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П Р Е Д Л ОГ 

 

 

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

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

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

47/17), 

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној ________________ 

2018. године, донела је 

 

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  

Привредни суд у Београду: 

 

1. Дукић Ана, судијски помоћник у Врховном касационом суду, 

2. Меденица Марија, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

3. Јањић Марјана, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

4. Гитарић Мирјана, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

5. Кулић Јована, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду,  

6. Спирић Милош, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

7. Спасић Данијела, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, 

8. Мићовић (рођ. Поповић) Соња, корисник почетне обуке на Правосудној академији,  

9. Масловара Душка, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, 

10. Ана Живковић, судијски помоћник у Привредном суду у Београду. 

 

 

II 

 

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

Привредни суд у Ваљеву: 

 

1. Алексић Ана, судијски помоћник у Привредном суду у Ваљеву. 

 

III 

 

 

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

Привредни суд у Зрењанину: 

 

1. Бајић Урошевић Јелена, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду.   
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IV 

 

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

Привредни суд у Крагујевцу: 

 

1. Милосављевић Саша, судијски помоћник у Привредном суду у Крагујевцу, 

2. Вујанац Јелена, судијски помоћник у Основном суду у Јагодини. 

 

 

 

V 

 

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

суд у Краљеву: 

 

1. Радовановић Иван, судијски помоћник у Привредном суду у Краљеву. 

 

 

VI 

 

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

Привредни суд у Лесковцу: 

 

1. Момчиловић Тијана, судијски помоћник у Привредном суду у Лесковцу, 

2. Алексић Милица, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, 

3. Цветковић Срђан, судијски помоћник у Привредном суду у Лесковцу. 

 

VII 

 

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

суд у Нишу: 

 

1. Воларевић Нинослав, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

 

 

VIII 

 

 

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

Привредни суд у Пожаревцу: 

 

1. Стојилковић Срђан,  судијски помоћник у Привредном суду у Пожаревцу, 

2. Хенц Јованка, судијски помоћник у Привредном суду у Пожаревцу. 

 

IX 

 

 

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

Привредни суд у Сомбору: 

 

1. Маркезић Мелинда,  судијски помоћник у Привредном суду у Сомбору. 
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X 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

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

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

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

6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16,  24/17, 31/17 54/17, 10/18 и 14/18), Високи савет судства 

је  у ,,Службеном гласнику РС“, број  14/18 од 23. фебруара 2018. године  огласио избор 

осам судија за Привредни суд у Београду, једног судије за Привредни суд у Ваљеву, једног 

судије за Привредни суд у Зрењанину, две судије за Привредни суд у Крагујевцу, једног 

судије за Привредни суд у Краљеву, четири судије за Привредни суд у Лесковцу, једног 

судије за Привредни суд у Нишу, једног судије за Привредни суд у Новом Саду, две судије 

за Привредни суд у Пожаревцу и једног судије за Привредни суд у Сомбору.  

 На оглас за избор судија за Привредни суд у Београду пријаве је поднело 110 

кандидата, за Привредни суд у Ваљеву пријаве је поднело 11 кандидата, за Привредни суд 

у Зрењанину пријаве је поднело 18 кандидата, за Привредни суд у Крагујевцу пријаве је 

поднело 18 кандидата, за Привредни суд у Краљеву пријаве је поднело 11 кандидата, за 

Привредни суд у Лесковцу пријаве је поднело 29 кандидата, за Привредни суд у Нишу 

пријаве је поднело 19 кандидата, за Привредни суд у Пожаревцу пријаве је поднело 22 

кандидата и за Привредни суд у Сомбору пријаве је поднело 16 кандидата. 

Високи савет судства  је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Привредни суд у Београду,  Привредни суд у Ваљеву, Привредни суд у Зрењанину, 

Привредни суд у Крагујевцу, Привредни суд у Краљеву, Привредни суд у Лесковцу, 

Привредни суд у Нишу, Привредни суд у Новом Саду, Привредни суд у Пожаревцу и 

Привредни суд у Сомбору утврдио на основу одредаба Закона о судијама, Правилника о 

критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор 

судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за 

предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, брoj 94/16) и 

Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 

7/18).  

Високи савет судства је на седници одржаној 13. фебруара 2018. године, донео 

одлуку о образовању Комисије Високог савета судства за избор судија за Управни суд, 

привредне судове, апелационе судове и више судове.   

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

за наведене привредне судове и утврдила њихову  благовременост, дозвољеност и 

потпуност. 

У складу са одредбама  члана 44. Правилника о критеријумима, мерилима, поступку 

и органима за вредновање рада судија и председника судова (,,Службени гласник РС“, бр. 

81/14, 142/14, 41/15 и 7/16), Високи савет судства је на седници одржаној 20. априла 2018. 

године донео одлуку о ванредном вредновању кандидата из реда судија који су поднели 

пријаву на оглас за избор судије за привредне судове.  

Комисија Високог савета судства је за кандидате из реда судија прибавила оцену 

рада од комисија за спровођење поступка вредновања и утврђивања оцене рада судија и 

председника судова и сачинила  је претходну листу кандидата из реда судија, која је 

објављена на интернет страници Високог савета. Претходна листа кандидата из реда 

судија је достављена  Високом савету судства. 

 Дана 10. маја   2018. године  спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, а који су поднели пријаву за избор за привредне судове. Комисија Високог 

савета судства је обавила и разговор са кандидатима  за судије који се први пут бирају и   

утврдила је  листу кандидата, која је обављена на интернет страници Високог савета 

судства. Комплетан материјал са испита Комисија Високог савета судства је доставила 

Високом савету судства. 
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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. 

 Високи савет судства је за Привредни суд у Београду  огласио избор  осам судија. 

Имајући у виду оптерећеност Привредног суда у Београду, те како је по Одлуци о броју 

судија у судовима упражњено 12 судијских места, као и да је пријаву на оглас поднео већи 

број кандидата који су на испиту остварили оцену пет, Високи савет судства је одлучио да 

Народној скупштини предложи десет кандидата за избор за судије за Привредни суд у 

Београду. 

