суда у Београду, кандидат Гордана Ђорђевић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије за Први основни суд у Београду.  

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

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

РС”, брoj 7/18 ), кандидат Гордана Ђорђевић је полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену пет.  

  Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Гордане Ђорђевић 

судијског помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду. 

14. Јелена Лончар, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, 

предлаже се за избор судије у Први основни суд у Београду. 

 

Јелена Лончар је рођена 8. октобра 1979. године у Јагодини. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 5. октобра 2005. године.  
Правосудни испит је положила 29. априла 2009. године. 
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Приправнички стаж је током 2005. и 2006. године обавила у адвокатској 

канцеларији као адвокатски приправник, затим у Трговинском суду у Београду од 2006. до 

2008. године као судијски приправник у парничном и извршном одељењу. Од 2008. до 

2009. године била је судијски приправник у кривичном одељењу Првог основног суда у 

Београду. 

Након положеног правосудног испита 2. јуна 2009. године засновала је радни однос 

на одређено време у Трговинском суду у Београду где је као судијски сарадник – саветник 

радила у извршном одељењу до 31. децембра 2009. године. Од 28.01.2010. године ради у 

Првом основном суду у Београду, прво на одређено а затим и на неодређено време, где је 

као судијски помоћник била распоређена у одељење радних спорова, а од 2013. године у 

парнично одељење. Од 2015. до 2017. године радила је у  извршном одељењу тог суда. Од 

2018. године распоређена је у одељење радних и парничних спорова.     

     Према мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду које 

мишљење матичног суда подржавају Виши суд у Београду и Апелациони суд у Београду, 

кандидат Јелена Лончар испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Првог основног суда у Београду. 

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

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

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

оцену  пет. 

       Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Лончар, 

судијског помоћника у Првом основном суду у Београду за судију Првог основног суда у 

Београду. 

 

15. Немања Никодијевић, адвокат, предлаже се за избор судије у Први основни суд 

у Београду. 

 

Немања Никодијевић је рођен 9. априла 1986. године у Зајечару. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 12. марта 2012. године.  

Правосудни испит је положио 28. децембра 2012. године. 

Приправнички стаж је од 21. марта 2010. до 16. маја 2010. године обавио у 

адвокатској канцеларији као адвокатски приправник, затим у Привредном суду у Београду 

у периоду од 10. маја 2006. до 13. септембра 2010. године радио у Привредном суду у 

Београду у својству судијског помоћника – волонтера. Дана 13. септембра 2010. године 

засновао је радни однос у Основном суду у Панчеву где је прошао обуку у свим 

одељењима тог суда, а након положеног правосудног испита до 11. септембра 2013. 

године радио је као судијски помоћник у парничном, породичном и радном одељењу.     

Дана 1. децембра 2013. године постао је полазник почетне обуке на  Правосудној  

академије, где је у оквиру програма почетне обуке прошао обуку у парничном, кривичном 

одељењу, тужилаштву и прекршајима. Дана 01. јула 2016. године успешно је положио 

завршни испит на Правосудној академији. Током обуке на Правосудној академији, 
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учествовао је у раду бројних семинара, радионица, стручних курсева, тренинга. Познаје 

рад на рачунару и говори енглески језик 

Дана 11. децембра 2017. године уписан је у именик адвоката Адвокатске коморе 

Београда и бавио се адвокатуром на територији Републике Србије. 

      Према мишљењу председника Адвокатске коморе Београда, кандидат Немања 

Никодијевић је стручан, оспособљен и достојан за обављање судијске функције и 

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

основног суда у Београду.  

       Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Немање Никодијевића, 

адвоката, за судију Првог основног суда у Београду. 

 

16. Ивана Пејчић Жигић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду. 

Ивана Пејчић Жигић је рођена 29. јануара 1986. године у Белој Цркви. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду  9. септембра 2011. 

године. На Правном факултету Универзитета у Београду завршила је мастер академске 

студије другог степена 10. октобра 2014. године. Правосудни испит је положила 29. 

априла 2015. године. 

  

 Приправнички стаж је започела у Народној канцеларији председника Републике од 

15. јуна 2009. године, а затим у периоду од октобра 2010. године до јуна 2011. године 

наставила у Правној клиници за избегличко право и право азиланата у организацији 

УНХЦР у Србији где је пружала правну помоћ и заштиту избеглицама и интерно 

расељеним лицима у Србији. Од новембра 2011. до априла 2012. године засновала је радни 

однос у Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде  где је као 

правник радила послове из области инспекцијског надзора над применом закона и других 

прописа којима се уређују трговина, електронска трговина, услови за обављање промета 

робе и вршења услуга, спречавање нелојалне конкуренције, заштита потрошача, 

производња и промет роба којима се повређују права интелектуалне својине. У периоду од 

31. августа 2012. до 31. августа 2015.  године радила је у адвокатској канцеларији као 

адвокатски приправник. 

Дана 01. фебруара 2016. године постала је полазник почетне обуке на  Правосудној  

академије, где је у оквиру програма почетне обуке прошала обуку у парничном, 

кривичном одељењу, тужилаштву и прекршајима. Дана 06. јула 2018. године успешно је 

положила завршни испит на Правосудној академији и остварила је оцену пет. Током обуке 

на Правосудној академији, учествовала је у раду бројних семинара, радионица, стручних 

курсева, тренинга. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

      Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Ивана Пејчић Жигић 

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 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Пејчић Жигић,  
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корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у 

Београду. 

17. Ивана Панић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Први основни суд у Београду 

 

Ивана Панић је рођена 11. јуна 1985. године у Лозници. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Београду 2010.године. Правосудни испит је 

положила 28. фебруара 2013. године.  

