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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 бира на судијску функцију у  Основни суд 

у Бору: 

1. Иван Пауновић, судијски помоћник у  Основном суду у Бору. 

II 

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

у Бујановцу: 

1. Јелена Петричевић Младеновић, судијски помоћник у Вишем суду у Врању. 

III 

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

суд у Врању: 

1. Јелена Димитријевић, судијски помоћник у Вишем суду у Врању, 

2. Ратобор Мишковић, судијски помоћник у Основном суду у Врању, 

3. Бојан Трајковић, судијски помоћник у Основном суду у Врању. 

IV 

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

у Димитровграду: 

1. Саша Тричковић,  помоћник Јавног извршитеља. 
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V 

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

суд  у Зајечару: 

1. Тамара Живановић, судијски помоћник у Вишем суду у Зајечару, 

2. Сандра Стефановић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, 

3. Небојша Милутиновић, судијски помоћник у Основном суду у Бору, 

4. Јелена Милошевић Ковачевић, судијски помоћник у Основном суду у Зајечару. 

VI 

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

у Књажевцу: 

1. Слободан Стаменковић, судијски помоћник у Основном суду у Зајечару. 

VII 

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

у Лебану: 

1.  Јелена Бранковић, судијски помоћник у Основном суду у Лебану. 

VIII 

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

суд у Лесковцу: 

1. Маја Цакић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, 

2. Жарко Вукашиновић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, 

3. Биљана Милошевић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, 

4. Виолета Младеновић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу. 

IX 

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

суд у Пироту: 

1. Наташа Манчић, судијски помоћник у Основном суду у Пироту, 

2. Александра Перичин Хинић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

X 

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

суд у Прокупљу: 

1.  Дара Тодоровић, судијски помоћник у Основном суду у Прокупљу, 

2. Данијела Јовић, судијски помоћник у Основном суду у Куршумлији, 

3. Марко Шекарић, судијски помоћник у Основном суду у Прокупљу, 

4. Стана Симоновић, судијски помоћник у Основном суду у Прокупљу. 
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XI 

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

суд у Сурдулици: 

1.  Марина Анастасов, судијски помоћник у Основном суду у Сурдулици, 

2. Александар Стојилковић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду. 

XII 

 

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 Бору, Основни суд у Бујановцу, Основни суд у 

Врању, Основни суд у Димитровграду, Основни суд у Зајечару, Основни суд у 

Књажевцу, Основни суд у Лебану, Основни суд у Лесковцу, Основни суд у Пироту, 

Основни суд у Прокупљу и Основни суд у Сурдулици. 

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Основни суд у Бору, Основни суд у Бујановцу, Основни суд у Врању, Основни суд у 

Димитровграду, Основни суд у Зајечару, Основни суд у Књажевцу, Основни суд у 

Лебану, Основни суд у Лесковцу, Основни суд у Пироту, Основни суд у Прокупљу и 

Основни суд у Сурдулици, 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 

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. 
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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 19. октобра 2018. године, утврдио 

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

избор 24  кандидата, тако што се: 

1. Иван Пауновић, судијски помоћник у  Основном суду у Бору, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Бору. 

Иван Пауновић je рођен 14. априла 1977. године у Алексинцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 14. октобра  2003. године. 

Правосудни испит је положио 27. новембра 2009. године.  

Од децембра 2005. године волонтирао је као адвокатски приправник. У марту 2006. 

године засновао је радни однос у Фабрици бакарних цеви АД Мајданпек, где је oбављао 

послове правног референта - заступника. Почев од 1. фебруара 2008. године, био је у  

радном односу у Општинском суду у Мајданпеку, на радном месту судијског 

приправника. Након положеног правосудног испита, засновао је радни однос у 

Општинском суду Мајданпеку на радном месту судијског помоћника, у звању судијског 

сарадника, где је радио до краја 2009. године, а 2010. године распоређен је у Основни суд 

у Неготину, Судска јединица у Мајданпеку. Решењем Основног суда у Бору од 30. 

новембра 2010. године, примљен је у радни однос на неодређено време. Звање вишег 

судијског сарадника је стекао 12. марта 2012. године. У наведеним судовима, као 

судијски помоћник, обављао је послове у парничном, ванпарничном, кривичном и 

извршном одељењу. Поред израде нацрта одлука под надзором судија, поверавано му је 

и самостално вођење записника и узимање изјава.  За остварене резултате рада у 2015, 

2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Учесник је бројних 

семинара и стручних усавршавања.  

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

Апелационог суда у Нишу, кандидат Иван Пауновић испуњава све услове који су 

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

Кандидат Иван Пауновић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и 

остварио је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивана Пауновића, судијског 

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

2. Јелена Петричевић Младеновић, судијски помоћник у Вишем суду у Врању, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Бујановцу. 

Јелена Петричевић Младеновић је рођена 25. маја 1984. године у Подгорици. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 20. марта 

2008. године. Правосудни испит је положила 29. марта 2012. године.  