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 6. јула 2018. године, утврдио је 

Предлог одлуке за избор судија и предложио Народној скупштини Републике Србије 

избор 22  кандидата, тако што се: 

 

1.  Дукић Ана, судијски помоћник у Врховном касационом суду, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Београду 

 

Ана Дукић је рођена 18. фебруара 1973. године у Београду. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Београду 17. јуна 1998. године, након чега је, ради 

стручног оспособљавања и стицања услова за полагање правосудног испита, засновала 

радни однос као судијски приправник у Привредном суду у Београду у трајању од две 

године, од 3. априла 2000. године до 3. априла 2002. Правосудни испит је положила 5. 

јула 2002. године, након чега је закључила уговор о волонтерском раду у Трговинском 

суду у Београду, да би од 15. јула 2002. године била примљена у радни однос на радно 

место судијског помоћника, у звању судијског сарадника у парничном одељењу и 

одељењу судске праксе до 31. августа 2004. године, а од 1. септембра 2004. године до 31. 

октобра 2007. године на радно место судијског помоћника, у звању вишег судијског 

сарадника. Након тога, 1. новембра 2007. године прелази у Виши трговински, односно 

Привредни апелациони суд, на радно место судијског саветника у парничном одељењу, 

све до 30. септембра 2016. године. Почев од 1. октобра 2016. године прелази у Врховни 

касациони суд као судски саветник у привредном већу, где и данас ради. За остварене 

резултате рада за   2016.  и 2017. годину оцењена је оценом „нарочито се истиче“. Познаје 

рад на рачунару и говори енглески језик.  

Према мишљењу Опште седнице Врховног касационог суда, кандидат Ана Дукић 

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

суда у Београду. 

Кандидат Ана Дукић је 10 маја 2018. године полагала испит за привредне судове и 

остварила је оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Дукић, судијског помоћника 

у Врховном касационом суду, за судију Привредног суда у Београду. 

 

2. Марија Меденица, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Београду 

 

Меденица Марија је рођена 4. новембра 1976. године у Београду. Основне студије уписала 

је на Правном факултету Универзитета у Београду, 1. октобра 1995. године, а дипломирала 

је 4. фебруара 2000. године, са општим успехом 9,00. Након завршеног факултета започела 
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је приправнички стаж у Трговинском суду у Београду, где је као судијски приправник 

радила у периоду од 03. априла 2000. године до 03. априла 2002. године, у парничном, као 

и у ванпарничном одељењу суда. Правосудни испит положила је 9. маја 2002. године. 

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

помоћника у Трговинском суду у Београду, у периоду од 2002. године  до 2006. године. 

Почев од 2006. године до 31.12.2009. године била је у радном односу у Вишем 

трговинском суду у Београду, на радном месту судијског помоћника, при чему је била 

распоређена на рад у Парничном одељењу. Од 01.01.2010. године, Меденица Марија 

радила је на радном месту судијског помоћника у Привредном апелационом суду, где је у 

периоду од 2013. године до 2017. године била распоређена на рад у Одељење судске 

праксе. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда, Меденица Марија, 

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

суда у Београду. 

Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања. Познаје рад на рачунару и говори 

енглески језик. 

Кандидат Меденица Марија је 10. маја 2018 . године полагала  испит за привредне судове 

и остварила је оцену пет.  

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор  Марије Меденице, судијског 

помоћника у Привредном апелационом суду, за судију Привредног суда у Београду. 

 

3.  Јањић Марјана, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

предлаже за избор судије за  Привредни суд у Београду 

 

 Јањић Марјана је рођена 4. јануара 1972. године у Приштини. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 26. августа 1997. године. Након 

завршеног факултета, у периоду од августа 1997. до марта 1998. године, радила је као 

адвокатски приправник. Приправнички стаж је обавила у Привредном суду у Београду, у 

периоду од 30. марта 1998. године до 31. новембра 2000. године. Правосудни испит је 

положила 28. септембра 2000. године, након чега заснива радни однос у Привредном суду 

у Београду, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. У овом 

суду је радила у периоду од 1. децембра 2000. године до 11. маја 2005. године. Од 12. маја 

2005. године до 1. марта 2006. године радила је  као судијски помоћник, у звању вишег 

судијског сарадника у  Вишем трговинском суду у Београду. Од 1. марта 2006. године до 

31. децембра 2009. године радила је  у Вишем трговинском суду као судски саветник, у 

одељењу судске праксе и обављала је следеће послове:  припрема материјала, предлога 

одговора и организација Саветовања трговинских судова Србије; припрема материјала и 

организације Прве презентације трговинског правосуђа на манифестацији  ,,Career day“ на 

Правном факултету у Београду; учествовање у изради ,,Регистра сентенца судских одлука 

Вишег трговинског суда“. Од 1. јануара 2010. године је виши саветник и портпарол суда 

у Привредном апелационом суду у коме обавља следеће послове: припрема материјала и 

организација свих саветовања и семинара у Републици Србији из области привредног 

права у организацији Привредног апелационог суда (Саветовања привредних судова 

Републике Србије), судски саветник председника суда у вези са обављањем послова 

организације судске управе и поступање по захтевима тражиоца информација од јавног 

значаја. За остварене резултате рада за 2015, 2016. и 2017. годину оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”.  

Посредник је за решавања спорова мирним путем од августа 2015. године (уписана је у 

Регистар посредника Министарства правде),  члан Радне групе Министарства правде РС 

за спровођење посредовања, кооридинатор – сарадник Одељења за посредовање у 
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Привредном апелационом суду, секретар Националне секције ,,Gemma“ – Међународног 

удружења судија медијатора. 

 Поседује следеће сертификате: Специјалистичка академија – Центар за безбедносне 

студије ,,Етика за јавне службенике“ (јануар-јун 2013. године) и основна обука за 

посреднике- јун 2015. године (Центар за решавање конфликата, Београд). 

