
 

 

 

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 

 

Бирају се за судије Управног суда: 

 

1. Бошковић Тија, судијски помоћник у Управном суду, 

2. Брајовић Зорана, судијски помоћник у Управном суду, 

3. Искић Јелена,  судијски помоћник у Управном суду, 

4. Малинић Наташа, судијски помоћник у Управном суду, 

5. Пауновић Сандра, судијски помоћник у Управном суду,  

6. Савић Бисерка, судијски помоћник у Управном суду, 

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

8. Стојановић Биљана, судијски помоћник у Управном суду, 

9. Симић Радмила, главни порески саветник, Министарство финансија, Пореска 

управа.  

 

II 

 

 Бира се за судију Привредног суда у Новом Саду: 

 

- Ђуричин Симона, судијски помоћник у Привредном суду у Новом Саду.         

 

III 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

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

6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16,  24/17, 31/17 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 

десет судија за Управни суд и једног судије за Привредни суд у Новом Саду. 

На оглас за избор судија за Управни суд пријаве је поднело 118 кандидата, а за 

Привредни суд у Новом Саду пријаве је поднело 27 кандидата.  

Високи савет судства  је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Управни суд и за Привредни суд у Новом Саду 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 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  Управни суд и 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  8. маја 2018. године спроведен је испит за кандидате за судије који се први пут 

бирају, а који су поднели пријаву за избор за Управни суд, а 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 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 13. јула 2018. године, утврдио је 

Предлог одлуке за избор судија и предложио Народној скупштини Републике Србије 

избор 10  кандидата, тако што се: 



 

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

за Управни суд. 

 

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

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

1999. године. Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду, завршила 

је 28. марта 2013. године, са просечном оценом 9,50 и стекла звање мастер академских 

студија из уже грађанскоправне области.  

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

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

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

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

испит положила је 21. априла 2003. године. 

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

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

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

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

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

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

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

вишег саветника. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години, оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”. 

Бошковић Тија  је учествовала на свим семинарима у организацији Управног суда. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

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

прописани Законом о судијама за избор судије Управног суда. 

 Кандидат Бошковић Тија је 8. маја 2018. године полагала испит за Управни суд и 

остварила је оцену пет.  

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бошковић Тије, судијског 

помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 

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

за Управни суд. 

 

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

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

септембра 1990. године. Након завршених основних студија приправнички стаж је 

обавила као адвокатски приправник. Правосудни испит положила је 27. октобра 1992. 

године. Након положеног правосудног испита радила је на општим, правним и кадровским 

пословима у Београду и то у Институту за интернационални менаџмент, Југосовенском 

савету за развој менаџмента и едукацију, као и на Факултету за интернационални 

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

јануара 1996. године обављала је управно-правне послове у Градској управи града 

Београда у Секретаријату за саобраћај све до 14. новембра 2001. године. 

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

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

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

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

саветника у Одељењу судске праксе. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 



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

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

споровима („Сл. гласник РС” број 111/09) и досадашња пракса Управног суда”. 

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

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

језик и немачки језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда,  кандидат Брајовић Зорана 

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

суда.  

Кандидат Брајовић Зорана је 8. маја 2018. године полагала испит за Управни суд и 

остварила је оцену пет.  

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Брајовић Зоране, судијског 

помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 

3. Искић Јелена, судијски помоћник у Управном суду, предлаже за избор судије 

за Управни суд. 

 

Искић Јелена је рођена 7. августа 1976. године у Шапцу. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 10. фебруара 2004. године. Као 

судијски приправник радила је у Окружном суду у Новом Саду од 15. фебруара 2004. 

године до 15. фебруара 2006. године. Правосудни испит је положила 29. септембра 2006. 

године. У периоду од 21. маја 2007. године до 31. децембра 2008. године радила је у 

Друштвту „MACOM” доо Нови Сад, где је водила кадровске послове, заступала Друштво 

пред судом и другим државним органима, обављала послове у вези са подношењем тужби, 

приговора, давала тумачење нормативних аката и законских прописа у вези са 

остваривањем права и обавеза запослених, израђивала опште акте Друштва, одлуке, 

уговоре и проверавала сва документа неопходна за пословање Друштва. У периоду од 1. 

јануара 2009. године до 28. фебруара 2010. године, радила је у „TABAK PRESS” доо Нови 

Сад, као административни радник на кадровским пословима. У Вишем суду у Новом Саду 

радила је као судијски помоћник, у звању вишег судијског сарадника, у периоду од 1. 

марта 2010. године до 1. новембра 2015. године, у другостепеном већу грађанског 

одељења. Од 2. новембра 2015. године ради као судијски помоћник, у звању вишег 

судијског сарадника - вишег саветника у Управном суду, Одељење у Новом Саду. За 

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

истиче”. 

Говори енглески језик и познаје рад на рачунару. Учесник је већег броја семинара 

и саветовања. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда, кандидат Искић Јелана  

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Управног суда. 

Кандидат Искић Јелена је 8. маја 2018. године полагала испит за Управни суд и 

остварила је оцену пет.  

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Искић Јелене, судијског 

помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 

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

судије за Управни суд. 