Од новембра 2010. године до новембра 2012. радила је као судијски приправник у 

Вишем суду у Београду. Током 2013. и 2014. године била је део програма Regent Oxford 

school у Великој Британији, који је укључивао, поред усавршавања језика, и размењивања 

искуства, знања, и идеја, са људима из целог света у области права и економије бизниса. У 

октобру 2014. године засновала је радни однос у Првом основном суду у Београду, на 

радном месту судијског помоћника. Распоређена је у грађанско одељење, те је израђивала 

нацрте одлука у парничној и радноправној материји.  

За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду и 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. 

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

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

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

оцену пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Панић, судијског 

помоћника у Првом основном суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.  

 

18.Јелена Павићевић, корисник Почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор судије за Први основни суд у Београду  

Јелена  Павићевић је рођена 17. августа 1982. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Беораду 2009.године. Правосудни 

испит је положила 28. децембар 2011. године.  

Приправнички стаж је започела у августу месецу 2009. године у Другом општинском 

суду у Београду, а наставила у Првом основном суду у Београду. Од јуна 2010. године до 

краја децембра 2011. радила је као адвокатски приправник у aдвокатској канцеларији . 

Дана 19.01.2012. године уписала се у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда.  

 

Уписала је Правосудну академију децембра 2012. године. Као корисник почетне обуке 

прошла је кроз парнично, кривично одељење основног и вишег суда, тужилаштво, и 

прекршаје. По завршетку почетне обуке, положила је завршни испит 01. јула 2015. године, 

са завршном оценом 5. 
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У оквиру едукације на Правосудној академији, похађала је више семинара и поседује 

различите области сертификата из области права.   

Активно знање енглеског језика. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Јелена Павићевић је стручна, 

оспособљена и достојанствена 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 10. јануара 2020. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Павићевић, полазника на 

Правосудној академији, за судију Првог основног суда у Београду. 

 

19.Јована Кувељић, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Први основни суд у Београду 

Јована Кувељић је рођена  26. октобра 1988. године у Сомбору. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2013. године. Правосудни 

испит је положио 30. октобра 2015. године. 

 

Од 2013. до 2015. године радила је као судијски приправник у Вишем суду у Београду. 

Након полагања правосудног испита, у децембру 2015. године засновала је радни однос у 

Првом основном суду у Београду, на месту судијског сарадника.Распоређена је прво, у 

кривичном одељење, а затим и у извршно. Од маја 2019. године запослена је у 

Привредном суду у Београду на месту вишег судијског сарадника у парничном одељењу, 

и бави се израдом нацрта одлука и решења, као и проучавањем правних питања из судске 

праксе. Поседује средњи ниво знања енглеског језика и напредни ниво знања француског 

језика. 

 За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Београду и Привредног 

апелационог суда добила је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије у Први основни суд у Београду. 

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

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

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

остварила оцену пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јоване Кувељић, судијског 

помоћника у Привредном суду у Београду, за судију Првог основног суда у Београду.  

 

20. Миња Панајотовић, корисник Почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор судије за Први основни суд у Београду  

 

Миња Панајатовић је рођена 22. августа 1988. године у Подгорици. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Беораду 2012. године. Дана 18. 
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фебруара 2014. године завршила је мастер академске студије другог степена, и стекла 

звање мастер правник. Правосудни испит је положила 01. јула 2015. године.  

 У периоду од 2012. до 2014. године била је приправник у Првом основном суду у 

Београду. У периоду од септембра 2015. године до јануара 2016. године радила је у 

„Параграф Лех“ д.о.о. на радном месту сарадник издања. 

Уписала је Правосудну академију у фебруару 2016. године. Као корисник почетне 

обуке прошла је кроз парнично, кривично одељење основног суда, тужилаштво, и 

прекршаје. По завршетку почетне обуке, положила је завршни испит 06. јула 2018. године, 

са завршном оценом 5. 

Похађала је бројне семинаре из различитих области права, о чему поседује 

сертификате. Говори енглески и руски језик. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Миња Панајотовић је 

стручна, оспособљена и достојанствена 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 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Миње Панајотовић, полазника 

на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у Београду. 

 

21. Марина Пандуровић, саветник у Врховном касационом суду, предлаже за избор 

судије за Први основни суд у Београду 

 

Марина Пандуровић је рођена 13. јула 1981. године у Ужицу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Беораду 2005.године. Правосудни 

испит је положила 30. јуна 2008. године.  

Приправнички стаж је започела 01. марта 2006. године у Окружном суду у Ужицу, а 

наставила до 15. марта 2010. године код Градског судије за прекршаје у Београду, 

односно, у Прекршајном суду у Београду. У том периоду била је упућена у Други 

општински суд у Београду ради обављања стручне праксе у материји грађанског права, 

као и у Окружни су у Београду. У марту 2010. године засновала је радни однос у 

Прекршајном суду у Београду, на радном месту судијског помоћника, а од јуна 2010. 

године наставила је да ради у Вишем суду у Београду. Распоређена је у првостепено 

кривично одељење, затим у Одељењу за малолетнике, потом у истражном одељењу, 

односно Одељењу за предходни поступак. У периоду од фебруара 2014. године до 

новембра 2016. године радила је у Другостепеном кривичном одељењу. Од 15. новембра 

2016. године је саветник у Врховном касационом суду, у Кривичном одељењу. Говори 

енглески језик. 

За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Врховног касационог суда, кандидат Марина 

Пандуровић, добила је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије у Први основни суд у Београду. 
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На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

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

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

остварила оцену пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марине Пандуровић, 

саветника у Врховном касационом суду, за судију Првог основног суда у Београду.  

 

22. Марија Милићевић Потпара , судијски помоћник у Првом основном суду у 

Београду, предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду.  

 

Марија Милићевић Потпара је рођена 01. септембра 1979. године у Земуну. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2003. године. 

Правосудни испит је положила 05. јула 2006. године. 

