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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  Основни суд у Крушевцу: 

1. Тања Лазић Симић, судијски помоћник у Основном суду у Параћину, 

2. Јована Бјелица, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, 

3. Драгана Богојевић, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу, 

4. Катарина Манић, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу, 

5. Душан Радовић, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу, 

6. Ана Дамњановић, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу, 

7. Владимир Бучић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

8. Александар Коцић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

II 

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

суд у Брусу: 

1. Данијела Кљајић, судијски помоћник у Основном суду у Брусу. 

III 

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

у  Основни суд у Новом Пазару: 

1. Ениса Алијагић, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Пазару, 

2. Предраг Живковић, заменик Градског јавног правобраниоца Новог Пазара, 
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3. Александар Јовановић, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Пазару, 

4. Асмир Бихорац, корисник почетне обуке на Правосудној академији.   

IV 

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

суд у Сјеници: 

1. Радан Нишавић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

V 

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

суд  у Краљеву: 

1. Ивана Гучанин, судијски помоћник у Основном суду у Краљеву. 

VI 

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

суд у Чачку: 

1. Дејан Ђокић, судијски помоћник у Вишем суду у Чачку. 

VII 

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

у  Основни суд у Ужицу: 

1.  Јелена Чуповић, судијски помоћник Основног суда у Ужицу, 

2. Тамара Јованетић, судијски помоћник Вишег суда у Ужицу. 

VIII 

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

суд у Пожеги: 

1. Наташа Филиповић, корисник почетне обуке  на Правосудној академији. 

IX 

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

суд у Јагодини: 

1. Младен Марјановић, судијски помоћник у Вишем суду у Јагодини. 
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X 

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

у  Основни суд у Деспотовцу: 

1. Марко Младеновић, судијски помоћник у Основном суду у Параћину, 

2. Марија Стоиљковић, судијски помоћник у Вишем суду у Јагодини, 

3. Мирјана Аврамовић, судијски помоћник у Основном суду у Деспотовцу, 

4. Наташа Тодоровић, судијски помоћник у Вишем суду у Јагодини. 

XI 

 

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 судија за Основни суд у Крушевцу, Основни суд у Брусу, Основни суд у 

Новом Пазару, Основни суд у Сјеници, Основни суд у Краљеву, Основни суд у Чачку, 

Основни суд у Ужицу, Основни суд у Пожеги, Основни суд Јагодини и Основни суд у 

Деспотовцу.   

Високи савет судства  је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Основни суд у Крушевцу, Основни суд у Брусу, Основни суд у Новом Пазару, Основни 

суд у Сјеници, Основни суд у Краљеву, Основни суд у Чачку, Основни суд у Ужицу, 

Основни суд у Пожеги, Основни суд Јагодини и Основни суд у Деспотовцу 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, више судове и за основне судове.   

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

за наведене основне 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, на седници одржаној 

20. априла 2018. године, донео je одлуку о ванредном вредновању кандидата из реда 

судија који су поднели пријаву на оглас за избор судије за основне судове.  

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

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

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

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

реда судија је достављена  Високом савету судства. 

 Дана 14. јуна 2018. године  спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

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

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

утврдила је листу кандидата, која је обављена 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 
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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 1. октобра 2018. године, утврдио је 

Предлог одлуке за избор судија и предложио Народној скупштини Републике Србије 

избор 24  кандидата, тако што се: 

1. Тања Лазић Симић, судијски помоћник у Основном суду у Параћину, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Крушевцу. 

Тања Лазић Симић je рођена 18. новембра 1975. године у Ћуприји. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 1. новембра 2000. године. 

Правосудни испит је положила 24. децембра 2003. године.  

Од 2. априла 2001. године до 1. марта 2004. године , радила је као судијски 

приправник у Општинском суду Параћину, где је прошла обуку у парничном, истражном 

и одељењу за радне спорове. Након положеног правосудног испита, засновала је 1. марта 

2004. године радни однос у Општинском суду Параћину на радном месту судијског 

помоћника, у звању судијског сарадника. Као судијски помоћник, најпре је била 

распоређена на рад у кривичном одељењу, затим у кривичном ванрасправном већу, као и 

у одељењу за радне спорове. Звање вишег судијског сарадника је стекла 1. марта 2006. 

године. За портпарола Основног суда у Параћину именована је 2011. године и 

распоређена је у кривично ванрасправно веће, а од 1. јануара 2018. године, обавља и 

послове Инфо - службе за подршку алтернативном решавању спорова. За остварене 

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

Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања. Потпредседник је Удружења 

судијских и тужилачких помоћника и била је члан Управног одбора од 2012. године до 

2016. године. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Параћину и Вишег суда у 

Јагодини, кандидат Тања Лазић Симић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Крушевцу. 