 

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

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

правног факултета, започела је приправнички стаж 01.11.1999 године  у Општинском суду 

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



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

испита засновала је радни однос у Окружном суду у Новом Саду 17.07.2003. године на 

радном месту судијског помоћника - виши судијски сарадник и обављала је поверене 

послове у другостепеном већу грађанског одељења. Почев од 01.01.2010. године до 15.02. 

2010. године, радила је у Апелационом суду у Новом Саду, на радном месту судијског 

помоћника - виши судијски сарадник у другостепеном већу грађанског одељења. Након 

тога, почев од 16.02.2010. године је судијски помоћник - виши саветник у Управном суду, 

Одељење у Новом Саду, где и данас ради. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 

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

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

као и многе друге семинаре. Поседује сертификат Правосудне академије о посебном знању  

из области примене Закона о заштити узбуњивача од 26.05.2015. године и сертификат 

Правосудне академије о посебном знању из области заштита конкуренције од 25.10.2013. 

године. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда,  кандидат Малинић Наташа 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Управног суда. 

Кандидат Малинић Наташа  је 8. маја 2018. године полагала испит за Управни суд 

и остварила је оцену пет.  

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи  избор Малинић Наташе,  судијског 

помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 

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

судије за Управни суд. 

 

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

завршила је на Правном факултету Универзитета у Приштини 26. марта 1997. године. По 

завршетку Правног факултета засновала је радни однос 14. априла 1997. године у 

Општинском јавном тужилаштву у Приштини, у својству тужилачког приправника. 

Правосудни испит положила је 2. новембра 2000. године. Након положеног правосудног 

испита засновала је радни однос у Општинском јавном тужилаштву у Приштини, на 

радном месту тужилачког сарадника, где је радила до 31. децембра 2009. године. У 

периоду од 1. до 15. јануара до 2010. године била је запослена у Основном јавном 

тужилаштву у Косовској Митровици,а потом је засновала радни однос на радном месту 

судијског помоћника у Управном суду, Одељење у Нишу. За остварене резултате рада у 

2015, 2016. и 2017. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 

Пауновић Сандра је присуствовала свим организованим предавањима и 

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

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

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

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

албански језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда,  кандидат Пауновић Сандра 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Управног суда. 

Кандидат Пауновић Сндра је 8. маја 2018. године полагала испит за Упрвни суд и 

остварила је оцену пет.  

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Пауновић Сандре, судијског 

помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 

 

 



 

 

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

за Управни суд.  

 

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

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

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

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

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

По полагању правосудног испита засновала је радни однос у Републичком геодетском 

заводу, од чега у Служби за катастар непокретности Дољевац од 02.02.1998. до 15.09.1999. 

године, потом у Служби за катастар непокретности Ниш где је стекла звање самосталног 

саветника, при чему је од 2003. године, обављала послове руководиоца Групе за управне 

послове и провођење промена кроз катастарски операт, а од 18.09.2006. године послове 

самосталног правног регистра. Од 16.02.2010. године, засновала је радни однос у 

Управном суду - Одељење у Нишу на радном месту судијски помоћник у звању судијски 

саветник - виши саветник.  За остварене резултате рада у 2015. 2016. и 2017. години, 

оцењена је оценом ,,нарочито се истиче”.   

На Правном факултету Универзитета у Београду од 13.12.2005 до 31.10.2006. 

године завршила је специјалистичке студије из области јавнобележничког права. Говори 

енглески и француски језик.  

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда,  кандидат Савић Биерска 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Управног суда. 

Кандидат Савић Бисерка је 8. маја 2018. године полагала испит за Упрвни суд и 

остварила је оцену пет.  

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Савић Бисерке, судијског 

помоћника у Управном суду за судију Управног суда.     

 

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

судије за Управни суд. 

 

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

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

Приправнички стаж обавила је као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији 

адвоката Дејана Капуса у Београду од 01.04.1998. до 31.01.1999.године. Након обављеног 

приправничког стажа, правосудни испит је положила 27.09.2001. године са општим 

успехом. Дана 01.07.2002. године, запослила се у Трговинском суду у Београду на радном 

месту судијски помоћник, са звањем стручни сарадник, да би  01.12.2006. године, стекла 

звање судијски помоћник, са звањем виши судијски сарадник. Од 01.03.2010. године, 

засновала је радни однос у Управном суду у Београду на радном месту судијски помоћник 

у звању судски саветник. За остварене резултате рада у 2015. 2016. и 2017. години, 

оцењена је оценом ,,нарочито се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда у Београду, кандидат Стевић 

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

Управног суда. 

Кандидат Стевић Капус Мира је 8. маја 2018. године полагала испит за Управни 

суд и остварила је оцену пет.  

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

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

судијског помоћника у Управном суду за судију Управног суда.    

 



 

             

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

судије за Управни суд. 

 

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

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

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

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

пресуда у парничним и кривичним предметима. Након положеног правосудног испита 

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

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

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

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

катастарских предмета обрађених у управном поступку. Дана 15.01.2002. године ступила 

је на дужност судије за прекршаје у Општинском органу за прекршаје у Рачи, где је 

обављала и дужност старешине органа до 31.12.2009. године. У спровођењу републичких 

и локалних избора 2008. године радила је као председник Општинске изборне комисије 

општине Рача. 