Објавила је следеће радове: Аутор правне базе ,,Paragraf lex“  од септембра 2005. године; 

Упоредна анализа старог и новог Закона о парничном поступку, март 2005. године; 

Поступак оснивања и регистрације фондова, фондација и задужбина (,,Параграф“); 

Оснивање приватне болнице (,,Параграф“); Коаутор – Коментар Закона о парничном 

поступку –приручник за примену Закона о парничном поступку,  фебруар, 2012. године - 

,,Параграф“ – израда модела за практичну примену закона; Противтужба-појам и врсте 

(,,Параграф“, новембар 2012. године; Часопис ,,Првни инструктор“ март 2013. године). У 

периоду од маја 2005. године до данас објавила је  више стотина сентенци из самостално 

израђених нацрта судских одлука, које су објављене у Билтенима и електронској бази 

судске праке (сада ,,Paragraf lex“).   

Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда,  кандидат  Јањић  

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

Привредног суда у Београду. 

Учесник је више семинара, обука и стручног усавршавања. Поседује сертификат о 

стручном усавршавању судијских помоћника и судијских приправника у организацији 

Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање, као и сертификат о стручном 

усавршавању судија и судских саветника. Аутор је више радова. Познаје рад на рачунару 

и говори енглески језик. 

Кандидат  Јањић Марјана је 10. маја 2018. године полагала  испит за привредне судове и 

остварила је оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор  Јањић Марјане, судијског 

помоћника у Привредном апелационом суду, за судију Привредног суда у Београду. 

 

 

4. Гитарић Мирјана, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Београду 

 

 Гитарић Мирјана је рођена 14. августа 1972. године у Ужицу. Основне студије је завршила 

на Правном факултету Универзитета у Београду 1. октобра 1996. године. Након завршеног 

факултета започела је приправнички стаж 1. августа 1997. године као судијски приправник 

- волонтер у Трећем општинском суду у Београду, да би 19. децембра 1997. године 

засновала радни однос у истом суду као судијски приправник. Правосудни испит је 

положила 29. септембра 1999. године, након чега је као судијски помоћник радила у 

Грађанскомм одељењу Трећег општинског суда у Београду на изради судских одлука , а 

потом у Кривичном одељењу судске праксе, све до 28. фебруара 2001. године, од када је 

наставила са радом у Првом општинскоом суду у Београду. У овом суду је радила у 

истражном одељењу као виши судијски сарадник, све до октобра 2003. године, када је 

прешла у Грађанско одељење, где је радила на изради судских одлука, све до јуна 2004. 

године. Од јуна 2004. године је распоређена у Кривично одељење за малолетнике, где је 

водила самостални реферат, све до 1. јануара 2006. године. Од 1. јануара до 10. јула 2006. 

године радила је у Специјализованом одељењу за породичне односе. Од 10. јула 2006. 

године је запослена у Привредном апелационом суду на радном месту вишег саветника. 

За остварене резултате рада за 2015, 2016. и 2017. годину оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда  кандидат Гитарић 

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

Привредног суда у Београду. 
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 Гитарић Мирјана, у организацији Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање, 

успешно је завршила обуку намењену судијама привредних судова. Завршила је курс за 

људска права у оквиру Београдског центра за људска права, као и семинар о судовима 

Европске уније.  

 Објавила је  радове: Аутор Правне базе ,,Paragraf lex“;  Коаутор – Коментар Закона о 

парничном поступку-приручник за примену Закона о парничном поступку“, фебруар,  

2012. године - ,,Параграф“-израда модела за практичну примену закона. Објавила је  више 

стотина  сентенци из самостално израђених нацрта судских одлука, које су објављене у 

Билтенима и електронској бази судске праксе (сада ,,Paragraf lex“). 

Познаје рад на рачунару и говори руски језик. 

Кандидат  Гитарић Мирјана је 10. маја 2018. године полагала испит за привредне судове и 

остварила је оцену пет.   

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Гитарић Мирјане, судијског 

помоћника у Привредном апелационом суду, за судију Привредног суда у Београду. 

 

5.   Кулић Јована, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Београду 

 

Кулић Јована  је рођена 2. јула 1979. године у Лесковцу. Дипломирала је 19. новембра 

2004. године на Правном факултету Универзитета у Београду, са општим успехом 8,03. 

Након завршеног факултета започела је приправнички стаж у Трговинском суду у 

Београду, где је као судијски приправник - волонтер радила у периоду од 6. децембра 2004. 

године до 5. децембра 2006. године. Правосудни испит положила је 26. фебруара 2007. 

године. После положеног правосудног испита засновала је радни однос на одређено време, 

у Трговинском суду у Београду, на радном месту судијског помоћника, почев од 1. марта 

2007.  године до 21. децембра 2008. године. У истом суду засновала је радни однос на 

неодређено време као судијски помоћник, у звању судијског сарадника почев од 22. 

децембра 2008. године, где је била распоређена у Парничном одељењу и Одељењу за 

привредне преступе. Од 01. јанура 2010. године до 14. марта 2010. године била је 

запослена као судијски помоћник на неодређено време у Привредном суду у Београду, а 

почев од 15. марта 2010. године запослена је као судијски помоћник у Апелационом суду 

у Београду у другостепеном грађанском одељењу. Такође, обављала је послове секретара 

судског већа и била је члан Комисије за надзор над радом основних и виших судова са 

подручја Апелационог суда у Београду. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 

Према мишљењу Опште седнице Врховног касационог суда и седнице свих судија 

Апелационог суда у Београду, Кулић Јована, испуњава све услове који су прописани  

Законом о судијама, за избор судије Привредног суда у Београду. 

Учесник је многобројних семинара из области грађанског и привредног права. Познаје рад 

на рачунару и говори енглески и руски језик. 

Кандидат Кулић Јована је 10. маја 2018. године полагала испит за привредне судове и 

остварила је оцену пет.   

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Кулић Јоване, судијског 

помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Привредног суда у Београду. 