Од 14. априла 2008. године до 5. марта 2009. године радила је као судијски 

приправник-волонтер у Окружном суду у Врању, да би 6. марта 2009. године била 

примљена у радни однос на одређено време на радном месту судијског приправника, на 

коме се налазила до 5. марта 2012. године. 
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Након положеног правосудног испита, од 6. августа 2012. године до 30. септембра 

2013. године, наставила је са радом у истом суду, на радном месту судијског помоћника, 

у звању судијског сарадника, а касније и вишег судијског сарадника. Обрађује предмете 

у кривичној материји, с тим што је у првом периоду радила са судијама који су 

поступали у предметима у првом степену, те је пратила ток суђења и израђивала одлуке, 

а од августа 2015. године ради са другостепеним већем и по налогу судија поступа у 

предметима по жалби, с тим што повремено обрађује и одлуке ванпретресног већа, као и 

већа за малолетнике. У једном периоду је и обрађивала предмете из грађанске материје, 

услед повећања прилива предмета из те области. За остварене резултате рада у 2015, 

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

Учесник је бројних семинара, округлих столова и радионица. Познаје рад на 

рачунару и служи се енглеским језиком. 

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

Апелационог суда у Нишу, кандидат Јелена Петричевић Младеновић испуњава све 

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

Кандидат Јелена Петричевић Младеновић је 14. јуна 2018. године полагала испит за 

основне судове и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Петричевић 

Младеновић, судијског помоћника у Вишем суду у Врању, за судију Основног суда у 

Бујановцу. 

3. Јелена Димитријевић, судијски помоћник у Вишем суду у Врању, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Врању. 

Јелена Димитријевић је рођена 27. новембра 1979. године у Истоку. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Приштини 15. октобра 2004. године. 

Правосудни испит је положила 27. новембар 2009. године. 

Од 4. јануара 2006. године радила је као судијски приправник-волонтер у Окружном 

суду у Врању, да би у марту 2007. године била примљена у радни однос на одређено 

време на радном месту судијског приправника, на коме се налазила до 27. новембра 

2009. године, када је положила правосудни испит. Након тога, засновала је радни однос 

на радном месту судијског помоћника у Окружном, сада Вишем суду у Врању, где је 

обрађивала предмете из кривичне материје. Одлуком председника суда распоређена је на 

радно место секретара суда, који посао обавља и данас.  

Као волонтер, судијски приправник, судијски помоћник и секретар суда обављала је 

све послове предвиђене Судским пословником, пружала је помоћ у раду судијама, 

поступала по налогу судија и председника суда, пратила суђења, учествовала у изради 

нацрта одлука у кривичној и парничној материји. Такође, обрађивала је и предмете који 

се односе на условни отпуст, а тренутно обрађује предмете који се односе на 

помиловање осуђених, захтеве за изузећа и искључења судија, израђује нацрте одлуке 

поводом жалби на првостепена решења о одлагању почетка издржавања казни затвора, 

обрађује предмете који се односе на суђење у разумном року. За остварене резултате 

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

Учесник је бројних семинара. Завршила је обуку за службенике за помоћ и подршку 

оштећенима и сведоцима у организацији ОЕБСА-а. Познаје рад на рачунару и говори 

енглески језик. 
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Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Врању и седнице свих судија 

Апелационог суда у Нишу, Јелена Димитријевић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Врању. 

 

 

 

Кандидат Јелена Димитријевић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Димитријевић, 

судијског помоћника у Вишем суду у Врању, за судију Основног суда у Врању. 

4. Ратобор Мишковић, судијски помоћник у Основном суду у Врању, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Врању. 

Ратобор Мишковић је рођен 16. јуна 1975. године у Врању. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Приштини 27. септембра 2003. године. 

Правосудни испит је положио 24. децембар 2008. године.  

Од 10. маја 2005. године до 31. марта 2009. године радио је у Општинском јавном 

тужилаштву у Врању на пословима тужилачког приправника, где је радио на изради 

оптужница, оптужних предлога, решења, жалби, захтева за заштиту законитости, 

узимања кривичних пријава на записник и др. У служби за катастар непокретности у 

Бујановцу радио је од 1. априла 2009. године до 31. јула 2010. године. Од 25. августа 

2010. године запослен је у Основном суду у Врању на радном месту судијског 

помоћника, у звању вишег судијског сарадника, где ради на изради  нацрта пресуда, 

решења, Кв решења, присуствује главним претресима. За остварене резултате рада у 

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

Учествовао је на бројним семинарима. Познаје рад на рачунару и служи се енглеским 

језиком. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Врању, седнице свих судија 

Вишег суда у Врању и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат Ратобор 

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

Основног суда у Врању. 

Кандидат Ратобор Мишковић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне 

судове и остварио је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ратобора Мишковића, 

судијског помоћника у Основном суду у Врању, за судију Основног суда у Врању. 

 

5. Бојан Трајковић, судијски помоћник у Основном суду у Врању, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Врању. 