Од 25. маја 2004. до 05. новембра 2005. године радила је као судијски приправник у 

Првом општинском суду у Београду, а након полагања правосудног испита наставила је да 

ради у истом суду, сада Првом основном суду у Београду, као судијски сарадник. У 

периоду од 2006. године до 2009. године обављала је и послове помоћника секретара 

односно  секретара суда. Дана 08.јануара 2009. године стекла је звање вишег судијског 

сарадника. У досадашњем периоду, радила је на изради нацрта одлука у парничној 

материји и радним споровима, послова везаних за судску управу, као и у Одељењу судске 

праксе. Радови су јој објављивањи у Билтену Првог основног суда у Београду.  

За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”. Присуствовала је многобројним семинарима и саветовањима и на тај начин 

стекла сертификате за поступање у специфичним поступцима. 

Према мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду, 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 у Првог основног суда у 

Београду. 

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Марија Милићевић Потпара је положила испит за основне 

судове и остварила  оцену  пет. 

      Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Милићевић Потпара, 

судијског помоћника у Првом основном суду у Београду, за судију  Првог основног суда у 

Београду. 

 

23. Ивана Димовски, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за избор 

судије за Први основни суд у Београду.  
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Ивана Димовски је рођена 08. децембра 1984. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 07. фебруара 2008. године. 

Правосудни испит је положила 20. септембра 2010. године. 

У периоду од 2008. до 2010. године радила је као судијски приправник у Другом 

општинском суду у Београду, а након полагања правосудног испита наставила је да ради у 

Првом основном суду у Београду, као судијски помоћник. Од 16. маја 2011. до данас 

обавља посао судијског помоћника у Вишем суду у Београду. У досадашњем периоду, 

радила је на изради нацрта одлука у кривичној материји.  

За остварене резултате рада у 2016. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 

Присуствовала је многобројним семинарима и саветовањима који су организовани од 

стране Правосудног центра и Врховног суда Србије, те је на тај начин стекла сертификате 

за поступање у специфичним поступцима. 

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 у Први основни суд у Београду. 

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

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

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

остварила  оцену  пет. 

      Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Димовски, судијског 

помоћника у Вишем суду у Београду, за судију  Првог основног суда у Београду. 

 

24.Весна Ђурђић, судијски помоћник у Управном суду у Београду, предлаже за избор 

судије за Први основни суд у Београду.  

 

Весна Ђурђић је рођена 11. маја 1972. године у Београду. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Београду 02. јуна 1997. године. Правосудни испит 

је положила 03. априла 2002. године. 

Од 31. маја 2002. до 31. децембра 2009. године радила је као судијски саветник у 

Првом општинском суду у Београду. Од 01. јануара 2010. године до 31. децембра 2013. 

године радила је као самостални саветник у Првом основном суду у Београду. У периоду 

од 01. јануара 2014. године до 30. априла 2019. године обављала је посао самосталног 

саветника у Трећем основном суду у Београду. Дана 01. маја 2019. године стекла је звање 

вишег судијског саветника.   

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда добила је позитивно мишљење, 

те испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у Први 

основни суд у Београду. 
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На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

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

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

оцену  пет. 

      Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Весне Ђурђић, судијског 

помоћника у Управном суду, за судију  Првог основног суда у Београду. 

 

25.Дијана Брковић, правобранилачки помоћник Општинског правобранилаштва 

Чукарице, предлаже за избор судије за Први основни суд у Београду.  

Брковић Дијана је рођена 07. септембра 1988. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2013. године. Правосудни 

испит је положила 30. септембра 2015. године. 

Од 28. фебруара 2013. до 28. фебруара 2016. године радила је као приправник у Првом 

општинском суду у Београду. У периоду од 03. марта 2015. године до 10. марта 2016. 

године радила је у Центру за друштвени дијалог и регионалне иницијативе као правни 

саветник. Априла 2016. године обављала  је функцију помоћника председника ГО Сурчин. 

Од 21. априла 2016. године ради у ГО Чукарица у одељењу општинског 

правобранилаштва. 

Као правобранилачки помоћник  обрађује предмете из различитих области права, 

припрема извештаје анализе и обавештења и обавља друге правне послове по налогу 

правобраниоца. Учесник је више семинара. 

Према мишљењу Општинског правобраниоца Општине Чукарица, Дијана Брковић 

поседује моралне квалитете за вршење судијске функције, тако да у свему испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у 

Београду. 

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

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

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

остварила  оцену  пет. 

      Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Дијане Брковић, 

правобранилачког помоћника Општинског правобранилаштва Чукарице, за судију  Првог 

основног суда у Београду. 

 

 

26.Мирко Илић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Први основни суд у Београду.  
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Мирко Илић је рођен 30. маја 1985. године у Крушевцу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршио је 4. октобра 2009. године. Правосудни испит је положио 1. 

јула 2013. године.  

 

Приправнички стаж обавио је у Адвокатској канцеларији, Адвокатске коморе 

Чачак,  у својству приправника од 11. октобра 2010. године до 30. јуна 2013. године, где је 

након положеног правосудног испита наставио да ради до 30. новембра 2013. године. 

Правосудну академију је уписао 1. децембра 2013. године. По завршетку почетне обуке, 

положио је завршни испит 1. јула 2016. године, са коначном оценом 5.  

Учесник је великог броја семинара, саветовања и стручних усавршавања у 

организацији Правосудне академије и стекао је знања у вези са Законом о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и кривичноправне заштите малолетника. Поседује 

сертификат у вези знања о Европској конвенцији о људским правима и стандардима суда 

за људска права у Стразбуру. Аутор је научног чланка на тему ,, Принципа једнакости 

бирачког права у изборном систему  Републике Србије“, објављеног у Зборнику радова 

Правног факултета у Нишу. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Мирко Илић је 

стручан, оспособљен и достојан за обављање судијске функције и свестан 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 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирка Илића, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Првог основног суда у 

Београду. 