Кандидат Тања Лазић Симић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тање Лазић Симић, судијског 

помоћника у Основном суду у Параћину, за судију Основног суда у Крушевцу. 

2. Јована Бјелица, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Крушевцу. 

Јована Бјелица је рођена 20. јула 1987. године у Крушевцу. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 2. септембра 2010. године. 

Правосудни испит је положила 28. децембра 2012. године. Мастер студије је завршила 

14. јула 2012. године. 

Приправнички стаж у трајању од две године обавила је у Привредном суду у 

Београду и Основом суду у Крушевцу. У Привредном суду у Београду почела је да ради 

22. јануара 2013. године на радном месту судијског помоћника у звању судијског 

сарадника. У радни однос на неодређено време је примљена 1. јуна 2017. године у звању 

вишег судијског сарадника-самосталног саветника. За остварене резултате рада у 2017. 
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години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. и 2016. годину није 

оцењена, пошто се налазила на породиљском одсуству. 

 

 

 

 

Учесник је бројних семинара и носилац више сертификата. Познаје рад на рачунару. 

Служи се енглеским и француским језиком. 

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

судија Привредног апелационог суда, кандидат Јована Бјелица испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Крушевцу. 

Кандидат Јована Бјелица је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јоване Бјелице, судијског 

помоћника у Привредном суду у Београду, за судију Основног суда у Крушевцу. 

3. Драгана Богојевић, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Крушевцу. 

Драгана Богојевић је рођена 12. марта 1979. године у Горњем Катуну-Варварин. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 27. октобра 

2004. године. Правосудни испит је положила 26. јануара 2008. године.  

Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Варварину, где је стекла 

значајно искуство радећи у парничној, ванпарничној, извршној и кривичној материји. 

Након положеног правосудног испита, наставила је са радом у истом суду до августа 

2008. године. Почев од 1. октобра 2008. године до 3. маја 2010. године, радила је у 

Служби за катастар непокретности у Крушевцу. Од 4. маја 2010. године ради у Основном 

суду у Крушевцу, Судска јединица у Варварину, на радном месту судијског помоћника, у 

звању судијског сарадника. Звање вишег судијског сарадника стекла је 15. октобра 2013. 

године. Од 2010. године, сходно распореду послова у суду, поступала је парничној, 

ванпарничној, извршној материји, у поступцима за расправљање заоставштине. 

Годишњим распоредом послова за 2018. године, поступала је у парничној материји, 

затим у Ип већу за састављање нацрта одлука по приговорима против решења о 

извршењу, као и на пословима овере потписа, преписа и рукописа. За остварене 

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

Учесник је бројних семинара. Поседује сетификат о оствареном учешћу у програму 

правосудне обуке „Основе права Европске уније за припрему правосуђа за спровођење 

Споразума о стабилизацији и придруживању”, сертификат о стицању знања из области 

примене Закона о заштити узбуњивача. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Крушевцу и седнице свих 

судија Вишег суда у Крушевцу, кандидат Драгана Богојевић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Крушевцу. 

Кандидат Драгана Богојевић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Драгане Богојевић, судијског 

помоћника у Основном суду у Крушевцу, за судију Основног суда у Крушевцу. 

4. Катарина Манић, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Крушевцу. 
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Катарина Манић је рођена 25. јула 1976. године у Подгорици. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 15. септембра 2004. године. 

Правосудни испит је положила 27. октобра 2007. године.  

 

 

 

 

Након завршених студија, приправнички стаж је обавила у Општинском суду у 

Крушевцу, најпре као волонтер - приправник, а од 1. маја 2005. године, као судијски 

приправник. После положеног правосудног испита наставила је са радом у истом суду до 

30. априла 2008. године, а почев од 2. јуна 2008. године засновала је радни однос у 

Окружном суду у Крушевцу на радном месту судијског помоћника, у звању судијског 

сарадника. Од 1. јануара 2010. распоређена је на рад у Виши суд у Крушевцу, најпре у 

кривичном одељењу, где припрема реферате за већање, учествује у раду Кв већа и 

другостепеног Кж већа, израђује нацрте првостепених и другостепених одлука. Такође, 

распоређена је и у одељењу судске праксе у кривичној материји. За остварене резултате 

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

Учествовала је на бројним семинарима и стручним усавршавањима. Поседује 

сертификат о стеченој обуци  из области примене Закона о заштити узбуњивача, 

сертификат о завршеном семинару о увиђају саобраћајних незгода, као и сетификат о 

завршеној специјализованој обуци за примену Закона о спречавању насиља у породици. 

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

Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Катарина Манић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Крушевцу. 

Кандидат Катарина Манић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове 

и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Катарине Манић, судијског 

помоћника у Вишем суду у Крушевцу, за судију Основног суда у Крушевцу.  