 

Бојан Трајковић је рођен 14. марта 1985. године у Врању. Основне студије завршио је 

на Правном факултету Универзитета у Нишу 10. јуна 2010. године. Правосудни испит је 

положио 14. марта 2014. године.  

Од 21. јула 2011. године до 22. јула 2013. године радио је као адвокатски приправник, 

од 1. јула 2014. године до 5. новембра 2016. године био је у радном односу у ЈП „Нови 

дом” Врање, на радном месту референта за правне послове. Од 1. децембра 2016. године 

ради у Основном суду у Врању на радном месту судијског помоћника, у звању вишег 

судијског сарадника. За остварене резултате рада у 2017. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”. 

Учесник је бројних семинарима. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик 
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Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Врању, седнице свих судија 

Вишег суда у Врању  и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат Бојан 

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

Основног суда у Врању. 

Кандидат Бојан Трајковић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и 

остварио је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бојана Трајковића, судијског 

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

6. Саша Тричковић, помоћник Јавног извршитеља, предлаже за избор судије за 

Основни суд у Димитровграду. 

Саша Тричковић је рођен 13. јануара 1986. године у Пироту. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 4. октобра 2011. године. 

Правосудни испит је положио 26. септембра 2014. године. Почев од 2017/2018 године је 

студент мастер академских студија на Правном факултету Универзитета у Београду, 

кривично-правни модул, кривично-правни под-модул.  

Од априла 2012. године до априла 2014. године радио је као судијски приправник-

волонтер у Основном суду у Пироту, у кривичном одељењу. Након положеног 

правосудног испита, засновао је радни однос на одређено време 29. октобра 2014. године 

у истом суду, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. 

Годишњим распоредом послова био је одређен да испомаже рад судија у кривичном 

одељењу у предметима свих уписника за кривичне предмете, као и у раду судске управе. 

Нарочито је био ангажован у изради нацрта пресуда, одлука ванпретресног већа и одлука 

поводом извршења кривичних санкција. У периоду од фебруара до августа 2016. године 

обављао је послове секретара суда. За остварене резултате рада у 2016. години оцењен је 

оценом „нарочито се истиче”.  

Од 1. јануара 2017. године је у радном односу код Јавног извршитеља у Пироту, на 

радном месту помоћника јавног извршитеља. Израђује нацрте одлука и у име јавног 

извршитеља предузима радње којима се непосредно спроводи извршење и обезбеђење.  

Учесник је више округлих столова и специјалистичких обука у организацији 

Правосудне академије, на тему имплементације Закона о кривичном поступку. 

Према мишљењу Јавног извршитеља у Пироту Ане Костић Мишковић, кандидат 

Саша Тричковић је током рада показао изузетну стручност, оспособљеност и моралне 

особине предвиђене Етичким кодексом јавних извршитеља. Именовани кандидат 

поседује теоријска и практична знања из правне области, која је показао кроз вештине 

које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању 

предмета, која је стекао кроз вишегодишњи рад у суду и касније у овој правосудној 

професији усавршио. Кандидат Саша Тричковић, према мишљењу Јавног извршитеља, 

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

суда у Димитровграду. 

Кандидат Саша Тричковић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и 

остварио је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Саше Тричковића, помоћника 

Јавног извршитеља, за судију Основног суда у Димитровграду.  

7. Тамара Живановић, судијски помоћник у Вишем суду у Зајечару, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Зајечару. 
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Тамара Живановић је рођена 3. октобра 1976. године у Кладову. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 7. јуна 2003. године. 

Правосудни испит је положила 26. септембра 2006. године.  

Дана 1. септембра 2003. године, започела је са волонтирањем у Окружном суду у 

Зајечару, а од 1. јануара 2004. године заснива радни однос на одређено, на месту 

судијског приправника. Судијски помоћник у звању судијског сарадника постаје 1. 

октобра 2006. године у Окружном суду у Зајечару. Сада је судијски помоћник у звању 

виши судијски сарадник. Након положеног правосудног испита па све до општег избора 

2010. године, радила је у кривичном одељењу Окружног суда у Зајечару и то у 

првостепеном кривичном поступку, где је присуствовала суђењима, проучавала 

предмете и правна питања и израђивала нацрте одлука. Почетком 2010. године, услед 

повећаног обима посла у парници и чињеници да је као приправник већ радила у овој 

материји, премештена је у грађанско одељење, где ради на припреми предмета и израђује  

нацрте другостепених одлука. Ступањем на снагу Законика о кривичном поступку 2013. 

године и проширењем надлежности виших судова у другом степену у кривичној 

материји, од 2014. године па све до данас поступа у кривичном одељењу и то у 

другостепеним кривичним поступцима,  при чему је ангажована у предметима у Кв већу. 

Распоредом послова Вишег суда у Зајечару за 2017. годину, поред поступања у 

кривичном одељењу, поступа и у предметима Гж и Гж1. Поред тога од 2011. године 

распоређена је и активна у одељењу судске праксе.  За остварене резултате рада у 2015, 

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

Учесник је бројних семинара, саветовања и стручних едукација у организацији 

Министарства правде, Врховног суда Србије, Правосудног центра, а касније и Високог 

савета судства. Познаје рад на рачунару. Служи се енглеским језиком, познаје основе 

румунског, француског и немачког језика. 