 

 

27. Владан Ковачевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Трећи основни суд у Београду 

 

Владан Ковачевић је рођен 28. маја 1980. године у Сарајеву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 7. априла 2006. године.  Правосудни испит је 

положио 20. децембра 2008. године. 

По завршетку факултета радио је у Окружном суду у Београду у својству волонтера у 

кривичном одељењу. Дана 13. јуна 2007. године примљен је у радни однос у Окружном 

суду у Београду, као судијски приправник, након чега је до стицања услова за полагање 

правосудног испита био на пракси у грађанском одељењу Првог општинског суда у 

Београду. Након положеног правосудног испита радио је у Окружном суду у Београду, у 

кривичном одељењу у првом степену. Од јануара 2010. године распоређен је у Виши суд у 

Београду, прво у грађанско одељење у звању судијског сарадника, а затим у звању вишег 

судијског сарадника. Помагао је судији у раду, израђивао нацрте судских одлука и 

проучавао правна питања. Од децембра месеца 2012. године распоређен је у другостепено 

грађанско веће Вишег суда у Београду. Од новембра месеца 2014. године распоређен је у 

судску праксу другостепеног грађенског одељења. Од 18. јуна 2015. године засновао је 

радни однос у Апелационом суду у Београду. До 31. децембра  2018. године радио је у 
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већу у грађанском одељењу и по налогу судије припремао реферате за судију известиоца, 

израђивао нацрте судских одлука и обављао је послове секретара већа. Од 1. јануара 2019. 

године распоређен је у грађанско одељење судске праксе где по  налогу судије разматра 

предмете који су примљени у судску праксу, проучава праксе других судова и 

међународних судских органа. За остварене резултате рада  у  2016, 2017. и 2018. години 

оцењен је оценом ,,нарочито се истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду и Опште 

седнице Врховног касационог суда, кандидат Владан Ковачевић, испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

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

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

гласник РС“, број 7/18), кандидат Владан Ковачевић је положио испит за основне судове и 

остварио оцену пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Владана Ковачевића, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Трећег основног суда у 

Београду.  

 

28. Урош Поповић, саветник у Врховном касационом суду, предлаже за избор судије за 

Трећи основни суд у Београду. 

 

 Урош Поповић је рођен 25. октобра 1986. године у Подгорици.  Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је априла 2010. године. Након окончања мастер судија, 

школске 2012/2013 године уписује докторске студије на Правном факултету Универзитета 

у Београду.  Правосудни испит је положио новембра месеца  2012. године. 

 Након завршетака студија примљен је у својству приправника-волонтера у Први 

основни суд у Београду, где је пратио суђења и израђивао нацрте судских одлука. У 

децембру месецу 2012. године примљен је у радни однос на одређено време у Први основн 

суд у Београду и распоређен је у парнично и породично одељење. Одлуком управе суда, 

поверено му је поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја у свим материјама, осим извршне и кривичне, а које задужење је обављао у 

сарадњи са судијама. Радио је и на изради нацрта одлука у материји Закона о заштити 

права на суђење у разумном року. У радни однос на неодређено време у Први основни суд 

у Београду примљен је 2015. године. Новембра месеца 2016. године преузет је у грађанско 

другостепено одељење Вишег суда у Београду, где је радио на изради нацрта одлука и 

пратио судску праксу. Почев од 1. априла 2019. године преузет је у Врховни касациони 

суд и распоређен је у грађанско одељење. За остварене резултате рада  у  2016, 2017. и 

2018. години оцењен је оценом ,,нарочито се истиче“.  Познаје рад на рачунару и говори 

енглески језик. 

Према мишљењу Опште седнице Врховног касационог суда, кандидат Урош 

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

Трећи основни суд у Београду. 

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

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

гласник РС“, број 7/18), кандидат Урош Поповић је положио испит за основне судове и 

остварио оцену пет. 
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 Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Уроша Поповића, 

саветника Врховног касационог суда, за судију Трећег основног суда у Београду.  

 

29. Јелена Ћук, саветник у Врховном касационом суду, предлаже за избор судије за Трећи 

основни суд у Београду. 

 

 Јелена Ћук је рођена 30. августа 1979. године у Земуну. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 24. јуна 2004. године. Правосудни испит је 

положила 23. априла 2008. године.  

 Приправнички стаж је почела да обавља у својству приправника-волонтера у 

Четвртом општинском суду у Београду дана 22. априла 2005. године, а потом је у истом 

суду примљена у радни однос на одређено време у трајању од три године као судијски 

приправник почев од 3. децембра 2007. године. Као приправник је израђивала нацрте 

судских одлука у кривичној, грађанској и извршном материји. Дана 16. јуна 2008. године 

примљена је у Четврти општински суд у Београду у радни однос на одређено време, а од 

26. децембра 2008. године на неодређено време. До 31. децембра 2009. године обављала је 

послове у извршном одељењу. Дана 1. јануара 2010. године распоређена је у Апелациони 

суд у Београду. До 31. марта 2019. године је била сарадник у Грађанском одељењу тога 

суда, и у већу је обављала послове секретара већа, и радила нацрте другостепених одлука 

из области грађанског и породичног права.  Именована је за члана Поткомисије за 

реализацију и бављање непосредне контроле над спровођењем мера Програма за решаање 

старих предмета у 2015. години у грађанском одељењу. Била је и члан Комисије која врши 

надзор рада виших судова са подручја Апелационог суда у Београду, у грађанској 

материји. Од јануара 2016. године распоређена је у Одељење за поступање по захтевима за 

заштиту права на суђење у разумном року, за грађанску материју, а од јуна 2016. године 

распоређена је и у Одељење судске праксе за грађанску материју са трећином радног 

времена. Од 1. априла 2019. године преузета је од стране Врховног касационог суда и 

распоређена је у Грађанско одељење. Присуствовала је многим предавањима и 

семинарима из области грађанског права, укључујући и породично право. За остварене 

резултате рада  у  2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом ,,нарочито се истиче“. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Према мишљењу Опште седнице Врховног касационог суда, кандидат Јелена Ћук, 

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

основни суд у Београду. 