 

6.   Милош Спирић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже 

за избор судије за Привредни суд у Београду 

 

Спирић Милош рођен је  26. маја 1983. године у Београду. Основне студије уписао је на 

Правном факултету Универзитета у Београду, а дипломирао је 18. јануара 2008. године, са 

општим успехом 9,55. Завршио је постдипломске студије на енглеском језику на Правном 
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факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9,40. Докторанд је на Правном 

факултету Универзитета у Београду, пословноправни смер. Од 26. новембра до 13. 

децембра 2010. године радио је као адвокатски приправник. Правосудни испит положио 

је 25. новембра 2010. године. 

После положеног правосудног испита заснивао је радни однос на одређено време у 

Привредном суду у Београду, као судијски помоћник почев од 14. децембра 2010.  године 

до 24. марта 2014. године. Затим, од 25. марта 2014. године до 3. јануара 2016. године био 

је запослен као судијски помоћник на неодређено време у Привредном суду у Београду, а 

од 4. јануара 2016. године као судијски помоћник у Апелационом суду у Београду. За 

остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се 

истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, Спирић Милош, 

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

суда у Београду. 

Имао је бројна излагања и предавања у оквиру међународних скупова правника, као што 

су “Анализа случајева допинга“, “Дигитална технологија и ауторско право – перспектива 

и проблеми“, “Ауторска дела настала на основу уговора о наруџбини ауторског дела и 

ауторска дела настала у радном односу са освртом на судску праксу“ и друга. 

Учествовао је на бројним саветовањима правника и едукацијама организованим од стране 

Правосудног центра.  

Познаје рад на рачунару и говори енглески и италијански језик. 

Кандидат Спирић Милош је 10. маја 2018.  године полагао  испит за привредне судове и 

остварио је оцену пет.  

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Спирић Милоша, судијског 

помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Привредног суда у Београду 

 

7.  Данијела Спасић, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, предлаже 

за избор судије за Привредни суд у Београду 

 

 Данијела Спасић је рођена 7. марта 1979. године у Београду.  Правни факултет је 

завршила 2007. године, са општим успехом 8,52. Након завршеног факултета започела је 

приправнички стаж у Трговинском суду у Београду, где је као судијски приправник радила 

у периоду од маја 2008. до маја 2010. године. Од јула 2010. године  до марта 2011.  године 

радила је као адвокатски приправник. Правосудни испит положила је 29. марта 2011. 

године. Почев од 01. априла 2011. године  до 18. јуна 2012. године радила је као 

дипломирани правник у Министарству животне средине, рударства и просторног 

планирања, у Одељењу за управне послове. Почев од 19. јуна 2012. године засновала је 

радни однос у Привредном суду у Београду, као виши судијски сарадник са звањем 

самосталног саветника. Ради у парничном одељењу, стечајном одељењу и одељењу судске 

праксе. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Београду, као и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда, Спасић Данијела испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама, за избор судије Привредног суда у Београду. 

Учесник је многобројних семинара из области грађанског и привредног права. Такође, 

активно је учествовала у раду струковних удружења и то као члан председништва 

Асоцијације правосудних саветника Србије. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески и руски језик. 

Кандидат Спасић Данијела је 10. маја 2018. године полагала испит за привредне судове и 

остварила је оцену пет.   
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Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Спасић Данијеле, судијског 

помоћника у Привредном суду у Београду, за судију Привредног суда у Београду. 

 

8. Мићовић (рођ. Поповић) Соња, корисник почетне обуке на Правосудној 

академији предлаже за избор судије за Привредни суд у Београду 

 

Мићовић Соња рођена је 16.09.1985. године у Крушевцу. Дипломирала је на Правном 

факултету Универзитета у Београду 06.04.2009. године са просечном оценом 9,55.  

Завршила је мастер академске студије на Правном факултету 2011. године са просечном 

оценом 9,25. Дана 28.09.2011. године положила је правосудни испит са оценом ,,положио 

са одликом“. Јуна 2015. године завршила је програм почетне обуке на Правосудној 

академији и 01.07.2015. године успешно положила завршни испит са завршном оценом 

пет.  

Похађала је више  стручних семинара и радионица у оквиру програма почетне обуке на 

Правосудној академији. 

Од августа 2009. године до августа 2011. године била је судијски приправник – волонтер 

у Привредном суду у Београду. Од 11.10.2011. године до 30.11.2012. године била је 

судијски помоћник у Привредном суду Београду. Од 01.12.2012. године постала је 

корисник почетне обуке на Правосудној академији. Током практичног дела обуке 

распоређена је код ментора у кривичном и грађанском одељењу Вишег суда у Београду, 

грађанском одељењу Првог основног суда у Београду, Прекршајног суда у Београду и 

Првог основног јавног тужилаштва у Београду. 

Након положеног завршног испита, од септембра 2015. године па надаље распоређена је 

у првостепено грађанско одељење Вишег суда у Београду. 

Гововри енглески језик и поседује пасивно знање француског језика. 

Правосудна академија је дала мишљење да је Мићовић Соња стручна, оспособљена и 

мотивисана за квалитетан рад који се захтева од судије. 

Кандидат Мићовић Соња је 10. маја 2018. године полагала испит за привредне судове и 

остварила је оцену пет.   

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мићовић Соње, корисника 

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

 

9. Масловара Душка, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, предлаже 

за избор судије за Привредни суд у Београду 

 

Масловара Душка рођена је 21.07.1974. године у Сиску, Република Хрватска. 

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 04.04.2005. године а 

правосудни испит је положила 04.06.2008. године. У периоду од 2005. године до 2007. 

године волонтирала је у Трговинском суду у Београду. Након положеног правосудног 

испита 2008. године, засновала је радни однос у Привредном суду у Београду, на месту 

судијског помоћника. Од  фебруара 2010. године до јула 2010. године радила је као 

судијски помоћник на одређено време у Апелационом суду у Београду – грађанско 

одељење. Од јула 2010. године поново заснива радни однос на неодређено време у 

Привредном суду у Београду. Носилац је сертификата о поседовању општих економских 

знања издатог од стране Правосудне академије и Центра за либерално демократске 

студије, као и сертификата о завршеној основној обуци за медијатора. 