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

Апелационог суда у Нишу, кандидат Тамара Живановић испуњава све услове који су 

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

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

судове и остварила је оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тамаре Живановић, судијског 

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

8. Сандра Стефановић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Зајечару. 

Сандра Стефановић је рођена 22. новембра 1981. године у Зајечару. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 30. маја месеца 2006. године. 

Правосудни испит је положила 25. маја 2010. године.  

Приправнички - волонтерстки стаж је обавила у Основном суду у Зајечару. Након 

положеног правосудног испита, наставила је са радом у истом суду до 1. септембра 2010. 

године.  Почев од 1. септембра 2010. године заснива радни однос у својству судијског 

помоћника, у звању судијског сарадника у Апелационом суду у Нишу. На радном месту 

судијског помоћника у звању вишег судијског сарадника распоређена је од 1. новембра 

2013. године. Као судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, најпре је била 

распоређена на пословима у одељењу радних спорова, затим у кривичном одељењу, а 

након тога у грађанско-парничном одељењу, у коме и данас обавља послове вишег 

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

оценом „нарочито се истиче”.                                                                                      

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

судија Вишег суда у Зајечару, кандидат Сандра Стефановић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Зајечару. 
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Кандидат Сандра Стефановић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

 

 

 

 

 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сандре Стефановић, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Нишу, за судију Основног суда у Зајечару. 

9. Небојша Милутиновић, судијски помоћник у Основном суду у Бору, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Зајечару. 

Небојша Милутиновић је рођен 30. децембра  1975. године у Бору. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу  22. септембра 2003. године. 

Правосудни испит је положио 25. септембра 2006. године.  

Након дипломирања, заснива радни однос 3. новембра 2003. године као судијски 

приправник у Општинском суду у Бору, након чега 4. новембра 2006. године стиче звање 

судијског сарадника, а од 1. јануара 2010. године распоређен је у Основном суду у Бору 

као виши судијски сарадник, где и данас ради. Током досадашњег рада у суду, а након 

положеног правосудног испита, успешно је обављао послове судијског сарадника у свим 

одељењима суда, парничном, кривичном, извршном и ванпарничном, као и у судској 

управи, где израђује нацрте одлука, обавља све послове под надзором поступајућих 

судија или председника суда. Тренутно обавља послове судијског помоћника у 

другостепеном Ипв већу у извршном одељењу. За остварене резултате рада у 2015, 2016. 

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

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

Служи се енглеским језиком. 

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

Вишег суда у Зајечару, кандидат Небојша Милутиновић испуњава све услове који су 

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

Кандидат Небојша Милутиновић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне 

судове и остварио је оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Небојше Милутиновића, 

судијског помоћника у Основном суду у Бору, за судију Основног суда у Зајечару. 

10. Јелена Милошевић Ковачевић, судијски помоћник у Основном суду у Зајечару 

предлаже за избор судије за Основни суд у Зајечару. 

Јелена Милошевић Ковачевић је рођена 17. априла 1980. године у Зајечару. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду, 27. октобра 2006. 

године. Правосудни испит је положила 27. новембра  2009. године.  

Приправнички - волонтерстки стаж започела је у Трговинском суду у Зајечару, да би 

15. јануара 2007. године засновала радни однос на радном месту судијског приправника. 

У току приправничког стажа била је распоређена и у Општинском суду у Зајечару. По 

положеном правосудном испиту, 25. јануара 2010. године распоређена је у Основни суд 

у Зајечару на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. Од 

наведеног дана по распореду годишњих послова распоређена је у грађанско одељење где 

израђује нацрте судских одлука, помаже судијама у проучавању правних питања и 

праћењу судске праксе и поступа по предметима замолница. Од 2016. године, поред 

наведених послова у грађанском одељењу, распоређена је и у извршном одељењу 
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Основног суда у Зајечару. Током 2017. године израђује нацрте одлука донетих у 

поступку у парницама из радних односа. По годишњем распореду за 2018. годину, осим 

у напред наведеним материјама по којима поступа, одређена је да обавља послове у 

оквиру Инфо-службе за подршку алтернативним начинима решавања спора. За 

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

истиче”.   

Учесник је семинара из области грађанског права, који се одржавају у оквиру 

Годишњег саветовања судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.                                                                                    

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

судија Вишег суда у Зајечару, кандидат Јелена Милошевић Ковачевић испуњава све 

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

Кандидат Јелена Милошевић Ковачевић је 14. јуна 2018. године полагала испит за 

основне судове и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Милошевић 

Ковачевић, судијског помоћника у Основном суду у Зајечару, за судију Основног суда у 

Зајечару. 

11. Слободан Стаменковић, судијски помоћник у Основном суду у Зајечару, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Књажевцу. 