           

5. Душан Радовић, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Крушевцу. 

 

Душан Радовић је рођен 7. октобра 1973. године у Крушевцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 24. јуна 1999. године. 

Правосудни испит је положио 30. априла 2009. године. 

У периоду од 16. августа 1999. године до 31. октобра 2000. године, радио је у 

Општинском суду у Крушевцу као приправник, на основу уговора који је суд закључио 

са Републичким заводом за тржиште рада. Почев од 1. новембра 2000. године до 31. 

октобра 2002. године, радио је као судијски приправник у истом суду. У периоду од 23. 

јануара 2006 године до 8. маја 2007. године, радио је у Општинској управи општине 

Крушевац, у Одсеку за имовинско-правне послове, на радном месту вишег сарадника. 

Након положеног правосудног испита, засновао је радни однос на одређено време у 

Основном суду у Крушевцу, почев од 1. априла 2010. године до 14. јула 2011. године, на 

радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. Радни однос на 

неодређено време засновао је 15. јула 2011. године. Звање вишег судијског сарадника 

стекао је 15. октобра 2013. године. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Крушевцу и седнице свих 

судија Вишег суда у Крушевцу, кандидат Душан Радовић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Крушевцу. 

Кандидат Душан Радовић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и 

остварио је оцену  пет. 
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Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Душана Радовића, судијског 

помоћника у Основном суду у Крушевцу, за судију Основног суда у Крушевцу.  

 

 

 

6. Ана Дамњановић, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Крушевцу. 

Ана Дамњановић је рођена 4. новембра 1979. године у Александровцу. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 16. октобра 2004. 

године. Правосудни испит је положила 22. септембра 2007. године. 

Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Крушевцу, најпре као волонтер 

-приправник, а од 1. маја 2006. године до 30. априла 2009. године, као судијски 

приправник. Након положеног правосудног испита, засновала је радни однос на 

одређено време у Основном суду у Крушевцу, на радном месту судијског помоћника, у 

звању судијског сарадника. Радни однос на неодређено време засновала је 15. јула 2011. 

године. Звање вишег судијског сарадника стекла је 1. децембра 2013. године. Радила је у 

грађанској и кривичној материји, где је уз надзор поступајућих судија, била ангажована 

на изради нацрта одлука, проучавању судске праксе и других послова. У периду од 2014. 

године до 2017. године била је распоређена на рад у извршној материји.  Годишњим 

распоредом послова за 2018. годину, распоређена на рад у кривичној материји За 

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

истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Крушевцу и седнице свих 

судија Вишег суда у Крушевцу, кандидат Ана Дамњановић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Крушевцу. 

Кандидат Ана Дамњановић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове 

и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Дамњановић, судијског 

помоћника у Основном суду у Крушевцу, за судију Основног суда у Крушевцу.  

7. Владимир Бучић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Крушевцу 

Владимир Бучић је рођен 31. маја 1989. године у Крушевцу. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 31. августа 2012. године. Мастер 

студије на Правном факултету Универзитета у Београду, на грађанско-правном модулу, 

подмодул имовинско правни I је завршио у фебруару 2014. године. Завршни мастер рад 

одбранио је са највишом оценом. Правосудни испит је положио 25. децембра 2014. 

године.  

Од новембра 2012. године до новембра 2014. године, радио је у својству приправника 

- волонтера у Првом основном суду у Београду. После положеног правосудног испита, 

од јануара 2015. године до марта 2017. године,  наставио је са радом у истом суду на 

радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. Био је распоређен у 

парнично одељење и одељење судске праксе, радећи на пословима праћења и 

проучавања судске праксе из грађанске материје. Такође, радио је и на изради 

првостепених одлука. Као судијски помоћник, учествовао је у изради првог и другог 

броја Билтена судске праксе Првог основног суда у Београду и то као аутор више 

изабраних сентенци. Уписао је Правосудну академију марта 2017. године, као полазник 

седме генерације, где је у оквиру програма почетне обуке, од марта до новембра 2017. 
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године, прошао део обуке у парничном одељењу Првог основног суда у Београду, а од 

новембра 2017. године се налази на обуци у кривичном одељењу Вишег суда у Београду. 

Током обуке на Правосудној академији, учествовао је у раду бројних семинара, 

радионица и стручних курсева и стекао сертификат о поседовању посебних знања. 

Говори енглески језик. 

 

 

 

 

 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Владимир Бучић је 

стручан, оспособљен и достојан за обављање судијске функције и свестан је обавезе да 

својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и да својим личним 

примером ради на његовом унапређењу. 

Кандидат Владимир Бучић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и 

остварио је оцену  пет.   

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Владимира Бучића, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног суда у 

Крушевцу.  

8. Александар Коцић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Крушевцу. 