Од 01.11.2017. године распоређена је на радно место секретара суда 

Објавила је радове у билтенима Привредног суда у Београду: ,,Подобност пријаве 

потраживања за поступање“ – Службени гласник Трговинског суда у Београду бр. 2/2007, 

као и ,,Привремене мере обезбеђења потраживања према Закону о поморској и 

унутрашњој пловидби“ – Службени гласник Привредног суда у Београду бр. 1/2014. 
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Говори и пише енглески језик. Познаје рад на рачунару. Учесник је саветовања судија 

привредних судова 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. године, као и 

саветовања свих судија Србије 2010. године. 

У току 2012. године била је учесник на округлим столовима у вези примене Закона о 

извршењу и обезбеђењу који је тада ступио на снагу, а у априлу 2016. године и учесник 

обуке ради примене новог Закона о извршењу и обезбеђењу који је организовала 

Правосудна академија. У јулу 2017. године учествовала је у оснивању и организовању 

Инфо-службе за подршку алтернативном решавању спорова у Привредном суду у 

Београду, а почев од 03.07.2017. године обављала је послове саветника у наведеној Инфо 

служби. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Београду, као и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда, Масловара Душка испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама, за избор судије Привредног суда у Београду. 

 Кандидат Масловара Душка је 10. маја 2018. године полагала испит за привредне судове 

и остварила је оцену пет.   

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Масловара Душке, судијског 

помоћника у Привредном суду у Београду, за судију Привредног суда у Београду. 

 

10. Живковић Ана, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Београду 

 

Живковић Ана рођена је 01.05.1973. године у Београду. Дипломирала је на Правном 

факултету Универзитета у Београду 1998. године, а првосудни испит је положила 2001. 

године. Засновала је радни однос на неодређено време у Привредном суду у Београду 

2002. године, тада Трговинском суду у Београду, на радном месту судијског помоћника. 

У периоду од 2005. године до 2008. године била је секретар Привредног суда у Београду.  

Поседује активно знање енглеског језика и знање рада на рачунару. 

Завршила је основну обуку за посредника, била је учесник више едукација и поседује 

сертификат о успешном завршеном програму стручног усавршавања и сертификат 

економског усавршавања судијских помоћника. 

За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Београду, као и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда, Живковић Ана  испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама, за избор судије Привредног суда у Београду. 

Кандидат Живковић Ана је 10. маја 2018. године полагала испит за привредне судове и 

остварила је оцену пет.   

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Живковић Ане, судијског 

помоћника у Привредном суду у Београду, за судију Привредног суда у Београду. 

 

11. Алексић Ана, судијски помоћник у Привредном суду у Ваљеву, предлаже за избор 

судије за Привредни суд у Ваљеву 

 

Алексић Ана је рођена 11.06.1984. године у Ваљеву. Дипломирала је на Правном 

факултету Универзитета у Београду 2008. године. Правосудни испит је положила 

24.06.2011. године.  Године 2009. засновала је радни однос као судијски приправник у 

Привредном суду у Ваљеву, где и данас ради као судијски помоћник. 

Обављала је послове у парничном, извршном, стечајном, регистарском и одељењу 

привредних преступа.  
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За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. У 2015. години је неоцењена због породиљског одсуства. 

Говори енглески језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Ваљеву, као и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда, Алексић Ана испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама, за избор судије Привредног суда у Ваљеву. 

Кандидат Алексић Ана је 10. маја 2018. године полагала испит за привредне судове и 

остварила је оцену пет.   

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Алексић Ане, судијског 

помоћника у Привредном суду у Ваљеву, за судију Привредног суда у Ваљеву. 

 

 

12. Бајић Урошевић Јелена, судијски помоћник у Апелационом суду  у Београду, 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Зрењанину 

 

Бајић Урошевић Јелена рођена је 27.05.1984. године у Београду. Дипломирала је на 

Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године са просечном оценом 9,74. 

Последипломске специјалистичке студије на Правном факултету Универзитета у Београду 

на смеру корпоративно управљање уписала је у септембру месецу 2009. године и завршила 

у мају 2010. године. Правосудни испит је положила 2011. године.  

Од 2008.  године до 2010. године била је судијски приправник у Привредном суду у 

Београду, почев од фебруара 2010. године до јула 2010. године била је припрвник у 

адвокатској канцеларији, почев од марта 2011. године до новембра 2015. године радила је 

у Апелационом суду у Београду на радном месту судијског помоћника у грађанском 

одељењу, од новембра 2015. године до октобра 2016. године радила је у Вишем суду у 

Београду, у одељењу судске праксе у другостепеном одељењу суда. Од октобра 2016. 

године  до данас ради у Апелационом суду у Београду, као судијски помоћник у 

грађанском одељењу. 

Носилац је више награда и стипендија (стипендиста Министарства омладине и спорта,  

носилац награде за најбоље студенте....) 

Говори енглески и немачки језик, поседује знање рада на рачунару.  

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

истиче”. 

  

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду Бајић Урошевић 

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

Привредног суда у Зрењанину. 

Кандидат Бајић Урошевић Јелена је 10. маја 2018. године полагала испит за привредне 

судове и остварила је оцену пет.  

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бајић Урошевић Јелена, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Београд, за судију Привредног суда у 

Зрењанину. 

 

13. Милосављевић Саша, судијски помоћник у Привредном суду у Крагујевцу 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Крагујевцу 

 

Милосављевић Саша рођен је 20. августа 1976. године у Крагујевцу. Дипломирао је на 

Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2001. године  

Након завршеног факултета започео је приправнички стаж у Трговинском суду у 

Крагујевцу, где је као судијски приправник - волонтер радио у периоду од 19. маја 2003. 

до 15. фебруара 2004. године, а затим је у истом суду засновао радни однос као судијски 
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приправник од 16. фебруара 2004. године до 16. фебруара 2006. године. Правосудни испит 

положио је 29. маја  2006. године.  