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

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

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

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

„нарочито се истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда,  кандидат  Стојановић 

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

Управног суда. 

Кандидат Стојановић Биљана је 8. маја 2018. године полагала испит за Упрвни суд 

и остварила је оцену пет.  

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи  избор Стојановић Биљане,  судијског 

помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 

9. Симић Радмила, главни порески саветник, Министарство финансија, Пореска 

управа, предлаже за избор судије за Управни суд. 

 

Симић Радмила је рођена 27. августа 1964. године у Крагујевцу. Дипломирала је на 

Правном факултету Универзитата у Крагујевцу 27. децембра 1988. године. Правосудни 

испит је положила је 2. октобра 1991. године. Од 5. јуна 1989. године до 30. јуна 1991. 

године радила је као судијски приправник у Општинском суду у Рачи; од 1. јула 1991. 

године до 14. децембра 1991. године радила је у Управи друштвених прихода  Рача као 

самостални стрични сарадник за прекршајне послове; од 16. новембра 1992. године до 4. 

марта 1993. године радила је као јавни правобранилац у Међуопштинском јавном 

правобранилаштву; од 5. марта 1993. године до 14. јуна 1998. године радила је као секретар 

у Општинској управи Рача; од 22. октобра 1998. године до 31. августа 2002. године је била 

начелник Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода у Баточини; од 1. септембра 

2002. године 1. октобра 2009. године  радила је у РУЈП - ОЈ - Центар Крагујевац, у Одсеку 

за управни надзор; од 1. октобра 2009. године до 12. априла 2013. године била је помоћник 

директора Пореске управе - Регионални центар Крагујевац; од 17. априла до 27. маја 2013. 

године радила је као координатор за послове Регионалног центра Крагујевац, у звању 

главног пореског саветника; од 27. маја 2013. године до 24. новембра 2017. године ради 

као главни порески саветник у Сектору за порескоправне послове и координацију Београд, 

Регионално одељење за другостепени поступак Крагујевац; од  24. новембра 2017. године 



ради као главни порески саветник у Сектору за порескоправне послове и координацију 

Београд, Регионално одељење за поступање по жалбама у првостепеном пореском 

поступку Крагујевац.  

Имајући у виду горе наведено, кандидат Симић Радмила, испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор  за избор за судију Управног суда. 

Кандидат Симић Радмила је 8. маја 2018. године полагала испит за Упрвни суд и 

остварила је оцену пет.  

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи  избор Симић Радмиле,  главног 

пореског саветника у Регионалном одељењу за поступање по жалбама у првостепеном 

пореском поступку Крагујевац, за судију Управног суда  

 

10. Ђуричин Симона, судијски помоћник у Привредном суду у Новом Саду, 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Новом Саду. 

 

Симона Ђуричин је рођена 29.11.1983. године у Новом Саду. Дипломирала је на 

Правном факултету Универзитата у Новом Саду 2007. године. Након завршеног Правног 

факултета 2007. године, започела је приправнички стаж као волонтер у Основном суду у 

Новом Саду, тада Општинском суду у Новом Саду, након чега је 11.04.2008. године 

засновала радни однос на одређено време у Привредном суду у Новом Саду, на месту 

судијског приправника.  

Дипломско-академске студије-мастер другог степена на студијском програму 

Правнонаучна област - грађанскоправна, уписала је школске 2007/2008 године, а завршила 

18.02.2009. године, одбранивши рад на тему ,,Побијање правних радњи стечајног 

дужника”, са просечном оценом 9,80 чиме је стекла академски назив дипломирани 

правник-мастер.  

 Након положеног правосудног испита, 10.07.2009. године, почела је да ради на 

месту судијског помоћника са звањем судијског сарадника почев од 01.03.2010. године у 

Привредном суду у Новом Саду, у ком суду је и данас у радном односу на неодређено 

време. Распоређена је у парничном одељењу наведеног суда. У току рада у Привредном 

суду у Новом Саду на месту судијског помоћника, оцењивана је за 2015. и 2016. годину са 

оценом ,,нарочито се истиче”, а за 2017. годину није оцењивана због породиљског 

одсуства. 

У току 2011. године, похађала је едукацију за медијатора и стекла сертификат за 

медијатора 16.03.2011. године, а у априлу 2015. године, по основу учешћа на семинару 

,,Економско образовање судија и судијских помоћника привредних судова” стекла је 

сертификат издат од стране Правосудне академије и Центра за либерално-демократске 

студије. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Новом Саду и Привредног 

апелационог суда,  кандидат Ђуричин Симона испуњава све услове који су прописани 

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

Кандидат Ђуричин Симона је 10. маја 2018. године полагала испит за Привредни 

суд у Новом Саду и остварила је оцену пет.  

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи  избор Ђуричин Симоне,  судијског 

помоћника у Привредном суду у Новом Саду, за судију Привредног суда Новом Саду. 