Александар Коцић је рођен 27. априла 1985. године у Алексинцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 14. априла 2009. године. 

Правосудни испит је положио 25. априла 2012. године.  Исте године је положио и 

адвокатски испит. 

Приправнички стаж је обавио у Основном суду у Нишу у периоду од 2010. године до 

2012. године. Након положеног правосудног испита, радио је у истом суду на радном 

месту судијског помоћника. Завршио је почетну обуку за судије и заменике јавних 

тужилаца на Правосудној академији у јуну 2015. године, са коначном оценом почетне 

обуке 5.  

Обуку за посреднике у мирном решавању спорова завршио је 2016. године. Стручно 

се усавршавао за самостално обављање судијске и тужилачке функције, похађајући 

велики број семинара и програма обуке у Републици Србији, Луксембургу, Сједињеним 

Америчким Државама и Француској.  

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Александар Коцић је 

стручан, оспособљен и достојан за обављање судијске функције и свестан је обавезе да 

својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и да својим личним 

примером ради на његовом унапређењу. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александра Коцића, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног суда у 

Крушевцу. 

9. Данијела Кљајић, судијски помоћник у Основном суду у Брусу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Брусу. 

Данијела Кљајић је рођена 10. априла 1970. године у Александровцу. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 11. октобра 1996. 

године. Правосудни испит је положила 27. септембра 1999. године.  
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Први радни однос је засновала у Општинском суду у Александровцу као судијски 

приправник. Након положеног правосудног испита, решењем председника суда од 1. 

децембра 1999. године, распоређена је на радно место судијског помоћника, у звању 

судијског сарадника. Звање вишег судијског сарадника је стекла 1. јануара 2002. године. 

Помагала је судијама у раду, израђивала је нацрте судских одлука у свим материјама, 

узимала на записник изјаве странака и обављала друге послове који су предвиђени за 

радно место судијског помоћника. Почев од 1. јануара 2010. године засновала је радни 

однос у Основном суду у Крушевцу, на ком месту је радила до 31. децембра 2013. 

године, када је 1. јануара 2014. године засновала радни однос у Основном суду у Брусу. 

Поред рада у кривичном одељењу, радила је и у оставинском одељењу. Решењем 

предсеника суда од 27. септембра 2017. године, распоређена је на радно место секретара 

Основног суда у Брусу, у звању самосталног саветника. Од тада ради на пословима 

судске управе, а такође наставила је да ради на пословима из области кривичне и 

грађанске материје. Познаје рад на рачунару и служи се француским језиком. За 

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

истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Брусу и седнице свих судија 

Вишег суда у Крушевцу, кандидат Данијела Кљајић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Брусу. 

Кандидат Данијела Кљајић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове 

и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Данијела Кљајић, судијског 

помоћника у Основном суду у Брусу, за судију Основног суда у Брусу. 

10. Ениса Алијагић, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Пазару, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Новом Пазару. 

Ениса Алијагић је рођена 30. априла 1968. године у Новом Пазару. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Приштини 28. фебруауа 1994. године. 

Правосудни испит је положила 30. септембра 1996. године.  

Радни однос први пут је засновала 16. маја 1994. године у Општинском суду у Новом 

Пазару, радећи две године на пословима судијског приправника. Након положеног 

правосудног испита, засновала је радни однос 1. фебруара 1997. године код Општинског 

органа за прекршаје у Новом Пазару, радећи на пословима стручног сарадника. 

Решењима Владе Републике Србије од 27. маја 1997. године и од 19. маја 2005. године 

именована је за судију Општинског органа за прекршаје у Новом Пазару. Од 16. јуна 

2011. године распоређена је у Вишем суду у Новом Пазару радно место судијског 

помоћника, у звању вишег судијског сарадника. За остварене резултате рада у 2015, 

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

Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Новом Пазару и седнице свих 

судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Ениса Алијагић испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом Пазару. 

Кандидат Ениса Алијагић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Енисе Алијагић, судијског 

помоћника у Вишем суду у Новом Пазару, за судију Основног суда у Новом Пазару. 

11. Предраг Живковић, заменик Градског јавног правобраниоца Новог Пазара, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Пазару. 
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Предраг Живковић је рођен 10. септембра 1984. године у Новом Пазару. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 29. фебруауа 2008. 

године. Правосудни испит је положио 30. маја 2012. године.  

Радни однос је засновао 21. априла 2008. године у Градској управи за изворне и 

поверене послове града Новог Пазара, у својству приправника. Решењем начелника 

Градске управе, распоређен је 5. маја 2009. године на радно место - извршилац на 

пословима градоначелника у Одсеку за послове градоначелника у Одељењу за 

скупштинске послове, послове градоначелника и градског већа, све до 6. августа 2010. 