После положеног правосудног испита засновао је радни однос на одређено време у 

Трговинском суду у Крагујевцу, као судијски помоћник у звању судијског сарадника, а од 

1. јуна 2007. године засновао је радни однос на неодређено време у истом суду на радном 

месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника, а потом и вишег судијског 

сарадника. Почев од 2010. године, Годишњим распоредом послова судија и осталих 

запослених  распоређен је на рад у Одељењу за стечај. Осим, стечајне материје, поступао 

је и у предметима из привредно казнене области, у ванпраничној материји, као и у 

поступцима по приговорима за повреду права на суђење у разумном року. Поред послова 

у стечајном одељењу обављао је послове заменика секретара суда и заменика портпарола 

суда. Такође, био је ангажован као члан већег броја комисија и то: Комисије за јавне 

набавке, затим конкурсних комисија, Комисија за попис основних средстава и 

потраживања и био је члан Радне групе за израду Плана интегритета и заменик 

председника суда, као овлашћено лице за сарадњу са Министарством одбране. За 

остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се 

истиче”. 

 Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Крагујевцу, као и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда  Милосављевић Саша испуњава све услове који су 

прописани  Законом о судијама, за избор судије Привредног суда у Крагујевцу. 

Учесник је многобројних семинара у орагнизацији Правосудног центра, Правосудне 

академије, Агенције за лиценцирање стечајних управника. Такође, учесник је у Програму 

економске обуке судија и саветника. Стекао је Сертификат познавања основних 

економских наука. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Кандидат Милосављевић Саша је 10. маја 2018. године полагао испит за привредне судове 

и остварио је оцену пет.   

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милосављевић Саше, судијског 

помоћника у Привредном суду у Крагујевцу, за судију Привредног суда у Крагујевцу. 

 

14. Вујанац Јелена, судијски помоћник Основног суда у Јагодини, предлаже за избор  

судије за Привредни суд у Крагујевцу 

 

Вујанац Јелена рођена је 27.11.1978. године у Јагодини. Дипломирала је на Правном 

факултету Универзитета у Београду 2004. године са просечном оценом 8,38, а правосудни 

испит је положила 2007. године. Након завршетка Правног факултета 2004. године радила 

је као волонтер у Општинском суду у Јагодини до јула месеца 2005. године, када је у истом 

суду засновала радни однос на радном месту судијског приправника. Након положеног 

правосудног испита наставила је рад у Општинском суду у Јагодини на радном месту 

судијског приправника у кривичној материји. Од 01.12.2007. године до 02.02.2008. године 

засновала је радни однос у АД ,,Милан Благојевић“ Смедерево на радном месту директора 

службе правних и општих послова. У периоду од 02.02.2008. године до 30.06.2013. године 

радила је у привредном друштву за туризам, производњу и трговину АМАСИС д.о.о. 

Београд, и то најпре као самостални правни референт, а затим као директор службе 

правних послова.  Почев од 08.07.2013. године до данас ради у Основном суду у Јагодини 

на радном месту судијског помоћника, на одређено време. 

Од 2009. до 2013. године учесник је семинара у организацији Удружења правника у 

привреди, семинара ,,Будвански правнички дани“, као и Копаоничка школа природног 

права, а од септембра месеца 2008. године била је учесник семинара у организацији 

Удружења за одштетно право Србије. 

Поседује, између осталог,  сертификат о завршеном семинару ,,Хипотека и залога“, 

сертификат о присуствовању семинару о јавним набавкама у организацији ,,Службеног 
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гласника“ и сертификате Правосудне академије из области Закона о спречавању насиља у 

породици и Закона о заштити узбуњивача. 

Говори енглески и немачки језик. Поседује знање рада на рачунару. 

За 2017. оцењена је оценом ,,нарочито се истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Јагодини, као и  Апелационог суда 

у Крагујевцу, Вујанац Јелена  испуњава све услове који су прописани Законом о судијама, 

за избор судије Привредног суда у Крагујевцу. 

Кандидат Вујанац Јелана је 10. маја 2018. године полагала  испит за привредне судове и 

остварила је оцену пет.   

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Вујанац Јелене, судијског 

помоћника у Основном суду у Јагодини, за судију Привредног суда у Крагујевцу. 

 

 

15. Радовановић Иван, судијски помоћник у Привредном суду у Краљеву, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Краљеву 

 

Радовановић Иван рођен је 11.10.1960. године у Краљеву. Дипломирао је на Правном 

факултету Универзитета у Крагујевцу  1994. године. Правосудни испит је положио 1997. 

године. 

Од 12.02.1996. године засновао је радни однос у Привредном суду у Краљеву у својству 

судијског приправника, а након положеног правосудног испита, засновао је радни однос 

као судијски помоћник. 

У Привредном суду у Краљеву поступао је у свим материјама, а тренутно поступа у 

парничној материји.  

За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Краљеву, као и  Привредног 

апелационог суда , Радовановић Иван  испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама, за избор судије Привредног суда у Краљеву. 

Кандидат Радовановић Иван  је 10. маја 2018. године полагао  испит за привредне судове 

и остварио је оцену пет.   

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Радовановић Ивана  судијског 

помоћника у Основном суду у Краљеву, за судију Привредног суда у Краљеву. 

 

16.  Момчиловић Тијана, судијски помоћник у Привредном суду у Лесковцу, предлаже 

за избор судије за Привредни суд у Лесковцу 

 

 Момчиловић Тијана рођена је 12.01.1976. године у Лесковцу. Дипломирала је на Правном 

факултету Универзитета у Нишу, 2001. године са просечном оценом 8. Приправнички 

стаж је стекла у Трговинском (Привредном) суду у Нишу у периоду од 01.03.2002. године 

до 01.03.2004. године. По стицању услова за полагање правосудног испита исти је 

положила  дана 30.09.2004. године. Након положеног правосудног испита наставила је са 

радом у Привредном суду у Лесковцу, на радном месту судијског помоћника, где и данас 

ради. Од 2010. године ради у Извршном одељењу суда. За остварене резултате рада за 

2015, 2016. и 2017. годину оцењена је оценом „ нарочито се истиче“. 