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

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

гласник РС“, број 7/18), кандидат Јелена Ћук је положила испит за основне судове и 

остварила оцену пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Ћук, саветника 

Врховног касационог суда, за судију Трећег основног суда у Београду.  

 

 30.Лола Катанић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, 

предлаже за избор судије за Трећи основни суд у Београду. 
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 Лола Катанић је рођена 8. маја 1987. године у Сарајеву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 2015. године. Након тога је завршила мастер 

студије.  Маја 2014. године положила је правосудни испит. 

 Од 2012. до 2014. године била је приправник волонтер у Првом основном суду у 

Београду, у парничном одељењу, породичном, кривичном и извршном одељењу 

Израђивала је нацрте судских одлука, проучавала судску праксу и обављала друге послове 

по налогу судије.  У току 2013. године била је на једномесечној пракси у Првом основном 

тужилаштву у Београду и Вишем тужилаштву у Београду. Од 2015. године је судијски 

сарадник у Првом основном суду у Београду. Поступа у извршном и парничном одељењу. 

Израђује нацрте судских одлука, проучава судску праксу и обавља друге послове по 

налогу судије. За остварене резултате рада  у   2018. години оцењена је оценом ,,нарочито 

се истиче“. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду, седнице 

свих судија Вишег суда у Београду и Апелационог суда у Београду кандидат Лола 

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

Трећи основни суд у Београду. 

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

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

гласник РС“, број 7/18), кандидат Лола Катанић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Лоле Катанић, 

судијског помоћника у Првом основном суду у Београду, за судију Трећег основног суда у 

Београду.  

 

31. Илија Марковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

 

 Илија Марковић је рођен 21. маја 1990. године у Чачку. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 19. јуна 2013. године. Након тога је завршио мастер 

студије. Правосудни испит је положио 27. маја 2016. године. 

  Од 3. септембра 2013. године  радио је у Вишем суду у Београду, као судијски 

приправник. Током приправничког стажа био је упућен на 6 месеци у Привредни суд у 

Београду. Од 2. маја 2015. године радио је као адвокатски приправник, па све до 28. 

фебруара 2017. године наставио је да ради у статусу адвокатског приправника са 

положеним правосудним испитом. 

 Од 1. марта 2017. године запослен је као корисник почетне обуке Правосудне 

академије. У оквиру Правосудне академије прошао је обуку у Кривичном ванпретресном 

већу Трећег основног суда у Београду, парничном одељењу Другог основног суда у 

Београду, у Прекршајном суду у Београду и у Вишем јавном тужилаштву. Дана. 3. јула 

2019. године је положио завршни испит за оценом пет. Похађао је већи број семинара у 

организацији Правосудне академије, мисије ОЕБС-а, УНХЦР, Савета Европе. Познаје рад 

на рачунару и говори енглески језик. 

Према мишљењу директора Правосудне академије кандидат Илија Марковић је 

достојан, стручан и оспособљен и мотивисан за квалитетан рад који се захтева од судије и 
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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 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Илије Марковића, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Трећег основног суда у 

Београду.  

 

32. Марија Ђорђевић, судијски помоћник у Вишем  суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

 

Марија Ђорђевић је рођена 14. априла 1986. године у Суботици. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 2010. године, а 2012. године  стекла је звање матер 

правник. Правосудни испит је положила 28. јуна 2013. године. 

Од 15. новембра 2010. године до септембра 2011. године била је судијски приправник – 

волонтер у парничном одељењу Првог основног суда у Београду, где се упознавала са 

предметима у кривичном и парничном одељењу, пратила суђења и израђивала нацрте 

судских одлука. Од септембра 2011. године до 15. новембра 2012. године била је судијски 

приправник – волонтер у кривичном одељењу Првог основног суда у Беораду. Судијски 

сарадник у звању саветника у кривичном одељењу Првог основног суда у Београду је била 

од 12. јула 2013. године до 31. децембра 2013. године. Судијски помоћник у звању 

саветника у првостепеном кривичном одељењу Вишег суда у Београду је била од 22. 

јануара 2014. године до 6. марта 2017. године. Од 6. марта 2017. године је судијски 

помоћник – виши стручни сарадник у звању самосталног саветника у кривичном 

ванпретресном већу Вишег суда у Београду.   Као судијски помоћник израђује нацрте 

судских одлука, проучава правне питања, судску пракрсу, припрема реферате за судију 

известиоца у предметима који су у фази испитивања оптужнице и обавља друге послове 

по налогу судије. За остварене резултате рада у 2017. години оцењене је оценом 

,,нарочито се истиче“. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

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

судија  Апелационог суда у Београду кандидат Марија Ђорђевић, испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

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

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

гласник РС“, број 7/18), кандидат Марија Ђорђевић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Ђорђевић, 

судијског помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Трећег основног суда у 

Београду.  

 

33. Растко Мушић, судијски помоћник у Вишем  суду у Београду, предлаже за избор 

судије за Трећи основни суд у Београду. 

 

Растко Мушић је рођен 16. јануара 1978. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду је завршио 2006. године. Правосудни испит је положио 23. 

децембра 2009. године. 
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Као приправник је радио у Четвртом општинском суду у Београду у периоду од 

2007. до 2009. године и то у парничном, кривичном и извршном одељењу. Као судијски 

помоћник радио је у Првом основном суду у Београду, од 2010. до 2013. године и то у 

одељењу за породичне спорове, као и извршном одељењу. Обављао је и послове судске 

управе. Од 2014. године до септембра 2016. године, као судијски помоћник радио је у 

Трећем основном суду у одељењу за породичне спорове. Од јануара до фебруара 2017. 