Слободан Стаменковић је рођен 20. априла  1979. године у Зајечару. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу  16. априла 2005. године. 

Правосудни испит је положио 27. новембра 2009. године.  

Од 1. фебруара 2006. године волонтира у својству судијског приправника у 

Општинском суду у Зајечару. Заснива радни однос на одређено време, почев од 1. 

децембра 2006. године у трајању од три године, у својству судијског пиправника. Након 

положеног правосудног испита, 27. новембра 2009. године заснива радни однос на 

неодређено време на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. 

Дана 27. новембра 2011. године стекао је звање вишег судијског сарадника Основног 

суда у Зајечару. У својству приправника, а затим и судијског помоћника, поступа у 

предметима из кривичне, парничне, ванпарничне и извршне материје, где израђује 

нацрте одлука за судије са којим сарађује, бави се анализом спорних правних питања, те 

актуелном судском праксом и правном литературом. Годишњим распоредом послова у 

Основном суду у Зајечару за 2018. годину, распоређен је у грађанско одељење где 

поступа по предметима у грађанској материји и предметима из извршне материје, као и 

предметима већа за одлучивање по приговорима на решења у извршним поступцима. 

Члан је грађанског одељења судске праксе Основног суда у Зајечару где прати и 

проучава актуелну судску праксу из области грађанског права. За остварене резултате 

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

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

Служи се енглеским и француским језиком. 

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

судија Вишег суда у Зајечару, кандидат Слободан Стаменковић испуњава све услове који 

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

Кандидат Слободан Стаменковић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне 

судове и остварио је оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Слободана Стаменковића, 

судијског помоћника у Основном суду у Зајечару, за судију Основног суда у Књажевцу. 

12. Јелена Бранковић, судијски помоћник у Основном суду у Лебану, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Лебану. 
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Јелена Бранковић је рођена 21. јуна 1983. године у Лесковцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 2007. године. Правосудни 

испит је положила 28. децембра 2011. године.  

Дана 16. марта 2009. године заснива радни однос у трајању од три године као 

судијски приправник у Општинском суду у Власотинцу, а затим  као судијски 

приправник у Основном суду у Лесковцу, све до 15. марта 2012. године. После 

положеног правосудног испита наставља да волонтира у Основном суду у Лесковцу, а од 

15. новембра 2013. године до 3. јануара 2014. године ради као тужилачки помоћник у 

Основном јавном тужилаштву у Лесковцу. Од 5. маја 2014. године ради као судијски 

помоћник у Основном суду у Лебану. Као судијски помоћник ради у парничној, 

ванпарничној, извршној и кривичној материји. Обавља послове портпарола Основног 

суда у Лебану. Тренутно поступа у Кв већу и Ипв већу, као и на пословима судске 

управе, ванпарничне материје и као лице овлашћено за поступање по информацијама од 

јавног значаја. За остварене резултате рада у 2017. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”, док у 2015. и 2016. години није оцењена с обзиром да је била у радном 

односу на одређено време.                                                                                      

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

Вишег суда у Лесковцу, кандидат Јелена Бранковић испуњава све услове који су 

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

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

и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Бранковић, судијског 

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

 

13. Маја Цакић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Лесковцу. 
 

Маја Цакић је рођена 1. фебруара 1979. године у Лесковцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 26. марта 2007. године. 

Правосудни испит је положила 29. јануара 2010. године.  

Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Лесковцу почев од 17. 

септембра 2007. године до 1. јануара 2010. године, када је наставила приправнички стаж 

у Основном суду у Лесковцу, све до 29. јануара 2010. године. Након положеног 

правосудног испита, почев од 30. јануара 2010. године засновала је радни однос на 

радном месту судијског помоћника у Основном суду у Лесковцу. У периоду од 1. 

фебруара до 30. јуна 2010. године обављала је послове везане за извршење кривичних 

санкција, док је у периоду од 1. јула 2010. године до 31. маја 2014. године радила на 

пословима из надлежности кривичног већа. Од 1. јуна 2015. године до 30. априла 2017. 

године поступала је у ванпарничној материји - оставинска материја. Послове из 

надлежности Ипв већа обављала је у периоду од 1. маја до 31. децембра 2017. године, од 

када ради у материји радних спорова. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  

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

говори енглески језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лесковцу, седнице свих судија 

Вишег суда у Лесковцу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат Маја 

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

Основног суда у Лесковцу. 

Кандидат Маја Цакић 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 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Маје Цакић, судијског 

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

 

 

 

 

 

 

14. Жарко Вукашиновић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Лесковцу. 

 

Жарко Вукашиновић је рођен 14. марта 1985. године у Лесковцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 2. јуна 2009. године. 

Правосудни испит је положио 30. септембра 2013. године.  

Приправнички стаж започео је у периоду од 2010. године до 2011. године као 

адвокатски приправник. На основу јавног конкурса, 1. августа 2011. године засновао је 

радни однос на радном месту судијског приправника у Основном суду у Лесковцу. 