године. У периоду од 6. августа 2010. године до 21. фебруара 2013. године, радио је као 

стручни сарадник у Градском јавном правобранилаштву. Решењем Скупштине града 

Новог Пазара од 21. фебруара 2013. године, постављен је за заменика Градског јавног 

правобраниоца Новог Пазара. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Према мишљењу председника Административно мандатне комисије, кандидат 

Предраг Живковић је у досадашњем раду показао завидно познавање материјалног и 

процесног права, независност и непристрасност у раду, смисао за колегијалну сарадњу и 

културу опхођења, тако да у свему испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Новом Пазару. 

Кандидат Предраг Живковић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове 

и остварио је оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Предрага Живковића, 

заменика Градског јавног правобраниоца Новог Пазара, за судију Основног суда у Новом 

Пазару. 

12. Александар Јовановић, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Пазару, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Пазару. 

Александар Јовановић је рођен 9. јула 1983. године. Основне студије завршио је на 

Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. Правосудни испит је 

положио 26. децембра 2013. године.  

Приправнички стаж је обавио у Вишем суду у Новом Пазару у периоду од 29. јуна 

2011. године до 30. децембра 2013. године. Након положеног правосудног испита, у 

истом суду је засновао радни однос на радном месту судијског помоћника, у звању 

судијског сарадника, а касније и вишег судијског сарадника.  Као судијски помоћник 

радио је на проучавању предмета и изради одлука, најпре у првостепеном грађанском и 

првостепеном кривичном већу, а од 2016. године и у другостепеном грађанском већу, као 

и у ванрасправном кривичном већу. Такође, обављао је и послове координације Службе 

за помоћ и подршку и послове на пружању помоћи и подршке оштећенима и сведоцима 

у кривичним поступцима. Поред наведеног, обављао је послове секретара и портпарола 

суда, као и послове секретара Комисије Вишег суда у Новом Пазару за спровођење 

поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у 

Новом Пазару и Основног суда у Сјеници. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 

2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. 

Учесник је бројних семинара из различитих области и носилац је више сертификата. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Новом Пазару и седнице свих 

судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Александар Јовановић испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом 

Пазару. 

Кандидат Александар Јовановић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне 

судове и остварио је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александра Јовановића, 
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судијског помоћника у Вишем суду у Новом Пазару, за судију Основног суда у Новом 

Пазару. 

13. Асмир Бихорац, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Новом Пазару. 

Асмир Бихорац је рођен 4. јануара 1987. године. Основне студије завршио је на 

Правном факултету Универзитета у Приштини 12. септембра 2010. године. Правосудни 

испит је положио 30. априла 2014. године.  

 

 

 

 

 

 

Након положеног правосудног испита, положио је пријемни испит на Правосудној 

академији, где је ступио у радни однос 1. фебруара 2015. године. Током почетне обуке на 

Правосудној академији, био је распоређен у Виши суд у Новом Пазару, на пословима из 

кривичноправне материје, затим у Основни суд у Новом Пазару, на пословима из 

грађанскоправне материје и у Прекршајни суд Новом Пазару. По завршетку почетне 

обуке, положио је завршни испит 6. јула 2017. године, са коначном оценом 5. Након 

завршног испита наставио је са додатном обуком на Правосудној академији и то у 

Основном суду у Новом Пазару, на пословима из грађанскоправне материје. 

Током целе обуке похађао је разне семинаре и обуке које је организовала Правосудна 

академија, како у земљи, тако и у иностранству и за исте добио сертификате из разних 

области. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Асмир Бихорац је 

стручан, оспособљен и достојан за обављање судијске функције и свестан је обавезе да 

својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и да својим личним 

примером ради на његовом унапређењу. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Асмира Бихорца, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног суда у Новом Пазару. 

14. Радан Нишавић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Сјеници. 

Радан Нишавић је рођен 17. септембра 1981. године у Сјеници. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. Правосудни 

испит је положио 28. јуна 2013. године.  

Правосудну академију је уписао  2015. године, где је положио завршни испит у јулу 

2017. године. У току почетне обуке, радио је у Основном суду у Сјеници, Основном 

јавном тужилаштву у Новом Пазару, Прекршајном суду у Новом Пазару и Основном 

суду у Новом Пазару. Радио је у кривичној, грађанској и прекршајној материји, а 

тренутно је у Основном суду у Новом Пазару, у ванпарничном одељењу. По завршетку 

почетне обуке, положио је завршни испит 6. јула 2017. године, са коначном оценом 5.  

Током целе обуке похађао је разне семинаре и обуке које је организовала Правосудна 

академија, поседује сертификат о поседовању посебних знања из области примене 

Закона о заштити узбуњивача, увиђаја и саобраћајних незгода.   