године радио је у извршном одељењу Трећег основног суда у Београду, а почев од 

фебруара 2017. године у парничном одељењу и одељењу радних спорова. Од јануара 2019. 

године је судијски помоћник у Вишем суду у Београду у другостепеном грађанском 

одељењу. Похађао је семинаре из области породичних спорова, заштите од насиља у 

породици, из парничне материје, о доступности информацијама од јавног значаја и о 

примени Закона о заштити узбуњивача. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години 

добио је оцену ,,нарочито се истиче“.  Говори енглески језик. 

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

судија Апелационог суда у Београду кандидат Растко Мушић, испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

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

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

гласник РС“, број 7/18), кандидат Растко Мушић је положио испит за основне судове и 

остварио оцену пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Растка Мушића 

судијског помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Трећег основног суда у 

Београду.  

 

34. Никола Рибаћ, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

 

Никола Рибаћ је рођен 21. маја 1984. године у Приштини. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 22.октобра 2008. године. Правосудни 

испит је положио 31. маја 2011. године. 

Приправнички стаж је започео у Четвртом општинском суду у Београду, а касније 

наставио у Првом основном суду у Београду. Након положеног правосудног испита 

наставио је да ради у Првом основном суду у Београду у својству судијског сарадника, где 

је радио у кривичној материји. Дана 4. јула 2011. године прешао је у Виши суд у Београду, 

у ком суду је радио све до 31.01.2016. године, где је био распоређен у почетку у 

првостепено грађанско одељење, а касније и у другостепено одељење тог суда. Дана 

1.фебруара 2016. године засновао је радни однос у Апелационом суду у Београду, где се и 

сада налази. Распоређен је у II веће Грађанског одељења Апелационог суда у Београду, где 

израђује  нацрте судских одлука, проучава правна питања у вези са радом судија у 

појединим предметима и обавља друге послове под надзором судије.  

За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”.  

Познаје рад на рачунару и има активно знање енглеског језика. 
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Поседује сертификат о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача и 

сертификат о завршеној обуци за поступање у предметима по Закону о медијима.  

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду,  кандидат Никола  

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

основног суда у Београду. 

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Николе Рибаћа, судијског 

помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Трећег основног суда у Београду.  

 

35. Тодор Брајовић, судијски помоћник Апелационог суда у Београду, предлаже за 

избор судије за Трећи основи суд у Београду. 

 

 Тодор Брајовић је рођен 4. октобра 1988. године у Крагујевцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 23. јуна 2011. године. 

Правосудни испите је положио 27. јуна 2014. године. 

 Приправнички стаж је обавио у Првом основном суду у Београду у периоду од 

новембра 2011. до новембра 2013. године. Од октобра 2014. до фебруара 2015. године, је 

радио у Јавнобележничкој канцеларији, где је припремао и састављао исправе, саопштење 

изјава, оверу потписа, рукописа и других јавнобележничких послова поверених од стране 

јавног бележника. Од марта 2015. до новембра 2016. године био је судијски помоћник  у 

Вишем суду у Београду, у звању судијског сарадника и радио нацрте судских одлука, 

проучавао правна питања, судске праксе и правне литературе, израђивао нацрте правних 

схватања и обављао друге послове одређене законом и Судским пословником. Од 

новембра 2016. године је судијски помоћник , виши судијски сарадник Апелационог суда 

у Београду. Распоређен је на рад у другостепено грађанско одељење и израђује нацрте 

судских одлука, припрема предмете за судију известиоца и обавља друге поверене 

послове под надзором судије.  

 За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”.  

Познаје рад на рачунару и има активно знање енглеског језика и француског језика. 

Похађао је многе семинаре и радионице о чему поседује сертификате.  

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

Врховног касационог суда,  кандидат Тодор Брајовић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Трећег основног суда у Београду. 

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тодора Брајовића судијског 

помоћника у Апелационом  суду у Београду, за судију Трећег основног суда у Београду.  
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36. Данка Спаић, судијски помоћник Апелационог суда у Београду, предлаже за 

избор за судију Трећег основног суда у Београду.  

 

 Данка Спаић је рођена 29. августа 1986. године у Мостару. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду новембра месеца 2009. 

године. Правосудни испит је положила 26. априла 2013. године. 

 Приправнички стаж је обавила у периоду од јула месеца 2010. године па до априла 

2013. године у Првом оновном суду у Београду. Након положеног правосудног испита у 

мају 2013. године, наставила је да ради  у истом суду у својству судијског сарадника. У 

том суду  радила је у парничној, кривичној и извршној материји. Јуна месеца 2015. године, 

прешла је у Виши суд у Београду, где је прво била распоређена у судску управу Вишег 

суда у Београду, потом у првостепено грађанско одељење, а након тога и у другостепено 

грађанско одељење, где је радила на изради судских одлука. Априла месеца 2019. године 

наставила је свој рад у Апелационом суду у Београду,  и распоређена на рад у грађанско 

одељење тог суда.  

 За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”.  

Познаје рад на рачунару,  енглески и немачки језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду,  кандидат Данка 

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

основног суда у Београду. 

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Данке Спаић судијског 

помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Трећег основног суда у Београду.  

 

 

37. Наташа Јовановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

 Наташа Јовановић је рођена 10. маја 1985. године у Новој Вароши. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 20. марта 2009. године. 

Правосудни испит је положила 28. децембра 2011. године. 