Према мишљењу  седнице свих судија Привредног судау Лесковцу, као и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда,  кандидат Момчиловић Тијана испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Привредног суда у Лесковцу. 

Одлично говори енглески језик, служи се шпанским језиком и познаје рад на рачунару. 

Кандидат Момчиловић Тијана  је дана  10. маја 2018. године полагала испит за привредне 

судове и остварила је оцену пет.  
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Високи савет судства на седници одржаној дана 6. јула 2018. године, донео је одлуку  да 

Народној скупштини Републике Србије предложи  избор Момчиловић Тијане, судијског 

помоћника у Привредном суду у Лесковцу, за судију Привредног суда у Лесковцу. 

 

17.  Алексић Милица, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Лесковцу 

 

 Алексић  Милица рођена је 20.10.1984. године у Врању. Дипломирала је на Правном 

факултету Универзитета у Нишу 2007. године, са  просечном оценом 8,31. Приправнички 

стаж је стекла у Основном суду у Врању. По стицању услова за полагање правосудног 

испита, исти је положила 29.04.2010. године. Након положеног правосудног испита 

наставила је са радом у Основном суду у Врању, на радном месту судијског помоћника. 

Од 15.08.2011. године, засновала је радни однос у Апелационм суду у Нишу, на радном 

месту судијског помоћника, где и данас, у звању вишег судијског помоћника обавља 

поверене послове у кривичној материји у изради нацрта другостепених судских одлука. 

За остварене резултате рада  за 2015, 2016, и 2017. годину, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче“. 

Поред припреме и израде одлука, објавила је неколико сентенци у билтенима 

Апелационог суда у Нишу, похађала је семинаре у организацији Савета Европе под 

називом „Подршка судству у Србији и примени Европске конвенције о људским правима 

и основним слободама“, као и друге семинаре у организацији Правосудне академије . 

Од почетка 2017. године, поверени су јој и послови портпарола Апелационог суда у Нишу. 

У циљу правилног обављања и овог посла, похађа Обуку за портпароле судова у оквиру 

пројекта „ Правосудна ефикасност“ у организацији Првосудне академије и Британског 

савета.  

Одбранила је мастер рад на тему „Европски стандарди о праву на жалбу“ пред члановима 

комисије за мастер академске студије Правног факултета у Нишу, са оценом 10.  Говори 

енглески језик и познаје рад на рачунару.  

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат Алексић 

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

Привредног суд у Лесковцу.  

 Кандидат Алексић Милица је дана  10. маја 2018. године полагала испит за привредне 

судове и остварила оцену пет.  

Високи савет судства на седници одржаној дана 6. јула 2018. године године, донео је 

одлуку  да Народној скупштини Републике Србије предложи  избор Алексић Милице, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Нишу, за судију Привредног суда у Лесковцу. 

 

 

18. Цветковић Срђан, судијски помоћник у Привредном суду у Лесковцу, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Лесковцу 

 

Цветковић Срђан рођен је 10.03.1978. године у Сурдулици. Дипломирао је на Правном 

факултету Универзитета у Нишу 2008. године. Након завршеног Правног факултата радио 

је као приправник волонтер у Општинском суду  у Владичнином Хану до 2009. године. 

Почев од 15.06.2009. године засновао је радни однос као судијски приправник у 

Привредном суду у Лесковцу. Дана 23.11.2011. положио је правосудни испит и од 

01.12.2011. године наставио је са радом  у својству судијског помоћника у Привредном 

суду у Лесковцу, где и данас ради. 

Поступао је у свим материјама из надлежности привредног суда.  

Похађао је семинаре – саветовања у решавању спорних питања и то почев од саветовања 

одржаних у Лепенском Виру, Београду, Врњачкој Бањи и Златибору. 

Учесник је бројних саветовања организованих од стране Правосудне академије одржаних 

у Београду и Нишу. 
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Позанаје рад на рачунару и поседује знање руског и енглеског језика. 

За остварене резултате рада  за 2015, 2016, и 2017. годину, оцењен је оценом „нарочито се 

истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Лесковцу, као и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда  кандидат Цветковић Срђан  испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Привредног суд у Лесковцу.  

Кандидат Цветковић Срђан је дана  10. маја 2018. године полагао испит за привредне 

судове и остварио оцену пет. 

Високи савет судства на седници одржаној дана 6. јула 2018. године године, донео је 

одлуку  да Народној скупштини Републике Србије предложи  избор Цветковић Срђана 

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

Лесковцу. 

 

19. Воларевић Нинислав, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор судије за Привредни суд у Нишу 

 

Воларевић Нинослав рођен је 19.05.1983. године. Дипломирао је на Правном факултету 

Универзитета у Нишу 26.12.2008. године са општим успехом 9,55. Правосудни испит је 

положио 28.12.2011. године. Од 28.01.2009. године до 02.04.2009. године волонтирао је у 

Окружном суду у Нишу, а након тога је засновао радни однос као судијски приправник. 

Од 25.02.2012. године до 30.11.2012. године засновао је радни однос у Вишем суду у Нишу 

као судијски помоћник, у кривичном одељењу. Од 01.12.2012. године засновао је радни 

однос у Правосудној академији, где је почетну обуку као полазник треће генерације 

успешно завршио са оценом пет. 

Тренутно је сарадник у Привредном суду у Нишу. 

Учесник је клиничког програма обуке за заштиту права жене, организованог од стране 

Првног факултета у Нишу, полазник је курса ,,Обука за еристичку дијалектику у домену 

примене права“ организоване од стране Правног факултета у Нишу, као и других 

семинара. 