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Радан Нишавић је 

стручан, оспособљен и достојан за обављање судијске функције и свестан је обавезе да 

својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и да својим личним 

примером ради на његовом унапређењу. 
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Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Радана Нишавића, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног суда у Сјеници. 

15. Ивана Гучанин, судијски помоћник у Основном суду у Краљеву, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Краљеву. 

Ивана Гучанин је рођена 22. октобра 1981. године у Краљеву. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 30. маја 2008. године. 

Правосудни испит је положила 25. октобра 2011. године.  

 

 

 

 

 

После завршетка факултета, радила је као волонтер, а затим као судијски приправник 

у Основном суду у Краљеву. Након положеног правосудног испита, у истом суду је 

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

сарадника, а касније и вишег судијског сарадника. Обављајући послове судијског 

помоћника, водила је оставинске расправе и радила на изради оставинских решења, 

након чега је распоређена да поступа по притужбама грађана и ради на изради нацрта 

одлука у грађанској материји. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Краљеву и седнице свих 

судија Вишег суда у Краљеву, кандидат Ивана Гучанин испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Краљеву. 

Кандидат Ивана Гучанин је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Гучанин, судијског 

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

16. Дејан Ђокић, судијски помоћник у Вишем суду у Чачку, предлаже за избор судије 

за Основни суд у Чачку. 

Дејан Ђокић је рођен 1. маја 1968. године у Чачку. Основне студије завршио је на 

Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 29. децембра 1995. године. Правосудни 

испит је положио 29. септембра 2000. године.  

Од 13. септембра 1996. године до 30. октобра 1998. године радио је као судијски 

приправник у Окружном суду у Чачку. Од 2. априла 2001. године до 4. октобра 2002. 

године радио је у ДД „Сточар” Чачак, као руководилац Службе за опште и правне 

послове. Од 1. септембра 2003. године до 31. децембра 2016. године радио је у 

Привредном суду у Чачку на радном месту судијског помоћника. Од 1. јануара 2017. 

године ради у Вишем суду у Чачку, на радном месту судијског помоћника, у звању 

вишег судијског сарадника. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењен је оценом „нарочито се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Чачку, кандидат Дејан Ђокић 

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

суда у Чачку. 

Кандидат Дејан Ђокић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и 

остварио је оцену  пет. 
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Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Дејана Ђокића, судијског 

помоћника у Вишем суду у Чачку, за судију Основног суда у Чачку. 

17. Јелена Чуповић, судијски помоћник Основног суда у Ужицу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Ужицу. 

Јелена Чуповић је рођена 12. октобра 1974. године у Пожеги. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 13. децембра 2001. године. 

Правосудни испит је положила 1. децембра 2004. године.  

Од 2002. године до 2004. године радила је као судијски приправник у Општинском 

суду у Ужицу. Од 2004. године до 2006. године радила је у истом суду на радном месту 

судијског помоћника у звању судијског сарадника, у кривичном већу и грађанској 

материји. Звање вишег судијског сарадника је стекла 2006. године. Од 2010. године ради 

у Основном суду у Ужицу у грађанској материји, на изради судских одлука, испитивању 

испуњености процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивање о правним 

лековима, проучавању правних питања, судске праксе и правне литературе, припреми 

стручних извештаја, изради нацрта правних схватања, припремању усвојених правних 

схватања за објављивање самостално или уз надзор и упутства судије, вршење других 

послова одређених законом и Судским пословником. За остварене резултате рада у 2015, 

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

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Ужицу и седнице свих судија 

Вишег суда у Ужицу, кандидат Јелена Чуповић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Ужицу. 

Кандидат Јелена Чуповић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Чуповић, судијског 

помоћника у Основног суда у Ужицу, за судију Основног суда у Ужицу. 

18. Тамара Јованетић, судијски помоћник Вишег суда у Ужицу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Ужицу. 

Тамара Јованетић је рођена 5. децембра 1978. године у Сарајеву. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 29. маја 2003. године. 

Правосудни испит је положила 1. јула 2006. године. 

Након завршеног факултета, засновала је радни однос у Окружном суду у Ужицу као 

судијски приправник. Током приправничког стажа, прошла је Програм обуке рада 

предвиђен за приправнике суда и то рад у писарници Општинског и Окружног суда у 

Ужицу, пратила је суђења у грађанском и кривичном одељењу. Због истека уговора на 

одређено време, престао јој је радни однос у Окружном суду у Ужицу 1. октобра 2006. 

године. У периоду од 1. октобра 2007. године до 31. децембра 2010. године, радила је у 

Полицијској управи Ужице, у Одељењу саобраћајне полиције, на радном месту водилац 

прекршајног поступка. Радни однос у Вишем суду у Ужицу на радном месту судијског 

помоћника засновала је 1. јануара 2011. године. Била је распоређена у кривично 

одељење, све до маја 2015. године, од када је распоређена у парнично одељење, где ради 

и данас. 