 Приправнички стаж је обавила прво у Адвокатској канцеларији, у својству 

адвокатског приправника у периоду од јула 2009. до јуна 2010. године, од јула 2010. до 

априла 2011. године у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, као тужилачки 

приправник-волонтер, а од 18. априла 2011. године до 28. децембра 2011. године била је 

судијски приправник у Првом основном суду у Београду. Судијски приправник са 

положеним правосудним испитом је била у истом суду све до 30. јуна 2013. године, када је 

наставила да ради у том суду у својству судијског сарадника у звању саветника, и 

распоређена је на рад у парничној материји. Радила је   на пословима израде нацрта 

судских одлука у парничној материји,  проучавала је правна питања у вези са радом 

судија,  учествовала у раду писања билтена Одељења судске праксе парничног одељења 



29 

 

Првог основног суда. Од 1. фебруара 2015. године је корисник почетне обуке на 

Правосудној академији. Завршни испит на Правосудној академији положила је 6. јула 

2017. године са коначном оценом пет. Након завршног програма почетне обуке и 

положеног завршног испита распоређена је од 1. јануара 2018. године у Грађанско 

одељење Апелационог суда у Београду. 

 Похађала је многе семинаре и радионице. 

 Познаје рад на рачунару. Познаје енглески и руски језик. 

Према мишљењу директора Правосудне академије,  кандидат Наташа Јовановић 

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

основног суда у Београду. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Наташе Јовановић, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији, за судију Трећег основног суда у Београду.  

 

38. Милош Петровић, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду, 

предлаже за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

 Милош Петровић је рођен 31. јула 1980. године у Београду. Основне студије на 

Правном факултету Универзитата у Београду завршио је 10. априла 2006. године. 

Правосудни испит је положио 29. марта 2013. године.  

 Приправнички стаж је обавио у периоду од 1. септембра 2006. до 1. марта 2011. 

године у адвокатској канцеларији. Дана 13. јуна 2011. године засновао је радни однос у 

Првом основном суду у Београду, где је након положеног правосудног испита радио у 

својству  судијског помоћника у Одељењу за извршење кривичних санкција Првог 

основног суда у Београду све до 31. децемба. Од 1. јануара 2014. године је наставио да 

ради у својству судијског помоћника у Трећем основном суду у Београду у Одељењу за 

извршење кривичних санкција. У одељењу за извршење кривичних санкција ради на 

изради нацрта одлука  по молбама осуђених лица за одлагање почетка издржавања казне 

затвора, ради на издавању налога за довођење полицијским станицама и издавању 

потерница и комуницира са судовима и казнено поправним заводима.  

 За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Трећег основног суда у Београду, Вишег суда у 

Београду и Апелационог суда у Београду,  кандидат Милош Петровић  испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Трећег основног суда у 

Београду. 

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

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

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

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милоша Петровића судијског 

помоћника у Трећем основном суду у Београду, за судију Трећег основног суда у 

Београду.  
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39. Татјана Алексић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за избор 

за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

 Татјана Алексић је рођена 31. јула 1983. године у Београду. Основне студије на 

Правном факултету Универзитета у Београду завршила је  новембра 2006. године. 

Правосудни испит је положила 20. маја 2009. године. Приправнички стаж је обавила у 

адвокатској канцеларији у периоду од фебруара 2007. до маја 2009. године. Након  

положеног правосудног испита од децембра  2009. године  до фебруара 2011. године била 

је адвокат. Од фебруара 2011. године засновала је радни однос у Првом основном суду у 

Београду на радном месту судијског сарадника а од јула 2013. године  радила је у том суду 

у својству вишег судијског сарадника. Од септембра 2014. године ради у Вишем суду у 

Београду на радном месту  вишег судијског сарадника у првостепеном Грађанском 

одељењу. Од фебруара до октобра  2016. године радила је у Судској управи. Након тога од 

октобра 2016. године до јула 2019. године била је распоређена у другосепено грађанско 

одељења  и од јула 2019. године је сарадник Судске управе и Судске праксе дургостепеног 

грађанског одељења.  

 За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”.  

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

Београду,  кандидат Татјана Алексић  испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Трећег основног суда у Београду. 

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

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

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

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Татјане Алексић, судијског 

помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Трећег основног суда у Београду.  

 

40.  Жељко Жиловић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за 

избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

 Жељко Жиловић је рођен 30. августа 1981. године у Ужицу. Основне студије на 

Правном факултету Универзитета у Београду завршио је 2007. године. Правосудни испит 

је положио 24. јуна 2011. године.  

 Приправнички стаж је започео 16. септемба 2008. године  у адвокатској 

канцеларији где је радио у својству адвокатског приправника до 13. сптембра  2009. 

године.  Од 14. септембра 2009. до 31. децембра 2009. године био је приправник волонтер 

у Петом општинском суду у Београду, а од 1. јануара 2010. до 12. априла 2011. године,  

радио је као приправник волонтер у Првом основном суду у Београду, у кривичном 

одељењу. Након положеног правосудног испита од 12. јула 2011. године па до 20. 

новембра 2014. године,  наставио је са радом у том суду у својству  судијског сарадника у 

кривичном ванпретресном већу. Од 21. новембра 2014. године ради у Вишем суду у 

Београду, у својству вишег судијског сарадика, где је прво био распоређен  у кривично 

ванпретресно веће, а почев од 15. новембра 2016. године  је распоређен на рад у Посебно 
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одељење за организовани криминал и ратне злочине Вишег суда у Београду,  где ради у 

звању  вишег судијског сарадника, самосталног саветника. 

 За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”. Познаје рад на рачунару. Познаје енглески језик. 

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

Београду,  кандидат Жељко Жиловић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Трећег основног суда у Београду. 

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

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

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

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Жељка Жиловића 

судијског помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Трећег основног суда у 

Београду.  

41. Дејан Илић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Лебану. 

 

  Дејан Илић je рођен 15. децембра 1976. године у Лесковцу.  Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Нишу 21. марта 2006. године. Правосудни испит 

је положио  23. септембра 2009. године.  