Аутор је више научних  радова (,,Уговор између организација за колективно остваривање 

ауторског и сродних права и носилаца ових права по праву Републике Србије“, Гласник 

права бр. 2/2013, ,,Правна природа колективног остваривања ауторског и сродних права: 

посебан осврт на његово уређење у Републици Србији“, Гласник Адвокатске коморе 

Војводине бр. 11/2013) 

Говори енглески језик, познаје руски језик и поседује знање рада на рачунару. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Нишу, кандидат Воларевић 

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

Привредног суд у Нишу. 

Правосудна академија је дала мишљење да је Воларевић Нинослав стручан, оспособљен и 

мотивисан за квалитетан рад који се захтева од судије. 

Кандидат Воларевић Нинослав  је 10. маја 2018. године полагао испит за привредне судове 

и остварио је оцену пет.   

Високи савет судства, на седници одржаној 6. јула 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Воларевић Нисносава, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији , за судију Привредног суда у Нишу. 

 

20. Стојилковић Срђан, судијски помоћник у Привредном суду у Пожаревцу, предлаже 

за избор судије за Привредни суд у Пожаревцу 

 

Стојилковић Срђан рођен је 01.07.1982. године у Пожаревцу. Дипломирао је на Правном 

факултету Универзитета у Београду 2006. године. Правосудн испит је положио децембра 

2009. године. Након завршеног Правног факултета новембра 2006. године радио је као 

волонтер – судијски приправник у Општинском суду у Пожаревцу. Од децембра 2008. 
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године засновао је радни однос у Трговинском суду у Пожаревцу, на радном месту 

судијског приправника. Након положеног правосудног испита наставио је да ради у 

Привредном суду у Пожаревцу. 

У 2011. години окончао је последипломске мастер студије на Правном факултету 

Универзитета у Београду са просечном оценом 9,5.  

Објавио је више научнних радова, између осталих : ,,Проблеми у реализацији вансудске 

хипотеке у правном систему Републике Србије“ Право и привреда бр. 7-9/11; ,,Резултати 

правне трансплантације у реформи нашег заложног права на покретним стварима“Правни 

живот, бр. 10/12.... 

Учествовао је у изради Нацрта Грађанског законика Републике Србије, у делу Законика 

посвећеном области стварноправног обезбеђења потраживања. Добитник је награде града 

Пожаревца 2015. године за изузетне резултате и достигнућа у области правне науке.  

За остварене резултате рада  за 2015, 2016, и 2017. годину, оцењен је оценом „нарочито се 

истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Пожаревцу, као и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда  кандидат Стојилковић Срђан испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Привредног суд у Пожаревцу.  

 Кандидат Стојилкови Срђан  је дана  10. маја 2018. године полагао испит за привредне 

судове  и остварио оцену пет. 

Високи савет судства на седници одржаној дана 6. јула 2018. године године, донео је 

одлуку  да Народној скупштини Републике Србије предложи  избор Стојилковић Срђана 

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

Пожаревцу. 

 

21. Хенц Јованка, судијски помоћник у Привредном суду у Пожаревцу, предлаже за  

избор судије за Привредни суд у Пожаревцу  

 

Хенц Јованка рођена је  01.06.1978. године. Дипломирала је на  Правном факултету 

Универзитета у Нишу 2005. године. Правосудни испит је положила 2008. године. По 

положеном правосудном испиту радни однос на неодређено време засновала је у Градској 

управи града Пожаревца на радном месту послови правне помоћи за избегла и расељена 

лица. Дана 15.08.2011. године засновала је радни однос у Привредном суду у Пожаревцу 

на радном месту судијског помоћника. Почев од 16.12.2014. године па до данас 

распоређена је на радном месту секретара суда у Привредном суду у Пожаревцу. 

Похађала је програме сталне обуке на Правосудној академији у вези примене новог Закона 

о извршењу и обезбеђењу. 

За остварене резултате рада  за 2015, 2016, и 2017. годину, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Пожаревцу, као и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда  кандидат Хенц Јованка испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Привредног суд у Пожаревцу.  

Кандидат Хенц Јованка  је дана  10. маја 2018. године полагала испит за привредне судове 

и остварила оцену пет. 

Високи савет судства на седници одржаној дана 6. јула 2018. године године, донео је 

одлуку  да Народној скупштини Републике Србије предложи  избор Хенц Јованке 

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

Пожаревцу. 

 

22. Маркезић Мелинда, судијски помоћник у Привредном суду у Сомбору, предлаже 

за избор судије  за  Привредни суд у Сомбору 

 

Маркезић Мелинда рођена је 11.01.1980. године у Сомбору. Дипломирала је на Правном 

факултету Универзитета у Новом Саду 2003. године. Правосудни испит је положила 
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09.05.2006. године. Након завршеног Правног факултета 11.08.2003. године до 30.09.2003. 

године радила је као судијски приправник – волонтер у Трговинском суду у Сомбору, а 

почев од 01.10.2003. године заснива радни однос у том суду на радном месту судијског 

помоћника.  

Након положеног правосудног испита наставила је са радом у Трговинском суду у 

Сомбору, све до 30.09.2006. године. Дана 26.02.2007. године засновала је радни однос у 

Здравственом центру Сомбор на радном месту шеф одсека за опште и кадровске послове. 

Почев од 01.10.2007. године засновала је радни однос у Привредном суду у Сомбору, као 

судијски помоћник где и данас ради. 

Учествовала је у програмима стручног усавршавања у организацији Правосудног центра. 

Стални је учесник саветовања и едукација у организацији Привредног апелационог суда, 

саветовања у организацији Министрства правде и Високог савета судства. 

Познаје рад на рачунару, течно говори енглески језик. 

За остварене резултате рада  за 2015, 2016, и 2017. годину, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Сомбору, као и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда  кандидат Маркезић Мелинда испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Привредног суд у Сомбору.  

Кандидат Маркезић Мелинда  је дана  10. маја 2018. године полагала испит за привредне 

судове и остварила оцену пет. 

Високи савет судства на седници одржаној дана 6. јула 2018. године године, донео је 

одлуку  да Народној скупштини Републике Србије предложи  избор Маркезић Мелинде 

судијског помоћника у Привредном суду у Сомбор, за судију Привредног суда у Сомбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