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

Апелационог суда у Крагујевцу,  кандидат Тамара Јованетић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Ужицу. 

Кандидат Тамара Јованетић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове 

и остварила је оцену  пет. 
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Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тамаре Јованетић, судијског 

помоћника у Вишем суду у Ужицу, за судију Основног суда у Ужицу. 

19. Наташа Филиповић, корисник почетне обуке  на Правосудној академији, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Пожеги. 

Наташа Филиповић је рођена је 7. јуна 1986. године у Пожеги. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитету у Београду 17. јуна 2009.године. 

Мастер студије на Правном факултету Универзитету у Београду, на кривично правном 

модулу завршила је у октобру 2012. године. Правосудни испит је положила 30. маја 

2012. године. 

Од децембра 2009. године заснива радни однос у својству судијског приправника у 

Основном суду у Пожеги. После положеног правосудног испита, а убрзо затим и 

пријемног испита на Правосудној академији, заснива радни однос 1. децембра 2012. 

године, као једна од најмлађих полазника треће генерације Правосудне академије. У 

оквиру обуке на Правосудној академији, наставила је рад у Основном суду у Пожеги у 

парничном и кривичном одељењу и поред тога радила је и у Основном јавном 

тужилаштву, као и у Прекршајном суду у Пожеги, где је поступала по захтевима за 

покретање прекршајних поступака, самостално обављајући низ процесних радњи као и 

израде великог броја нацрта одлука. Учесник је већег броја стручних саветовања и обука 

у организацији Правосудне академије. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Наташа Филиповић 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 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Наташе Филиповић, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног суда у Пожеги. 

20. Младен Марјановић, судијски помоћник у Вишем суду у Јагодини, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Јагодини. 

Младен Марјановић је рођен 18. августа 1981. године у Јагодини. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. новембра 2006. године. 

Правосудни испит је положио 1. јуна 2011. године. 

Од 21. септембра 2007. године до 7. новембра 2008. године, радио је у својству 

приправника у адвокатској канцеларији „Гашић” у Јагодин и са истим наставио у 

Окружном суду у Јагодини. Од 10. новембра 2008. године до 10. новембра 2011. године 

наставио је приправнички стаж у Вишем суду у Јагодини. Након положеног правосудног 

испита, од 24. новембра 2011. године наставио је са радом у истом суду на месту 

судијског помоћника у звању судијског сарадника. Као судијски сарадник учествовао је 

у изради одлука у другостепеном кривичном већу, као и на пословима саслушања 

малолетника у предметима „Ким”, тако да је активно учествовао у изради свих одлука у 

кривичној материји. Тренутно обавља послове судијског сарадника са звањем 

самосталног саветника у предметима по приговору на повреду права на суђење у 

разумном року из грађанске материје, одлуке у другостепеној кривичној материји (Кж), 

одлуке у предметима кривичног већа (Кв, Куо, Кп), као и у одељењу судске праксе. За 

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

истиче”. 

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

Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Младен Марјановић испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Јагодини. 
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Кандидат Младен Марјановић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне 

судове и остварио је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Младена Марјановића, 

судијског помоћника у Вишем суду у Јагодини, за судију Основног суда у Јагодини 

21. Марко Младеновић, судијски помоћник у Основном суду у Параћину, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Деспотовцу. 

Марко Младеновић је рођен 23. јануара 1982. године у Јагодини. Основне студије 

завришио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 28. новембра 2007. 

године. Правосудни испит положио је 3. јула 2012. године. 

Од 18. марта до 14. јула 2010. године, обављао је послове у својству волентера на 

основу уговора о раду у Основном суду у Параћину. Дана 15. јула 2010. године примљен 

је у  радни однос на одређено време у Основни суд у Параћину  у трајању од 3 године, на 

радном месту судијског приправника. Након положеног правосудног испита, примљен је 

у радни однос у Основни суд у Параћину на неодређено време као судијски помоћник у 

звању судијски саветник, а од 1. септембра 2014. године у звању самосталног саветника.  

 

 

 

 

Одлуком председника суда од 31. маја 2017. године именован је за одговорно лице -

сарадника Агенције за борбу против корупције на изради и спровођењу плана 

интегритета.  

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

се истиче”. 

Учесник је многих семинара од стране ОЕБС-а и Правосудне академије. Поседује 

сертификат Правосудне академије о завршеној специјализованој обуци Закона о 

спречавању насиља у породици. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Параћину и седнице свих 

судија Вишег суда у Јагодини, кандидат Марко Младеновић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Деспотовцу. 

Кандидат Марко Младеновић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне 

судове и остварио је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марка Младеновића, 

судијског помоћника у Основном суду у Параћину, за судију Основног суда у 

Деспотовцу.  