Након положеног правосудног испита, почев од 1. октобра 2013. године у истом суду 

засновао је радни однос на радном месту судијског помоћника. Распоређен је на рад у 

грађанско одељење суда, где је радио на изради нацрта свих мериторних и процених 

одлука из области опште парнице. Почев од 2014. године одлуком председника суда 

распоређен је као судијски помоћник на рад у Ип већу суда, где је радио до септембра 

2015. године. Решењем председника суда од 1. септембра 2015. године распоређен је на 

радно место секретара суда. У Основном суду у Лесковцу обавља и послове портпарола 

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

истиче”, док у 2015. години није оцењен, с обзиром на то да је био у радном односу на 

одређено време.  

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

говори енглески језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лесковцу, седнице свих судија 

Вишег суда у Лесковцу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат 

Жарко Вукашиновић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Лесковцу. 

Кандидат Жарко Вукашиновић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне 

судове и остварио је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Жарка Вукашиновића, 

судијског помоћника у Основном суду у Лесковцу, за судију Основног суда у Лесковцу. 

 

15. Биљана Милошевић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже 

се за избор судије за Основни суд у Лесковцу. 
 

Биљана Милошевић је рођена 16. октобра 1977. године у Лесковцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 23. марта 2005. године. 

Правосудни испит је положила 22. децембра 2010. године.  

Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Лесковцу, у периоду од 1. 

новембра 2006. године до 31. октобра 2010. године. Након положеног правосудног 

испита, почев од 12. октобра 2011. године засновала је радни однос на радном месту 

судијског помоћника у Основном суду у Лесковцу. Као судијски помоћник обављала је 

послове сарадника Ип већа Основног суда у Лесковцу, све до 1. јануара 2014. године, 

када је распоређена на радно место секретара Основног суда у Лесковцу. По повратку са 

породиљског одсуства, од 12. септембра 2016. године распоређена је на радно место 



14 

 

судијског помоћника у Ип већу и одељењу судске праксе. Почев од 30. марта 2017. 

године распоређена је на рад у кривичном одељењу суда. За остварене резултате рада у 

2015. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док је услед породиљског 

одсуства остала неоцењена за 2016. годину.Учесник је бројних семинара и стручних 

усавршавања.  

 

 

 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лесковцу, седнице свих судија 

Вишег суда у Лесковцу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат 

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

судије Основног суда у Лесковцу. 

Кандидат Биљана Милошевић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Биљане Милошевић, 

судијског помоћника у Основном суду у Лесковцу, за судију Основног суда у Лесковцу. 

 

16. Виолета Младеновић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Лесковцу. 

 

Виолета Младеновић је рођена 7. јануара 1977. године у Лесковцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 9. јуна 2005. године. 

Правосудни испит је положила 23. септембра 2009. године.  

Након положеног правосудног испита, почев од 2. августа 2010. године засновала је 

радни однос на радном месту судијског помоћника у Основном суду у Лесковцу, где је 

распоређена на рад у кривичном одељењу. У периоду од 1. јануара 2014. године до 

октобра 2016. године била је распоређена на рад у ванпарничној материји - оставинска 

материја. Почев од 6. октобра 2018. године била је распоређена на рад у извршно 

одељење суда - Ипв веће. Такође, била је део стручног тима грађанског одељења 

Основног суда у Лесковцу за решавање предмета старијих од 10 година. За остварене 

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

Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања. Учествовала је у радионицама 

пројекта Европске уније за унапређење ефикасности правосуђа које се тичу извршне 

материје. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лесковцу, седнице свих судија 

Вишег суда у Лесковцу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат 

Виолета Младеновић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Лесковцу. 

Кандидат Виолета Младеновић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Виолете Младеновић, 

судијског помоћника у Основном суду у Лесковцу, за судију Основног суда у Лесковцу. 
 

17. Наташа Манчић, судијски помоћник у Основном суду у Пироту, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Пироту. 

 

Наташа Манчић је рођена 28. новембра 1977. године у Пироту. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 18. марта 2005. године. 

Правосудни испит је положила 22. децембра 2010. године. 

Приправнички стаж је обавила  у Основном суду у Пироту, у периоду од 1. јануара 

2008. године до 23. децембра 2010. године.  
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Након положеног правосудног испита, почев од 24. децембра 2010. године засновала 

је радни однос на радном месту судијског помоћника у Основном суду у Пироту, где је 

распоређена на рад у парничном одељењу суда, а затим је радила у извршном и 

ванпарничном одељењу  суда. На радно место секретара суда распоређена је 5. октобра 

2012. године. За остварене резултате рада у 2017. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”, а за 2015, 2016. годину није оцењена, пошто се налазила на породиљском 

одсуству.  

 

 

 

У оквиру стручног усавршавања похађала је специјализовану обуку према програму 

Правосудне академије у складу са Законом о спречавању насиља у породици, затим 

семинар о увиђају саобраћајних незгода, као и низ бројних семинара и стручних 

усавршавања. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Пироту, седнице свих судија 

Вишег суда у Пироту и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат Наташа 

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

Основног суда у Пироту. 