Приправнички стаж од 1. јуна 2006. године до 1. јуна 2009. године обавио је у 

Трговинском суду у Лесковцу. Као судијски приправник радио је у парничном, извршном 

у одељењима за привредне преступе, стечајном одељењу као и на пословима у пријемном 

одељењу, судској писарници и судском архиву. По положеном правосудном испиту од 2. 

августа 2010. године  до 2. августа 2011. године, заснива радни однос на одређено време у 

звању судијског помоћника у Основном суду у Лесковцу.  Од 3. августа 2011. године, 

заснива радни однос на неодређено време у том суду у звању вишег судијског сарадника – 

самостални саветник и ради на пословима израда нацрта судских одлука у ванпарничној 

материји, материји радних спорова и материји опште парнице,  на пословима поступања 

по притужбама,  као и помоћ судијама у разматрању правних питања.  

       Познаје рад на рачунару, служи се руским језиком. 

       Учесник је бројних програма обука, семинара и едукација за које поседује 

сертификате. 

За остварене резултате рада у 2016,  2017. и 2018. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лесковцу које мишљење 

матичног суда прихвата  Виши суда у Лесковцу и Апелациони суд у Нишу, кандидат 

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

Основног суда у Лебану. 

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

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 
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РС”, брoj 65/19), кандидат Дејан Илић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Дејана Илића, судијског 

помоћника у Основном  суду у Лесковцу, за судију Основног суда у Лебану. 

42. Марија Јовић, судијски помоћник у Вишем суду у Лесковцу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Лебану. 

 

  Марија Јовић je рођена 6. јула  1980. године у Лесковцу.  Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Београду 5. октобра 2006. године. Правосудни 

испит је положила  31. марта 2010. године.  

По положеном правосудном испиту од 20. маја 2010. године до 1. марта 2011. године 

обављала је послове судијског помоћника на одређено време  у Вишем суду у Лесковцу. 

Од 1. децембра 2011. године засновала је радни однос на неодређено на пословима 

судијског сарадника, а од 2016. године стекла је звање виши судијски помоћник- 

самостални саветник у Вишем суду у Лесковцу. Обавља послове у грађанском одељењу 

где ради нацрте одлука из надлежности првостепених и другостепених грађанских већа, 

нацрте одлука по захтевима за рехабилитацију, као и нацрте одлука у предметима по 

приговору за суђење у разумном року.  

       Познаје рад на рачунару, говори енглески језик. 

       Учесник је бројних програма обука, семинара и едукација за које поседује 

сертификате. 

За остварене резултате рада у 2016,  2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче.  

Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Лесковцу које мишљење матичног 

суда прихвата и Апелациони суд у Нишу, кандидат Марија Јовић испуњава све услове 

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

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

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

РС”, брoj 65/19), кандидат Марија Јовић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Јовић, судијског 

помоћника у Вишем суду у Лесковцу, за судију Основног суда у Лебану. 

43. Александар Стојановић, секретар Скупштине општине Лебане, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Лебану. 

 

  Александар Стојановић je рођен 11. јуна 1986. године у Лесковцу.  Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 22. марта 2012. године. 

Правосудни испит је положио  29. априла 2015. године.  
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Приправнички стаж од 1. јануара 2013. године до 1. октобра 2015. године обавио је у 

Државном правобранилаштву Одељењу у Лесковцу. Након положеног правосудног 

испита обављао је послове волонтера на правним пословима млађег правобранилачког 

помоћника.  Од 1. јуна 2015. године до 31. јула 2015. године радио је као волонтер послове 

тужилачког помоћника у Основном јавном тужилаштву у Лебану. Од 6. новембра 2015. 

године ради као општински јавни правобранилац, а од 30. маја 2016. године обавља 

функцију секретара општине Лебане.   

Мишљење председника Општине Лебане је да је кандидат Александар Стојановић 

стручан, оспособљен и достојан за избор судије, те да би исту функцију обавља савесно, 

стручно, непристрасно и независно и у сваком теренутку достојанствено, те  испуњава све 

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

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

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

РС”, брoj 65/19), кандидат Александар Стојановић је положио испит за основне судове и 

остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александра Стојановића, 

секретара Скупштине општине Лебане, за судију Основног суда у Лебану. 

 

44. Александра Стаменковић  Цветановић, судијски помоћник у Основном суду у 

Лебану, предлаже за избор судије за Основни суд у Лебану. 

 

  Александра Стаменковић Цветановић je рођена 23. августа 1989. године у 

Лесковцу.  Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 22. 

априла 2013. године. Правосудни испит је положила  28. априла 2016. године.  

Од 20. маја 2013. године до 19. маја 2014. године радила је као приправник у Општини 

Лебане. Од 4. маја 2016. године до 6. септембра 2017. године ради као судијски помоћник 

- волонтер у Основном суду у Лебану. Од 7. септембра 2017. године до 8. новембра 2018. 

године ради као судијски помоћник на одређено време  у Основном суду у Лебану на 

пословима потпарола суда у судској управи.  Од 9. новембра 2018. године заснива радни 

однос на неодређено време у звању судијског помоћника на пословима потпарола 

Основног суда у Лебану. 

       Познаје рад на рачунару. 

       Учесник је бројних програма обука, семинара и едукација за које поседује 

сертификате. 

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

истиче.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лебану које мишљење 

матичног суда подржава и Виши суд у Лесковцу као и  Апелациони суд у Нишу  кандидат 

Александра Стаменковић Цетановић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Лебану. 
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На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

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

РС”, брoj 65/19), кандидат Александра Стаменковић Цветановић је положила испит за 

основне судове и остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. јануара 2020. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александре Стаменковић 

Цветановић, судијског помоћника у Основном суду у Лебану, за судију Основног суда у 

Лебану. 

 

 

 

 

 