22. Марија Стоиљковић, судијски помоћник у Вишем суду у Јагодини, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Деспотовцу. 

Марија Стоиљковић је рођена 12. септембра 1981. године у Параћину. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 22. јуна 2005. 

године. Правносудни испит је положила 22. децембра 2009. године. 

Од 14. септембра 2005. године до 14. марта 2006. године започиње радно искуство у 

Општинском суду у Деспотовцу као судијски приправник- волонтер, након чега заснива 

радни однос као судијски приправник  од 11. децембра 2006. године до 12. децембра 

2009. године. Након положеног правосудног испита, заснива радни однос у Основном 

суду у Параћину као судијски помоћник до 31. маја 2011. године, након чега  од 1. јуна 

2011. године споразумом о преузимању запосленог прелази у Виши суд у Јагодини, где 

обавља послове судијског помоћника са звањем самосталног саветника. Као судијски 
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помоћник активно и самостално учествује у изради пресуда у кривичној и парничној 

материји, као и у предметима рехабилитације и у одељењу судске праксе. Тренутно је 

распоређена на пословима обраде и израде нацрта одлука из надлежности председника 

првостепених кривичних већа, као и у припреми и обради нацрта одлука. За остварене 

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

Према мишљењу седнице свих судија Вишег суд у Јагодини и седнице свих судија 

Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Марија Стоиљковић испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Деспотовцу. 

Кандидат Марија Стоиљковић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Стоиљковић, 

судијског помоћника у Вишем суду у Јагодини, за судију Основног суда у Деспотовцу. 

23. Мирјана Аврамовић, судијски помоћник у Основном суду у Деспотовцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Деспотовцу. 

Мирјана Аврамовићје рођена 25. септембра 1975. године у Ћуприји. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 29. маја 2003. године. 

Правносудни испит је положила 27. марта 2006. године. 

 

 

 

Од 3. јуна 2003. године започела је обављање приправничког волонтерског рада у 

Општинском суду у Деспотовцу, а на место судијског приправника примљена је 14. 

новембра 2003. године. После положеног правосудног испита, од 29. новембра 2007. 

године заснива радни однос на одређено време до 31. децембра 2009. године у 

Општинском суду у Деспотовцу. Од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2013. 

године, наставила је да ради као судијски помоћник Основног суда у Параћину у Судској 

јединици Деспотовац, а од 1. јануара 2014. године обавља послове у Основном суду у 

Деспотовцу на радном месту вишег судијског сарадника са звањем самосталног 

саветника. Као судијски помоћник ради судске одлуке из области грађанске и кривичне 

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

„нарочито се истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Деспотовцу и седнице свих 

судија Вишег суд у Јагодини, кандидат Мирјана Аврамовић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Деспотовцу. 

Кандидат Мирјана Аврамовић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирјане Аврамовић, 

судијског помоћника у Основном суду у Деспотовцу, за судију Основног суда у 

Деспотовцу. 

24. Наташа Тодоровић, судијски помоћник у Вишем суду у Јагодини, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Деспотовцу. 

Наташа Тодоровић је рођена 3. маја 1979. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 11. априла 2005. године. 

Правосудни испит је положила 28. маја 2008. године. 

Од 1. септембра 2005. године до 9. септембра 2008. године започиње радно искуство 

у Општинском суду у Свилајнцу као волонтер, а потом од 17. маја 2006. године као 

приправник. Након положеног правосудног испита, решењем Скупштине општине 
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Свилајнац број: 06-40/08-04-14 од 10. септембра 2008. године именована је за Јавног 

правобраниоца општине Свилајнац за период од 4 године. На лични захтев решењем 

Скупштине општине Свилајнац број: 06-48/10-I-14 од 1. новембра 2010. године 

разрешена је функције Општинског јавног правобраниоца општине Свилајнац. У Вишем 

суду у Јагодини засновала је радни однос 2. новембра 2010. године, најпре на одређено 

време, а затим 10. јануара 2011. године примљена је у радни однос на неодређено време 

на радном месту судијског помоћника, са звањем вишег судијског сарадника. Као 

судијски помоћник у Вишем суду у Јагодини распоређена је у кривичној материји, где је 

обављала послове све до 2014. године. Од 1. јануара 2014. године распоређена је код 

судија који поступа у другостепеном већу у Вишем суд у Јагодини по жалбама на одлуке 

првостепеног суда, где припрема нацрте одлука. За остварене резултате рада у 2015, 

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

Према мишљењу седнице свих судија Вишег суд у Јагодини и седнице свих судија 

Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Наташа Тодоровић испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Деспотовцу. 

Кандидат Наташа Тодоровић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Наташе Тодоровић, судијског 

помоћника у Вишем суду у Јагодини, за судију Основног суда у Деспотовцу.  

 