Кандидат Наташа Манчић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Наташе Манчић, судијског 

помоћника у Основном суду у Лесковцу, за судију Основног суда у Пироту. 

 

18. Александра Перичин Хинић, корисник почетне обуке  на Правосудној академији, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Пироту. 

 

Александра Перичин Хинић је рођена је 27. марта 1980. године у Суботици. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитету у Новом Саду 19. фебруара 

2009. године. Завршила је мастер студије 2010. године на Правном факултету 

Универзитету у Новом Саду, на студијском програму дипломских академских студија 

права (мастер) општег смера и стекла академски назив дипломирани правник - мастер. 

Правосудни испит је положила 6. јула 2011. године. 

Приправнички стаж је обавила у периоду од 2009. године до 2011. године у 

Основном суду у Новом Саду и делом у Привредном суду у Новом Саду. У периоду од 

2011. до 2012. године  радила је као судијски помоћник - волонтер у Основном суду 

Новом Саду. 

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

2013. године као корисник почетне обуке на Правосудној академији.  

Као корисник почетне обуке прошла је кроз парнично одељење, кривично одељење, 

тужилаштво и прекршаје. Успешно је положила 1. јула 2016. године завршни испит на 

Правосудној академији, са коначном оценом 5. 

Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања, као што су семинар „Права 

детета и културе: победити насиље“, семинар на тему „Забрану дискриминације у 

европском праву и српском законодавству и пракси”, семинар на тему „Службе за помоћ 

и подршку оштећенима и сведоцима, концепт и важност адекватног психолошког 

приступа”, у оквиру пројекта мисије OSCE у Србији, сертификат о посебним знањима из 

области примене Закона о заштити узбуњивача и др. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Александра Перичин 

Хинић 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. 
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Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александре Перичин Хинић, 

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

19. Дара Тодоровић, судијски помоћник у Основном суду у Прокупљу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Прокупљу. 

 Дара Тодоровић je рођена 12. фебруара 1976. године у Вучитрну. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Приштини 26. септембра 1998. 

године. Правосудни испит је положила 30. јануара 2002. године.  

 

 

 

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Куршумлији од 29. новембра 

1998. године до 22. јануара 2002. године. Након положеног правосудног испита 2002. 

године, засновала је радни однос у Дому здравља Куршумлија, где је радила на радном 

месту Начелника службе за правне, економске, техничке и друге послове до 18. априла 

2012. године. Од 19. априла 2012. године засновала је радни однос у Основном суду у 

Прокупљу на радном месту судијски сарадник. Звање вишег судијског сарадника стекла 

је 2013. године. У току рада у Основном суду у Прокупљу обављала је претежно послове 

у грађанској материји, док је у кривичној и извршној материји поступала повремено у 

складу са потребама суда. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”.     

Учесник је бројних семинара у организацији Правосудне академије који су се 

односили на примену Закона о парничном поступку и Закона о извршењу и обезбеђењу.     

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Прокупљу, седнице свих 

судија Вишег суда у Прокупљу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, 

кандидат Дара Тодоровић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Прокупљу. 

Кандидат Дара Тодоровић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Даре Тодоровић, судијског 

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

20. Данијела Јовић, судијски помоћник у Основном суду у Куршумлији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Прокупљу.  

Данијела Јовић је рођена 29. јануара 1977. године у Куршумлији. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Приштини 23. јуна 2003. године. 

Правосудни испит је положила 28. маја 2008. године.  

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

Куршумлији у периоду од 9. маја 2005. године до 9. маја 2007. године. Након положеног 

правосудног испита засновала је радни однос у Основном суду у Прокупљу од 9. априла 

2012. године до 1. јануара 2014. године, након чега је наставила са радом у Основном 

суду у Куршумлији, где и данас ради као судијски помоћник у звању самосталног 

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

„нарочито се истиче”.     

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

Служи се енглеским језиком. 

       Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Куршумлији, седнице свих 

судија Вишег суда у Прокупљу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, 
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кандидат Данијела Јовић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Прокупљу. 

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

и остварила је оцену  пет. 

       Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Данијеле Јовић, судијског 

помоћника у Основном суду у Куршумлији, за судију Основног суда у Прокупљу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Марко Шекарић, судијски помоћник у Основном суду у Прокупљу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Прокупљу. 

 

        Марко Шекарић je рођен 12. октобра 1976. године у Прокупљу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 21. децембра 2002. године. 

Уписао је 2002/2003 године постдипломске-специјалистичке студије на Правном 

факултету Универзитета у Нишу, смер међународно право. Правосудни испит је 

положио 28. октобра 2009. године.  

        Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Прокупљу од 1. јануара 2007. 

године до 1. јануара 2010. године, када је распоређен на радно место секретара Основног 

суда у Прокупљу, које послове и даље обавља. За остварене резултате рада у 2015, 2016. 

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

        Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Прокупљу, седнице свих 

судија Вишег суда у Прокупљу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, 

кандидат Марко Шекарић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Прокупљу. 

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

и остварио је оцену  пет. 

         Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марка Шекарића, 

судијског помоћника, Основног суда у Прокупљу, за судију Основног суда у Прокупљу. 

 

22. Стана Симоновић, судијски помоћник у Основном суду у Прокупљу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Прокупљу. 

 

            Стана Симоновић je рођена 3. октобра 1976. године у Куршумлији. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Приштини 10. фебруара 2000. 

године. Правосудни испит је положила 2. октобра 2003. године.  

           Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Куршумлији у периоду од 3. 

маја 2000. године до 4. маја 2002. године. Од 29. августа 2002. године до 27. фебруара 

2003. године, била је у радном односу на одређено време у Основној школи ,,Милоје 

Закић” у Куршумлији, на пословима секретара школе. Након положеног правосудног 

испита 2 .октобра 2003. године била је радно ангажована на пословима спровођења 

јавних набавки у дечијем вртићу ,,Сунце” у Куршумлији до 31. децембра 2003. године. 

Од 1. јануара 2004. године до 22. јула 2005. године била је у радном односу у РГЗ- 

Служба за катастар непокретности у Куршумлији, на правним пословима израде 

катастра непокретности. Од 23.  јула 2005. године до 15. августа 2006. године, радила је у 

приватном сектору у Куршумлији у СТР ,,Јоксимовић” и од 10. децембра 2006. године до 
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15. јула 2008. године у СТР ,,Бамбино”. Од 25. јуна 2009. године до 25. децембра 2009. 

године, била је запослена на правним пословима у Дирекцији за урбанизам и планирање 

у Куршумлији. Од 9. априла 2012. године засновала је радни однос на неодређено време 

у Основном суду у Прокупљу на пословима судијског помоћника. Од 17. фебруара 2016. 

године распоређена је на радно место вишег судијског сарадника у звању самостални 

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

„нарочито се истиче”. Учесник је бројних семинара.   

            Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Прокупљу, седнице свих 

судија Вишег суда у Прокупљу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, 

кандидат Стана Симоновић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Прокупљу. 

 

 

 

            Кандидат Стана Симоновић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

      Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Стане Симоновић, судијског 

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

 

23. Марина Анастасов, судијски помоћник у Основном суду у Сурдулици, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Сурдулици. 

 

           Марина Анастасов je рођена 20. априла 1980. године у Босилеграду. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 24. децембра 2005. 

године. Правосудни испит је положила 23. децембра 2009. године.  

          Приправнички стаж обавила је код адвоката у периоду од 5. маја 2006. године до 

полагања правосудног испита. Од 25. августа 2010. године примљена је у радни однос на 

одређено време на пословима судијског помоћника у Основном суду у Врању. Од 7. 

октобра 2011. године засновала је радни однос на неодређено време у Основном суду у 

Врању, на пословима судијског помоћника у звању судијског сарадника. Од 28. јануара 

2013. године  распоређена је на пословима судијског помоћника у звању вишег судијског 

сарадника. Као судијски помоћник Основног суда у Врању обављала је послове у 

Судској јединици у Сурдулици. Од 1. јануара 2014. године обавља послове судијског 

помоћника у Основном суду у Сурдулици и истовремено је заменик секретара суда.  За 

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

истиче”, док за 2015. годину није спроведен поступак оцењивања сарадника.     

          Учесник је бројних семинара и носилац више сертификата у организацији 

Правосудне академије.  

          Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Сурдулици, седнице свих 

судија Вишег суда у Врању и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат 

Марина Анастасов испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Сурдулици. 

        Кандидат Марина Анастасов је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

        Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марине Анастасов, 

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

Сурдулици. 

 

24. Александар Стојилковић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Сурдулици. 
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           Александар Стојилковић je рођен 10. августа 1988. године у Врању. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 21. јануара 2012. 

године. Правосудни испит је положио 31. октобра 2014. године. Мастер академске 

студије другог степена на Правном факултету Универзитета у Београду завршио је 25. 

јуна 2015. године. 

           У Први основни суд у Београду примљен је у својству приправника-волонтера 24. 

фебруара 2012. године. Након положеног правосудног испита, од 1. јуна 2015. године 

засновао је радни однос на одређено време у Првом основном суду у Београду, на 

радном месту судијски сарадник са звањем саветник, где је распоређен у парничном 

одељењу и истовремено обавља послове у судској управи Првог основног суда у 

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

„нарочито се истиче”, док за 2015. годину није оцењен, имајући у виду да је био у 

радном односу на одређено време.      

          Учесник је семинара организованог од стране Правосудне академије у вези са 

применом Закона о заштити узбуњивача. 

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

свих судија Вишег суда у Београду, кандидат Александар Стојилковић испуњава све 

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

Сурдулици. 

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

судове и остварио је оцену  пет. 

        Високи савет судства, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александра 

Стојилковића, судијског помоћника у Основном суду у Београду, за судију Основног 

суда у Сурдулици. 

 

 


